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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-

én 9 00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:    Csontos Máté polgármester 

 Tóth Antal alpolgármester 

 Balasi Béla Zsolt képviselő 

 Borsik Imre képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző. 

 

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

Deli Jánosné képviselő távolmaradását bejelentette.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok 

 

1. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Egyebek 

 

3. Móricgát Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és 

az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam 

részére történő átruházásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

Zárt ülés 

 

1. Napirendi pont 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft által összeállított 2023-2037 időszakra vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervet.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a gördülő fejlesztési tervet a szolgáltató 15 éves időszakra 

elkészíti, és ezt minden víziközmű vagyon tulajdonosnak jóvá kell hagynia. Ezért készült az 

előterjesztés. A határozatot meg kell küldeni a szolgáltatónak 2022. szeptember 20-ig.  
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Csontos Mát – polgármester – Ez a gördülő fejlesztési terv hamarosan okafogyottá válik, 

hiszen a zárt ülés témája lesz, hogy a Magyar Állam átveszi a víziközmű vagyon tulajdon 

jogát. Az ilyen apró település, mint Móricgát kényszerpályán van, hiszen saját forrásból nem 

tudja a víziközmű vagyont üzemeltetni és karbantartani, a vízszolgáltatást biztosítani.  

 

Javasolja az előterjesztés szerinti gördülő fejlesztési terv jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2022. (VIII. 31.) számú határozat 

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

             H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft által összeállított 2023-2037 időszakra 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja. 

 

 Határidő: Azonnal. 

 Felelős:   Csontos Máté polgármester 

 

 

2. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy megkapta az 

Önkormányzat a kitermelési engedélyt a falu határában lévő erdőterületre és a temető melletti 

erdőterületre. Egyeztetett Balogh István erdésszel, aki vállalja a kitermelés szakmai 

irányítását, a vállalkozása elvégzi a fakitermelést. A letermelés költsége akácfa esetén 

10.000.-Ft nyárfa esetében 7.000.-Ft köbméterenként. A nettó ár, ami várható az akácfáért 

23.000.-Ft/m3. A nyárfa ára mérettől függően 16.500.-Ft/m3, 15.500.-Ft/m3, és a papírfa 

9.000.-Ft/m3. A fát lábon állva értékesítik, mert ebben az esetben az Ekr számot, és minden 

adminisztrációs feladatot a vevő végez. A fa mennyisége még csak becsült, a 7 ha terület ami 

az újfalu mellett van, az gyengébb minőségű, az 5 ha területű erdő a temetőnél, jobb 

minőségű. Javasolja, hogy a fát egyben értékesítsék, nincs lehetősége az Önkormányzatnak, 

hogy 3-5 q mennyiségeket adjanak el. Felkérte a képviselőket, hogy a köbölésben segítsenek, 

az erdész hetente egyszer végzi, általában pénteken és azt kell felügyelni.  

 

Balasi Béla, Tóth Antal, Borsik Imre képviselők kijelentették, hogy részt vesznek a 

munkában. Telefonon egyeztetnek, és minden köböléskor két képviselő jelen lesz.  

 

Csontos Máté – polgármester – Szüreti felvonulás időpontja 2022. 09. 24. Fogatokkal, 

traktorokkal vonulhatnak fel a résztvevők. A felvonulás végén a művelődési háznál 

büfészolgáltatás lesz, lehet vásárolni gulyáslevest, italt. Bál ebben az évben nem lesz.  

 

Október 7-8-9-10 napokon kerül megrendezésre a káposztafesztivál Gyergyószárhegyen. A 

Ford kisbusszal mennek az Önkormányzattól, várja a jelentkezőket, hogy szállást tudjanak 

foglalni.  
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Csontos Máté – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


