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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 

szeptember 28-án 9 00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:    Csontos Máté polgármester 
 Tóth Antal alpolgármester 
 Balasi Béla Zsolt képviselő 
 Borsik Imre képviselő 
 Deli Jánosné képviselő 
 Valentovics Beáta jegyző. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. A megjelentés 
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 2022. évi költségvetésének 
módosításáról szóló határozat-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 4/2022. (II. 
14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022. (…..) önkormányzati 
rendelet-tervezet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

3. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2022 (….) önkormányzati 
rendelete egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

4. Települési rendezési terv módosítási iránti kérelem 
 (Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

5. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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6. Egyebek 

 
7. 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 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 
módosításáról szóló határozat-tervezet jóváhagyása.  
(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 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 
költségvetésének módosításáról.  
 
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 
ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, támogatja az előterjesztésben szereplő 
határozat-tervezet elfogadását.  
 
Csontos Máté - polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal.  
 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2022. (IX. 28.) 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 
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     97.579.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 
határozza meg, melyből a 
 
Költségvetési bevételek előirányzata 
- működési célú támogatások áht-on belülről  5.835.000 Ft 
-működési bevételek    1.610.000 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  72.845.000 Ft 
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc hj-i adó  10.426.000 Ft 
- dologi kiadások  13.700.000 Ft 
- beruházások  608.000 Ft 
Határidő:   2022. december 31. 
Felelősök:  Csontos Máté polgármester 

                                Valentovics Beáta  jegyző 
 

 
2. Napirendi pont 

Móricág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 4/2022. 
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022. (…..) 
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester – Móricgát Község Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést ismertette Képviselő-testület 
tagjaival.  
 
Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – Ügyrendi bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását támogatja.  
 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2022 (….) 
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester – Ismertette a Képviselő-testület tagjaival Móricgát 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló 9/1999. (XII.13.) kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 
14/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-
tervezetet. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – a kommunális adó hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó.  
   
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
4. Napirendi pont 

Települési rendezési terv módosítási iránti kérelem 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a települési 
rendezési terv módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – ebben az előterjesztésben Czinkóczi Jenő település 
rendezési terv módosítása iránti kérelme alapján készült el a javaslat. Az Építészműhely 
Kft külön előterjesztésben, a meghívó kiküldését követően küldte meg Czinkóczi Zoltán 
kérelmére a határozati javaslatot. Ezért azt az egyebek napirend keretében tárgyalják 
meg.  
 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2022. (IX.28.) számú határozat 
Települési rendezési terv módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 
településfejlesztési döntést hozza: 
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1.) Telektulajdonos kérelmére a már meglévő gazdasági beépítés 
figyelembevételével a tervezett erdőtelepítés érdekében a 1000/48 hrsz-
ú térségben a településrendezési eszközök módosítandók. 
 
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 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: 2022. október 31. 
  

 
5. Napirendi pont 

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester – ismetette a Képviselő-testület tagjaival a Bursa 
Hungarica Felősoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést. 
Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2022. (IX.28.) 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 2023. 
évi fordulójához.  
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Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú 
(hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét 
elrendeli.  

 
Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. 
napja. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. napja. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határidő: 2022. szeptember 30.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése 
                2022. november 3., Pályázatok benyújtása 

 
6. Napirendi pont 

Egyebek 
 

6/1 Települési rendezési terv módosítás iránti kérelem 
      (Írásbeli előterjesztés) 

 
 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a települési 
rendezési terv módosításáról szóló előterjesztést. Czinkóczi Zoltán kérelmét és az 
Építészműhely Kft által megküldött határozat-javaslatot. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2022. (IX.28.) számú határozat 
Települési rendezési terv módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 
településfejlesztési döntést hozza: 
 
1.) Telektulajdonos kérelmére a már meglévő gazdasági beépítés 
figyelembevételével a tervezett erdőtelepítés érdekében a 1002 hrsz-ú 
térségben a településrendezési eszközök módosítandók. 
 
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 fejlesztés számára alkalmas lenne. 
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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: 2022. október 31.  

 
6/2 Tájékoztatás 

       (Szóbeli előterjesztés) 
   
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy megoldást 
kell találni Bezsenyi Józsefné helyzetére. A fia elzárkózik, már nem tudja felvenni vele a 
kapcsolatot. Bezsenyiné éjjel telefonon segítséget kér, rémeket lát, elég zavaros körülötte 
a helyzet. Nem tudja, mit tegyenek, attól tart, hogy télen megfagy.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – mivel van gyermeke, elsősorban a családdal kell 
kapcsolatot felvenni. A gyermekének kell cselekednie. Az otthonban beadhatja a 
jelentkezését, de 50 fő feletti a várólista. A nappali ellátás lehetne a megoldás, a 
falugondnok behozza a klubba, ott ebédel, és délután hazaviszi. Legalább napközben 
közösségben lenne, és ebédelne.  
 
Tóth Antal – alpolgármester – szellemileg tiszta, tudja, mi van körülötte, csak éjjel 
vannak látomásai és hangokat hall. És akkor telefonálgat mindenkinek. Ebédet egyébként 
hordat.  
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy megrendelték a 
Betlehemet, amit Adventkor helyeznek ki. Szarvas és Mikulás figura már van, és lesz 
feldíszített szánkó is.  
 
A szüreti felvonulás rendben lezajlott, nagyon szép idő volt, sokan eljöttek a fogatosok, 
traktorosok.  
 
Az idősek napja rendezvényt kiszállítással oldják meg. A kicsomagolt pörköltet 
kiszállítják az időseknek, nem meri vállalni annak a kockázatát, hogy a Covid vírus 
esetleg megfertőzze a sok idős embert, ha rendezvényt tartanak a Művelődési házban. 
Sajnos az utóbbi időben ismét voltak fertőzöttek a faluban, sok család küzd ezzel a 
veszélyes kórral.  
 
A Művelődési házban télen a fűtést elzárják, csak a könyvtár helyiséget fogják fűteni, 
természetesen, ha lesz rendezvény, akkor a nagytermet is. Az energia válság nagyon nagy 
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gond, még nem látják a végét. Minimalizálni kell a gáz felhasználást, üres az épület, 
jelenleg a Presszó sem üzemel. Reméli, hogy a Presszót valaki üzemeltetni fogja a 
jövőben.  
 
Deli Jánosné – képviselő – felvetette, hogy a katolikus templom előtti hirdető tábla 
nagyon kopott, már tönkrement. Egy új hirdető táblát kellene ott felállítani.  
 
Csontos Máté – polgármester - megnézi, mit lehet tenni ebben az ügyben, megoldást 
fognak találni.  
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy nyert a tűzifa pályázat 41 erdei köbméter kemény 
lombos tűzifát.  
 
Közben megkezdődött az Önkormányzati erdők letermelése, Borsik Imre képviselő 
felügyelete alatt történik a köbölés.  
 
Tóth Antal – alpolgármester – az energiaválság miatt nagyon figyelni kell a napelemes 
pályázatokat. Ha az Önkormányzat pályázhat, akkor mindenképpen be kell telepíteni a 
Művelődési ház tetejét napelemmel, akkor a fűtést is meg lehet oldani.  

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

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


