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K i v o n a t  

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2021. november 24-én megtartott soros nyílt ülésén az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

38/2021. (XI.24.) számú határozat 
A veszélyhelyzetben meghozott határozatok megerősítése 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesternek a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott   
 
7/2020. (XI.10) polgármesteri határozat  Móricgát Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve 
8/2020. (XI.10.) polgármesteri határozat Seven Dentists Fogászati Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére eszközkarbantartás biztosítása 
9/2020. (XI.10.) polgármesteri határozat  Móricgát Község 
Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve 
10/2020. (XI.16) polgármesteri határozat  Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázat 
11/2020. (XI.24.) polgármesteri határozat  Csontos Tibor vételi 
kérelme 
12/2020. (XI.24.) polgármesteri határozat Endre Róbert vételi 
kérelme 
13/2020. (XII.04.) polgármesteri határozat a Jászszentlászlói Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.27.) 
számú határozat módosításáról 
14/2020. (XII.15.) polgármesteri határozat Önkormányzati 
ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntés: a Felgyő 0294/27 hrsz.-ú ingatlan 
földterületén fennálló osztatlan közös tulajdoni hányada adásvételi 
szerződés útján történő értékesítéséről 
15/2020. (XII.18.) polgármesteri határozat Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társuzlás Társulási Megállapodásának módosítása 
16/2020. (XII. 28.) polgármesteri határozat Beiskolázási körzetek 
véleményezése  
17/2020. (XII. 28.) polgármesteri határozat  Stratégiai ellenőrzési terv 
2021 – 2024 év 
1/2021. (I.19.) polgármesteri határozat  Tóth Antal társadalmi 
megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való 
lemondás 
2/2021. (I.19.) polgármesteri határozat  2021. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 



 

 

3/2021. (I.21.) polgármesteri határozat  Helyi Esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálata 
4/2021. (I.27.) polgármesteri határozat  Jászszentlászló-Móricgát 
települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződésének 
megkötése 
5/2021. (I.27.) polgármesteri határozat  Móricgát Község Önkormányzat 
2019. évi maradvány korrekciója és a 2020. évi igénybevétele, a korrigált 
záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése 
6/2021. (I.27.) polgármesteri határozat  Jászszentlászlói Község 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciója és a 2020. évi 
igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti 
eltérés rendezése 
7/2021. (II.3.) polgármesteri határozat  Gyergyószárhegyi tűzeset során 
keletkezett károk enyhítésének támogatása 
8/2021. (II.3.) polgármesteri határozat  A Jászszentlászlói Közös 
Önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.27.) 
számú határozat módosításáról 
9/2021. (II.15.) polgármesteri határozat  A Jászszentlászlói közös 
Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetéséről 
10/2021. (II.15.) polgármesteri határozat  Móricgát Község 
Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évre várható összegei  
11/2021. (II.23.) polgármesteri határozat  Központi orvosi ügyeleti 
szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról  
12/2021. (II.23.) polgármesteri határozat  MFP-FVT/2020 kódszámú 
„Temetői Infrastruktúra fejlesztés” kivitelezésére szerződés megkötése  
13/2021. (III.1.) polgármesteri határozat  Jászszentlászló-Móricgát 
települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés megkötése  
14/2021. (III.1.) polgármesteri határozat  Szegesdi Dóra támogatása   
15/2021. (III.1.) sz. határozata  Móricgát Község Önkormányzat 2021. évi 
közbeszerzési tervének elfogadása 
16/2021. (III.30.) sz. határozata  Petőfi Sándor Közösségi Színtér 
szolgáltatási tervének jóváhagyása  
17/2021. (III.30.) sz. határozata  Szanki Református Egyházközség 
támogatása 
18/2021. (IV.26.) polgármesteri határozat  Konzorciumi 
együttműködési megállapodás a vízvisszatartás érdekében  
19/2021. (IV.26.) polgármesteri határozat  A Jászszentlászlói Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
20/2021. (IV.28.) számú határozat  Jászszentlászlói Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának megállapítására   
21/2021. (IV.28.) számú határozat 2020. évi belső ellenőrzési 
összefoglaló jelentés jóváhagyása 
22/2021. (V.19.) számú határozat A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.15.) számú határozat 
módosításáról  
23/2021. (V.28.) számú határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsban végzett 2020. évi tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadásáról  



 

 

24/2021. (V.28.) számú határozat Jászszentlászló-Móricgát Községi 
Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2020. évi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
25/2021. (V.28.) számú határozat  Jászszentlászlói Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló 
határozatait megerősíti. 

 
 Felelős: Csontos Máté polgármester  
 Határidő: azonnal  

 
 
 
Kivonat hiteles: 
Jászszentlászló, 2021. november 29. 
 
  Csontos Máté 
  polgármester 


