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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 

27-én 09 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. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022 (…..) 

önkormányzati rendelete a  szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályairól  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Keretszerződés megkötése a fizetési számlára, alszámlára vezetési 

szolgáltatásokra és betét lekötésére.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022 (…..) 

önkormányzati rendelete a  szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester – ismertette a szociális célú tűzida támogatás helyi 

szabályairól szóló rendelet-tervezetet.  Javasolja a tervezet elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendelet alkotta:  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. Napirendi pont 

Keretszerződés megkötése a fizetési számlára, alszámlára vezetési 

szolgáltatásokra és betét lekötésére.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

előterjesztést. Javasolja a keretszerződés megkötését a Takarékbank Zrt-vel. 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  

 

44/2022. (X. 27.) számú határozat 

Keretszerződés megkötése a fizetési 

számlára, alszámla vezetési szolgáltatásokra  

és betét lekötésére 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékeltében szereplő keretszerződés köti a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra, fizetési számla, meghatározott rendeltetésű fizetési 

számla és alszámla megnyitására és vezetésre, a megbízások 
teljesítésére a TAKARÉKBANK Zrt-vel (1117 Budapest, Magyar 

Tudósok körútja 9. G.ép. Cégjegyzékszám: 01-10-140275 Adószám: 

14479917-4-44 Statisztikai számjel: 14479917-6419-114-01) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a 

szerződések megkötésére. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2022. november 30., a szerződés megkötésére  

 

 

 

Csontos Máté – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületi 

ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


