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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 20-án 9 00 

órakor megtartott nyilvános, soros üléséről. 

 

Jelen vannak:    Csontos Máté polgármester 

 Tóth Antal alpolgármester 

 Balasi Béla Zsolt képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző. 

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. A megjelentés 80%. 

Borsik Imre képviselő távolmaradását bejelentette. Az ülés határozatképes.  

 

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 2022. évi költségvetésének módosításáról 

szóló határozat-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (……) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017 (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításához hozzájárulás megadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (…….) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 9/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításához hozzájárulás 

megadása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő biztosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5. Települési rendezési terv módosítási iránti kérelem 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. Egyebek 
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1. Napirendi pont.  

 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 

módosításáról szóló határozat-tervezet jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja az előterjesztés szerint a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

29/2022. (VII. 20.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) 

határozatának módosításáról az alábbi határozatot alkotja. 

1.) A 4/2022. (II.14.) képviselő-testületi határozat 2. pontja az alábbi szövegre 

módosul: 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 

     97.129.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

határozza meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési célú támogatások áht-on belülről                          5.835.000 Ft 

- működési bevételek                                                                     1.160.000 Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele               2.316.000 Ft 

- irányító szervi támogatás                                                           87.818.000 Ft 

   

 Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások                                                                    72.801.000 Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó                         10.426.000 Ft 

- dologi kiadások                                                                          13.294.000 Ft 

- beruházások                                     608.000 Ft 

. 

Felelősök:  Csontos Máté polgármester 

                   Valentovics Beáta jegyző  

Határidő: 2022. december 31. 
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2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (……) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017 (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításához hozzájárulás megadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló 

Község Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-módosításhoz történő hozzájárulásról készült 

előterjesztést. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása szükséges 

a rendelet-módosításhoz.  Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

30/2022. (VII. 20.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének …./2022. (……..)  

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást  

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő  

térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati  

rendelet módosításához hozzájárulás megadása 

 

 

H a t á r o z a t  

                                                              

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 11.5. 

pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 

emeléséhez. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  



4 
 

 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. 

(…….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 9/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításához hozzájárulás megadása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászló 

Község Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjakról szóló 

rendelet-módosítás előterjesztést. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hozzájárulása szükséges a rendelet-módosításhoz.  Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

31/2022. (VII.20.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének ……/2022.(…....) 

önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról  szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati  

rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása 

 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 11.5. 

pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendő térítési díjakról 

Jászszentlászló Község Önkormányzata rendelet alkosson. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  
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4. Napirendi pont 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő biztosítása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlás támogatás igényléséhez önerő biztosításáról szóló előterjesztést. Javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

  

 

32/2022. (VII. 20.) számú határozat 

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás”  

támogatás igényléséhez önerő biztosítása  

 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2022. 

évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet 2.2.1 pont 

szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet nyújt be 50 erdei m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajta beszerzésére.  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

 

A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m3+áfa, azaz 

mindösszesen 63.500,-Ft önerőt a Móricgát Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 

dokumentáció benyújtásával.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

              Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2022. augusztus 31., a pályázat benyújtására 
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5. Napirendi pont 

Települési rendezési terv módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a települési rendezési 

terv módosításáról szóló határozat-tervezetet. Melkvi György (Melkvi Farm Kft volt 

tulajdonosa) kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a rendezési terv módosítása miatt. A 

Melkvi vágóhíd mezőgazdasági övezetben van jelenleg, és nagyobb beépítettség van, mint amit a 

rendelet engedélyez. Ezért kezdeményezik a rendezési terv módosítását. Minden költséget 

vállalnak, erről nyilatkoztak. Az egyeztetések alapján 40% beépítettség már megfelelő lenne a 

cégnek.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2022. (VII. 20.) számú határozat 

 Települési rendezési terv módosítása 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1.) Telektulajdonos gazdasági célú beruházása (baromfi vágó kisüzem és 

üzemi, kereskedelmi fejlesztés) érdekében a mezőgazdasági területbe tartozó 

0218/11, 0218/45, 0218/46, 0218/48, hrsz-ú telkek beépítésre szánt területbe 

sorolandók a településrendezési eszközök módosításával. 

 

2.) Az 1.) pontban kezdeményezett módosításban javasolt beépítésre szánt 

területi kijelöléssel kapcsolatban az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§(3) bekezdés e) pontja szerint igazolja, 

hogy  a község beépítésre szánt területén belül nincs olyan terület, amely a 

tervezett beruházás (baromfi vágó kisüzem és üzemi, kereskedelmi fejlesztés) 

számára alkalmas lenne. 

 

3.) Az 1.). pont szerinti módosítási helyszínt kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja. 

 

4.) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII. 15.) Korm. rendelet 7.§(7) bekezdés szerint a megalapozó vizsgálatra és 

alátámasztó javaslatra vonatkozó melléklet szerinti feljegyzést jóváhagyja. 

 

5.) Felkéri polgármestert árajánlat alapján a telektulajdonos költségviselésével 

a tervezői munka megrendelésére. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal. 
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6. Napirendi pont 

     Egyebek 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

6/1 Tájékoztatások 

   (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Móricgátért 

kitüntetés adományozásáról az augusztus havi ülésen hozzanak döntést.  

 

Összeállta az Augusztus 20 Falunap programja, nagyon szerény falunap lesz, szerény költség áll 

rendelkezésre.  

 

Tájékoztatta képviselőket, hogy a Faluház felújítási munkálatai befejeződtek. A Játszótér 

kivitelezése hamarosan megkezdődik. Az öreg iskolaépület felújítására 40 millió forint értékben 

pályáznak. Új tetőt kap az épület, nyílászárókat cserélnek, és megújul a homlokzat. A projekt 

részeként bemutatóterem készül, ahol vadászati kiállítást rendeznek be. A virtuális kiállítási 

elemek költsége 5.000.000.-Ft. A vizes élőhely sétány projekt megvalósulása bizonytalan. Oda 

terveztek tájházat, azonban sajnos nem lehet kotrást végezni a tőzeges tavaknál.  

 

Tervezik a szüreti felvonulást, szerényen rendezik meg, felvonulás lesz a fogatoknak, 

vendéglátás, de utcabál nem lesz. 

 

Reményeik szerint az idősek napját megrendezik ősszel, amennyiben a járványhelyzet engedi.  

 

 

 6/2 Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft részére működési támogatás biztosítása 

       (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Dél-Alföldi 

Térségfejlesztő Kft részére biztosítandó működési támogatásról szóló előterjesztést.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
34/2022. (VII. 20.) határozat  

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 

működési támogatás biztosítása 

 

H a t á r o z a t 
 

1. Móricgát Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 390.320,- Ft működési 

támogatást biztosít Móricgát Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének terhére. 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését 

megállapító 4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet „Egyéb Működési célú 

támogatás áht. kívülre” előirányzata.  
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 2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.  

 

Felelős:     Csontos Máté  polgármester  

Határidő:   Azonnal 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  

  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


