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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-én 10 00 

órakor megtartott soros, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

Balasi Béla Zsolt képviselő 

Borsik Imre képviselő 

Deli Jánosné képviselő 

Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

ülés határozatképes, 80 %-os megjelenés, Tóth Antal alpolgármester távolmaradását bejelentette.   

 

Képviselő-testület tagjai megkapták a Meghívót a hozzá tartozó előterjesztésekkel.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló ./2020. (…….) 

önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

3. 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4.  Egyebek. 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásáról készült előterjesztést.  

 

Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak jóváhagyását.  

 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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16/2020. (VII. 9.)  számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi zárszámadásának megállapítására 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását 

   

                            84.720.000.-Ft          bevételi 

                            80.895.000.-Ft          kiadási 

                              3.825.000.-Ft          bevételi többlet 

 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a 

 

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek                                819.000.-Ft 

- működési célú támogatások áht-on belülről       2.687.000.-Ft 

  

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi költségvetési maradvány                1.901.000.-Ft 

- intézményfinanszírozás                                             79.313.000.-Ft 

 

Költségvetési kiadások teljesülése 

- személyi juttatások                    59.450.000.-Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó  11.296.000.-Ft 

- dologi kiadások        9.366.000.-Ft 

- beruházások            783.000.-Ft 

 

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 14 fő. 

 

3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen                 80.112.000.-Ft 

Költségvetési támogatás                -41.128.000.-Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök                 -5.407.000.-Ft 

Jászszentlászlót terheli                                                       -4.372.000.-Ft 

Móricgátot terheli                                                             - 3.172.000.- Ft 

Finanszírozási szükséglet:                 26.033.000.-Ft 

  Jászszentlászló hozzájárulása (84%)             +21.868.000.-Ft 

  Móricgát hozzájárulás  (16%)             +  4.165.000.-Ft 

 

Felhalmozási kiadások 783.000.- Ft 

Jászszentlászló hozzájárulása            (80 %) 626.000.- Ft 

Móricgát hozzájárulása                      (20 %)                          157.000.- Ft  
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4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 

2019. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a 

költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel. 

 

Határidő:         2020. december 31. 

Felelősök:        Csontos Máté   polgármester 

                       Valentovics Beáta  jegyző 

 

2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló ./2020. 

(…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Móricgát Község 

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet anyagát. Javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását.  

 

Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak jóváhagyását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének  

végrehajtásáról. 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó 

értékelés  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a 2019. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről készült 

előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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17/2020. (VII. 9.)  számú határozat 

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

 

H a t á r o z a t 
 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 

2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó 

értékelés elfogadja. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a 

gyámhatóságnak. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal., a gyámhatóságnak történő megküldésre 

 

 

4. Napirendi pont 

 Egyebek. 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


