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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 3-án  10 
00 órakor megtartott soron kívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő  

 Tóth Antal képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, a megjelenés 100%.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” című pályázattal 

kapcsolatos döntések.  

(Szóbeli előterjesztés) 

      Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

  

 

1. Napirendi pont.  

„Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” című pályázattal 

kapcsolatos döntések. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - VP6-7.2.1.4-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű 

villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései pályázat kapcsán 2017. 

június 1. napján, az érintett ingatlan tulajdonosokkal kötött együttműködési megállapodások 

módosítása szükséges. Javasolja az előterjesztésben szereplő együttműködési szerződés 

elfogadását, az érintett ingatlan tulajdonosokkal történő megkötése céljából.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

36/2019. (VII. 3.) sz.  határozat 

„Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton”  

pályázathoz ingatlan tulajdonosokkal kötött  

együttműködési szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete "A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
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Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 

szennyvízkezelési fejlesztései" VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívásra a 

„Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” címmel 

megvalósuló pályázat keretében az ingatlantulajdonosokkal 2017. június 1. 

napján megkötött együttműködési szerződés módosításához hozzájárul, az 

előterjesztés mellékletében szereplő módosítás szerint.  

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Csontos Máté polgármester  

 

 

 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatja a képviselőket, hogy a projekt teljes költsége 

50.223.717.-Ft a projekt elszámolható költsége összesen 41.549.491.-Ft. A projekt el nem 

számolható költségei 8.674.226.-Ft, az önerő mértéke 12.829.194.-Ft. Az önerő Móricgát 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

37/2019. (VII. 3.) sz.  határozat 

„Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés 

Móricgáton” című pályázathoz önerő. 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete "A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 

szennyvízkezelési fejlesztései" VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívásra 

„Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” című pályázat 

(Projekt azonosítója: 1846888096) megvalósításához szükséges 12.829.194 

.-Ft önerő rendelkezésre áll. Az önerő Móricgát Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Csontos Máté polgármester  

 

 

Csontos Máté – polgármester – mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a soron kívüli ülést 

berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


