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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-

án 800 órakor megtartott soron következő 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. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet-

tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

3. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Egyebek.  
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1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 határozat-tervezethez. 

 

Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019 évi költségvetését. 

 

Csontos Máté - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2019. (IX. 26.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a 11/2019.(II.28.) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei 

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

                                     82.133.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

állapítja meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

 - működési bevételek                                                          813.000.- Ft 

 - egyéb működési célú támogatások áht-on belülről        1.106.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                               78.313.000.- Ft  

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele     1.901.000.- Ft   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                                         58.645.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó          11.771.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                                         10.635.000.- Ft 

            - beruházások                                                           1.082.000.- Ft 

  Határidő: 2019. december 31.  

  Felelősök: Csontos Máté polgármester 

         Valentovics Beáta   jegyző 
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2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (…...) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(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, 

Móricgát Község 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet javasolja 

Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító  

4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont.  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Pályázathoz való csatlakozás. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz való 

csatlakozás tárgyában készült előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2019. (IX. 26.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához.  

 

Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat 

egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.  
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Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 2. napja.  A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5. napja. 

 

Felelős:   Csontos Máté polgármester  

Határidő: 2019. október 2.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                2019. november 5., Pályázatok benyújtása 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

 

Csontos Máté – polgármester – a Képviselő-testület a választásokig most tartotta meg utolsó 

ülését. Megköszönte a munkát minden képviselőnek, a jegyző asszonynak. A választásokhoz 

minden képviselőnek sok sikert kívánt.  

 

Elmondta, hogy a Jászszentlászló-Móricgát összekötőút felújításának kérdése végig kísérte a 

testület munkáját. Ez a legfontosabb kérdés, amit meg kell oldani a jövőben, ennek az útnak a 

felújítása 1.000 millió Forint. Az út jelenleg a Magyar Közút kezelésében van, ha az 

Önkormányzathoz átkerül, akkor lehet pályázni a felújításra. Ezen dolgoznak, a legfontosabb a 

település életében az út felújítása.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a parlagfű ellenőrzés megtörtént, sikerült minden fertőzött 

területet megtisztítani.  

 

Deli Jánosné – képviselő – felvetette, hogy a Felsőmóricgáti falurészben nem minden 

oszlopon működik a közvilágítás. A választási ciklusban szerették volna kicserélni a 

buszmegállókat, hogy a falukép esztétikusabb legyen, ezt is jó lenne megvalósítani.   

 

Csontos Máté – polgármester – a közvilágítás felújítása folyamatban van. A lámpák külső 

burkolata áthúz, elöregedtek tönkrementek. A Felsőmóricgáti falurészen és az újfaluban is 

kicserélik a lámpákat.  

 

A buszmegállókat cseréjének lehetőségét megvizsgálják, hány forintba kerül egy buszmegálló, 

esőbeálló.  

 

 

Csontos Máté – polgármester – mivel több kérdés hozzászólás nem volt az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


