Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-én
10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Deli Jánosné képviselő
Tóth Antal képviselő
Farkasné Deli Zsuzsanna ig. főelőadó

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, a megjelenés 60%. Zöldág János alpolgármester és Borsik Imre
képviselő nem tudott az ülésen megjelenni.
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
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2017.

évi

zárszámadásának

2. Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló ./2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2018. (V. 31.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere
5. Móricgát Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
6. Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási
Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
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7. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
végzett 2017. évi tevékenységről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
10. Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című, EFOP3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú támogatási szerződés módosításának
jóváhagyására
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
11. Vállalkozói szerződés megkötése a Móricgát Deák Ferenc utca és Zrínyi Miklós utca
szilárd burkolatú járdáinak felújítására
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
12. MI-GI Kacsa Kft. vételi kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
13. Egyebek.
14. Kamatmentes önkormányzati kölcsön iránti kérelem elbírálása
(Zárt ülés)
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület nevében a közös
hivatal által végzett pontos, szakszerű munkáért.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté – polgármester - Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
zárszámadását.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (V. 31.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását
61.693.000.-Ft
55.228.000.-Ft
6.465.000.-Ft
főösszeggel hagyja jóvá, melyből a

bevételi
kiadási
bevételi többlet

Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek 339.000.-Ft
- közhatalmi bevételek 92.000.-Ft
Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány 3.002.000.-Ft
- intézményfinanszírozás 58.260.000.-Ft
Költségvetési kiadások teljesülés
- személyi juttatások
38.182.000.-Ft
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
8.733.000.-Ft
- dologi kiadások
8.266.000.-Ft
- beruházások
47.000.-Ft
2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
55.228.000.-Ft
Költségvetési támogatás
-41.357.000.-Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
-3.433.000.-Ft
Jászszentlászlót terheli
-2.585.000.-Ft
Finanszírozási szükséglet:
+7.853.000.-Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,6%)
+6.565.000.-Ft
Móricgát hozzájárulás
(16,4%)
+1.288.000.-Ft
4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2017. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2018. december 31.
Felelősök:
Csontos Máté
Valentovics Beáta

polgármester
jegyző
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2.

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2018. (…..) rendelettervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté - polgármester - kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy Móricgát
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló /2018 (V. 31.) rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában. A rendelet kihirdetésre kerül 2018. május 31-én és a
kihirdetés napján hatályba lép.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018 évi költségvetését.
Csontos Máté - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (V. 31.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését megállapító
5/2018.(II.28.) Móricgát határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését
69.396. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről

986.000.- Ft
100.000.- Ft
1.099.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás

60.746.000.- Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

6.465.000.- Ft

44.453.000.- Ft
9.029.000.- Ft
15.656.000.- Ft
258.000.- Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelősök:
Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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4.

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (V. 31.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
Móricgát Község 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet javasolja
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 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 2018. évi költségvetését megállapító
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
5.

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzat belső ellenőri 2017. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2017. évben a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést. Az
éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.
Javasolja az előterjesztésben szereplő 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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21/2018. (V. 31.) határozat
2017. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vincent Auditor
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2017. évi belső
ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal.
6. Napirendi pont
Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásbeli
előterjesztés anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület
hagyja jóvá.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
22/2018. (V. 31.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulás működéséről
szóló beszámoló
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja alapján előterjesztett
beszámolóját a Társulási tanácsában végzett tevékenységéről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. június 30.
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7. Napirendi pont
Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2017. évi tevékenységről.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen
tartalmazza a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkát. Javasolja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
23/2018. (V.31.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás működéséről szóló beszámoló
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
93.§ 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján
előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. június 30.
8. Napirendi pont
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - elismerésének adott hangot, és köszönetét fejezte ki a közös
hivatal egész éves munkájáért. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet
elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (V. 31.) határozat
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.)
önkormányzati rendelete 57. §. (2) bekezdés b) pontja alapján a jegyző által
készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
.
9. Napirendi pont
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2017. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (V. 31.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. május 31.
10. Napirendi pont
Szanki konzorium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című
EFOP-3.9.2-16-2017-00010
azonosító
számú
támogatási
szerződés
módosításának jóváhagyására.
Csontos Máté - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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26/2018.(V. 31.) határozat
EFOP-3.9.2-162017-00010 támogatási
szerződés módosítás jóváhagyásáról
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
című című, EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú támogatási
szerződés módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést.
2. Képviselő-testület támogatja, hogy a Grassroots Sport Oktatásmódszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. kilépjen a konzorciumból,
helyette a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. belépjen a
konzorciumba.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, hogy a
támogatási
szerződés
módosításához
szükséges
intézkedéseket
konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási szerződés módosításához
szükséges módosított konzorciumi megállapodást aláírja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza Csontos Máté polgármestert, hogy
utólagos beszámolási kötelezettség mellett, a további konzorciumi
megállapodás módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a
megállapodás módosításokat aláírja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: a támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtása

11. Napirendi pont
Vállalkozói szerződés megkötése a Móricgát Deák Ferenc utca és Zrínyi
Miklós utca szilárd burkolatú járdáinak felújítására.
Csontos Máté - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület
tagjaival. A pályázat benyújtásakor a legjobb árajánlatot a Közmű Kft adta, ennek alapján
támogatja a vállalkozói szerződést megkötését. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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27/2018. (V. 31.) sz. határozat
Vállalkozói szerződés megkötése a Móricgát Deák Ferenc utca
és Zrínyi Miklós utca szilárd burkolatú járdáinak felújítására
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricgát Deák
Ferenc utca (1081 hrsz, 1007 hrsz) 987 fm járdaszakasz felújításának
valamint a Móricgát Zrínyi Miklós utca (1080 hrsz, 1005 hrsz) 945 fm
járdaszakasz felújításának elvégzésével megbízza a Jászszentlászló Közmű
Beruházó-, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (6133 Jászszentlászló, Dózsa
György u. 8. adószáma:11372048-2-03 képv: Kurucsai László ügyvezető)
vállalkozást. A munkálatok teljes költsége bruttó 19.335482,-Ft.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal

12. Napirendi pont
MI-GI Kacsa Kft vételi kérelme
Csontos Máté - polgármester: - ismertette a MI-GI Kacsa Kft vételi ajánlatát Képviselőtestület tagjaival. Támogatja a Mi-Gi Kacsa területvásárlási kérelmét az 1000/6 hrsz
beépítetlen 1450 m2 alapterületű ingatlant értékesítsék 100.000.-Ft, azaz Egyszáz ezer forint
vételárért. Javasolja Képviselő-testület hatalmazz fel az adásvételi szerződés megkötésére.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
28/2018. (V. 31.) határozat
MI-GI Kacsa Kft vételi kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricgát 1000/6.
hrsz-ú kivet beépítetlen terület megjelölésű 1450 m2 alapterületű ingatlan
100.000 Ft vételáron, eladja a MI-GI Kacsa Baromfihús-feldolgozó és
Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6132 Móricgát, Zrínyi u. 5.)
részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásételi szerződés
megkötésére.
Az adásvételi szerződés költsége a vevőt terhelik
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. június 30., az adásvételi szerződés megkötésére
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13. Napirendi pont
Egyebek
13/1 VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása”című
pályázat benyújtása

(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési
rendezvények támogatása” című pályázati kiírást. Javasolja, hogy a Jászszentlászló Község
Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása”
című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A beruházás teljes költsége 2.006.350.-Ft, a
támogatás összege 1.805.714.-Ft, a vállalt önerő mértéke 200.636.-Ft. A pályázati saját erő
Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
29/2018.(V. 31) sz. határozat
VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési
rendezvények támogatása”című pályázat benyújtása
Határozat

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Móricgát Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú
„Települési rendezvények támogatása” című felhívásra támogatási kérelmet
nyújtson be.
A beruházás teljes költsége 2.006.350.-Ft, a támogatás összege 1.805.714.Ft, a vállalt önerő mértéke 200.636.-Ft. A pályázati saját erő Móricgát
Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.
28.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
13/2 MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Magyar
Államkincstár BÁCS-ÁHI/53-4/2018 iktatószámon kiadott ellenőrzési jelentést. A képviselők
megismerték az ellenőrzési jelentést. Javasolja, hogy az Áht. 91 §. (1) bekezdésében foglaltak
szerint fogadja el.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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30/2018. (V. 31.) határozat
MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 91. §. (1)
bekezdése alapján elfogadja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága BÁCS-ÁHI/53-4/2018. iktatószámú, a helyi önkormányzat
2017. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített ellenőrzési
jelentését
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
13/3 Tájékoztatások
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kiállító
terem felújítása hamarosan befejeződik. A munkálatok jó ütemben zajlanak.
Előző ülésen téma volt a dűlőutak rossz állapota. Sokat dolgoznak az utakon, reméli, hogy
érzékelhető is a változás, és jobb az utak állapota.
Deli Jánosné – képviselő – kérése, hogy a Zrínyi utcában lévő játszóteret egy kicsit tegyék
rendbe, lehetőség szerint vásároljanak oda játék elemeket. Sok kisgyermek játszik a
játszótéren, főleg hétvégén, amikor a fiatal családok hazalátogatnak a nagyszülőkhöz és a
kisgyermekek szívesen játszanak a játszótéren.
Csontos Máté – polgármester – örömmel vesz minden ilyen kezdeményezést. Megkéri a
képviselő asszonyt tájékozódjon, milyen játék elemeket és milyen áron lehet vásárolni. Csak
tanúsítvánnyal rendelkező, biztonságos játék elemek helyezhetők el.
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.

K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Farkasné Deli Zsuzsanna
ig főelőadó
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