Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28-án
13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Deli Jánosné képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 60%-os megjelenés. Borsik Imre és Tóth Antal képviselők távol
maradásukat bejelentették.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 3 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2017.
évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló ./2018. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
5. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2018.
évi költségvetését megállapító ./2018. (.......) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
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6. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők
juttatásairól szóló ../2018. (........) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
9. Református Egyházközség támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
10. VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat
benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
11. Megbízási szerződés megkötése pályázat beadására
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
12. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Deli Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke
13. Egyebek
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosításáról.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja
jóváhagyását.
Csontos Máté - polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését megállapító
24/2017.(II.23.) Jászszentlászló és a 10/2017.(II.23.) Móricgát határozatok
2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
61.842. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

280.000.- Ft
93.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
58.467.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.002.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

38.820.000.- Ft
8.744.000.- Ft
14.177.000.- Ft
50.000.- Ft
51.000.- Ft

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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2. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.......) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta.
Rendelet-tervezet alkalmas arra, hogy Képviselő-testület megtárgyalta, és javasolja annak
jóváhagyását.
Csontos Máté - polgármester - Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Móricgát Község Önkormányzata a következő három évben
nem tervez hitelt, kölcsönt. Javasolja az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyeletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évre várható összegeiről
szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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4/2018. (II.28.) határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Móricgát Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2019-2021.
költségvetési évekre:

Megnevezés
Helyi és települési adóból származó
bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék,
koncessziós
díj
és
hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással
illetve
garanciavállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három
évben
2019. év
2020. év
2021. év
13.000

12.500

16.500

748

720

970

150

130

120

13.898
6.949

13.350
6.675

17.590
8.795
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megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

0

0

0
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Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Tárgyévben
keletkezett,
illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Saját bevételek 50 %-a csökkentve az
összes fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

6.949

6.675

8.795

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a Hivatal
2018. évre tervezett kiadásairól. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja a
határozat-tervezet jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
5/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének jóváhagyása
Határozat
1.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Móricgát
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
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2.) A Jászszentlászlói
költségvetését

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2018.

évi

61.832 .000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
határozza meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
-működési bevétele
986.000.- Ft
- közhatalmi bevételek
100.000.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
60.746.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

43.247 .000.- Ft
8.846.000.- Ft
9.612.000.- Ft
127.000.- Ft

3.) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2018. évben nyitó
13 főben, záró 13 főben határozza meg.
4.) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a
dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés, SZÉP kártya),
melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
5.) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő
összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely egy összegben (november
hónapban) kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

6.) A Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú
melléklete szerint állapítják meg.
7.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról
a Jegyző saját hatáskörben dönt.
8.) A
képviselő-testületek
megbízzák
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2018. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
9.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Önkormányzatának
polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal
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finanszírozásának Móricgát Község
költségvetésébe való beépítéséről.

Önkormányzata

2018.

évi

10.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül
meghatározásra:
Összes kiadás:
61.832.000.- Ft
Összes bevétel:
- 1.086.000.- Ft
Különbség:
60.746.000.- Ft
Ebből:
- Központi költségvetési támogatás
41.266.000.- Ft
- Csak Jászszentlászlót terheli
4.040.000.- Ft
Lakosság arányos megosztás:
- Móricgát hozzájárulása
483
fő 16,2 %
2.501.000.- Ft
- Jászszentlászló
2.504
fő
83,8 %
12.939.000.- Ft
11.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:2018. december 31.
Felelősök:Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
5. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító ./2018.
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

helyi
(.....)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta, és
javasolja a Rendelet-tervezet jóváhagyását.
Csontos Máté - polgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolja a helyi
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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6. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló ../2018. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Támogatja a
javaslatot, a hivatal munkájával elégedett, mivel a költségvetés is lehetőséget nyújt erre –
támogatja az előterjesztést.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7. Napirendi pont
2018. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről készült határozattervezetet ismertette a Képviselő-testület tagjaival. Támogatja az előterjesztést, erre a
jogszabály lehetőséget ad, egyetért a javaslattal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2018. (II. 28.) határozat
2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői részére
2018. augusztus 13. napjától 2018. augusztus 17. napjáig valamint
2018. december 17. napjától 2018. december 31. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
Felelős : Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. december 31.
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2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt,
hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban
foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet
rendjét határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet
elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Felelős : Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2018. május 31.

8. Napirendi pont
Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - ismertette Képviselő-testület tagjaival a
kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadásáról készült előterjesztést. A külterületi
szakaszok fenntartását átveszi a Magyar Közút, támogatja az előterjesztést.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
7/2018. (II. 28.) határozat
Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
Határozat
Móricgát
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az országos
kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a 95300. j
kerékpárútszakasz és a 953013.j. kerékpárútszakasz üzemeltetési feladatait
átadja a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
jegyzőkönyvek aláírására.

a birtokbaadási

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018.március 31.

9. Napirendi pont
Református Egyházközség támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - ismertette Képviselő-testület tagjaival a Református
Egyházközség támogatási kérelmét. Támogatja a kérelmet, javasolja a Református
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Egyházközség részére 100.000.-Ft támogatás megítélését. A támogatás már a költségvetési
rendeletbe beépítésre került, kéri a Képviselő-testület a támogatási megállapodás megkötésére
a felhatalmazást adja meg. A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb működési célú
kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
8/2018. (II. 28.) határozat
Református Egyházközség támogatása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Szanki Református Egyházközség részére 100.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
működési célú kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. március 31., megállapodás megkötésére

10. Napirendi pont
VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása”
című pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Települési rendezvények támogatása című
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. A támogatásból a 2019. évi falunapi rendezvény
megszervezését bonyolítják le. Az igényelt támogatási összeg 2.000.000.-Ft, javasolja
Képviselő-testület hatalmazza fel a pályázati dokumentáció aláírására.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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9/2018. (II.28.) határozat
VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása”
című pályázat beadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-50-417 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be 2.000.000 ,-Ft értékben.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására,.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal

11. Napirendi pont
Megbízási szerződés megkötése pályázat beadására
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - az előző napirendi pontban szereplő pályázat benyújtásával
és bonyolításával, előkészítésének munkálataival javasolja megbízni a SOM-TAN Kft-t. Az
ajánlatukban szereplő megbízási díj 207.500.-Ft + ÁFA. Kéri a Képviselő-testület hatalmazza
fel a megbízási szerződés megkötésével.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2018. (II.28.) határozat
Megbízási szerződés megköt SOM-TAN Kft-vel
pályázat beadására
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-50-417 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat
előkészítésére megbízási szerződést köt a SOM-TAN Kft-vel (2943
Bábolna, Dr. Köves János u. 2. adószám: 14315204-2-11). A megbízási díj
összege 207.500,-Ft +Áfa.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. március 15, megbízási szerződés megkötésére
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12. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. évi
CLXXXIX tv. 39. foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek minden év január
1-től számított 30. napon belül vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni. Ennek hiányában, a
polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított
tiszteletdíjakat sem vehetik fel.
Ügyrendi bizottság 2018. február 28-án 13 15 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította,
hogy Móricgát Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt
határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának.
Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.

13. Napirendi pont
Egyebek.
13/1 Római Katolikus Lelkészség Móricgát támogatása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Javasolja Római Katolikus Lelkészség részére 100.000.-Ft
támogatás megítélését. A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb működési célú
kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
11/2018. (II. 28.) határozat
Római Katolikus Lelkészség támogatási
kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Római Katolikus Lelkészség Móricgát részére 100.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
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működési célú kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. május 31., megállapodás megkötésére

13/2 Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Javasolja a Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatását
100.000.-Ft összeggel. Az Együttes művészeti munkája indokolja a támogatás biztosítását. Az
önkormányzati rendezvényeken szívesen fellépnek, ezzel hozzájárulnak a móricgáti emberek
szórakozásához. A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb működési célú
kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Jászszentlászlói Hangász Együttes részére 100.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Egyéb
működési célú kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. május 31., megállapodás megkötésére
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13/3 Barbi Kacsa Kft Móricgát, Zrínyi Miklós u. 53. telek vásárlási
kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Barbi Kacsa Kft
Móricgát, Zrínyi Miklós u. 53. kérelmét. A telek, amelyet meg kívánnak vásárolni Móricgát
belterület 1000/36 hrsz. alatt található. A Barbi Kacsa Kft 2016. évben sikeresen pályázott
ÉLIP keretein belül, egy 60 tonnás hídmérleg telepítésére. A telek megvásárlásának célja,
hogy egy automata hídmérleget építsenek, amely nemcsak az érintett érdekét szolgálja, hanem
a településen élő többi állattartó számára is előnyt jelent. A hídmérleg a bekerített területen
kívül található, teljesen automata. A telek felére van szükségük, a vevő vállalja a telek
megosztásának és az adásvétel költségének megfizetését. A korábbi időszakban egy telek ára
100.000.-Ft lett meghatározva, ennek alapján javasolja a vételárat 50.000.-Ft-ban határozzák
meg, tekintettel arra, hogy a telek fele került értékesítésre. Javasolja, hogy Képviselő-testület
a Móricgát Belterület 1000/36 hrsz. 1486 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület fele-fele
arányban történő megosztásához járuljon hozzá. A megosztást követően a fele területet
értékesítsék a Barbi Kacsa Kft részére 50.000.-Ft vételárért.
Bejelentette személyes érintettségét, nem vesz részt a szavazásban.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (II. 28.) határozat
Barbi Kacsa Kft Móricgát, Zrinyi u. 53.
telek vásárlása.
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete hozzájárul, a
móricgáti 1000/36 helyrajzi számú - 1486 m2 nagyságú - belterületi telek
fele-fele arányú megosztásához. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
megosztást követően létrejött területet a Barbi Kacsa Kft (Móricgát, Zrínyi
u. 53. adószám: 14880094-2-03) 50.000.- Ft vételárért megvásárolja. A
telek megosztása, és az adás-vétel teljes költsége a vevőt terheli.
Megbízza a polgármestert, hogy Barbi Kacsa Kft képviselőjével az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: Zöldág János alpolgármester
Határidő: 2018. február 28.
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13/4 Tájékoztatás
(Szóbeli előterjesztés)
Valentovics Beáta - jegyző - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Móricgát
0322/15 és a 0322/16 hrsz-ú erdőszéplaki ingatlanokat érintő vételi ajánlat kapcsán a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet Vagyongazdálkodási Igazgatósága írásban fordult Móricgát Község
Önkormányzatához. Levelükben tájékoztatják az Önkormányzatot, hogy az ingatlanok
térmértéke nem haladja meg a három hektárt, ezért a terület értékesítése nyilvános pályáztatás
vagy árverés mellőzésével lehetséges. Amennyiben vételi szándékát az Önkormányzat
továbbra is fenntartja az ehhez szükséges nyomtatványokat meg kell küldeni a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet részére. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítása szükséges, valamint meg kell küldeni a tulajdonszerzési célt magában foglaló
képviselő-testületi határozatot.
Zöldág János - alpolgármester - örömmel hallja, hogy a Nemzeti Földalapkezelő reagált az
Önkormányzat beadványára. A rendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása
szükséges?
Valentovics Beáta - jegyző - a Település arculati kézikönyv, valamint a településkép
védelméről szóló rendelet miatt a helyi építési szabályzat átdolgozása napirenden van.
Felveszi a kapcsolatot Szilberhorn Erzsébet tervezővel és az érintett területek átvezetése is
szükséges. A településfejlesztési célnak egyidejűleg kell megjelennie a területrendezési
tervben, a helyi építési szabályzatban, továbbá a településfejlesztési koncepcióban, vagy az
azzal összhangban álló egyedi képviselő-testületi határozatban.
Csontos Máté - polgármester - felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg. Az Önkormányzat továbbra is fenn tartja vételi szándékát.
Móricgát Község Önkormányzata a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül tudomásul vette.
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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