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Jegyzőkönyv 

 

Készült : Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24-én 13 30 órakor 
megtartott  nyílt üléséről 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő 
 Deli Jánosné képviselő 
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

Csontos Máté – polgármester –köszöntötte a megjelent képviselőket, valamint a jegyző kisasszonyt. 

A részvétel 80%-os. Kapus Krisztián Országgyűlési Képviselő Kiss Melinda Járási Hivatalvezető nem 

jelent meg az ülésen.  

Az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontokat, változatlan sorrendben javasolja 

elfogadni. A meghívó elkészítését követően érkezett Temetési segély kérelem, valamint meg kell 

tárgyalni a „Móricgát Községért” kitüntetés adományozását Zárt ülés keretében.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül - az ülés napirendjét a javaslat szerinti formában fogadta el.  

 

1. Napirendi pont. 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterület használat általános 

rendjéről szóló rendelet elfogadása 

(Írásos előterjesztés) 

  

 

Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát nem kívánja kiegészíteni. Az indoklás 

teljes egészében tartalmazza a módosítások okát.  

 

Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést véleményezte és megtárgyalásra alkalmasnak találta.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztésnek megfelelő formában a 

rendelet elfogadását.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenszavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2013. (VII. 25.) számú rendelete  

a közterület használat általános rendjéről 
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hulladékgazdálkodás rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(Írásos előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő megkapta. 

Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, kérte tegyék meg. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztésnek megfelelő formában a 

rendelet elfogadását.  

 

  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igenszavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a Hulladékgazdálkodás rendjéről szóló  /  önkormányzati rendelet módosításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Települési értéktár létrehozása 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi képviselő megkapta. 

Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, kérte tegyék meg. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – A  Kormánya megalkotta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) . 
Rendelet 2. § rendelkezik arról, hogy a települési és megyei önkormányzat a rendelet hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni települési, tájegységi, megyei értéktár 
létrehozásának lehetőségével. Amennyiben a helyi önkormányzat a települési, tájegységi, illetve 
megyei értéktár illetve az értéktár biztosság létrehozására vonatkozóan nemleges döntést hoz, azt 
bármikor megváltoztathatja. 
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges feltételeket  – mind 
pénzügyi, tárgyi, ügyviteli – a helyi önkormányzatnak kell biztosítani a Rendelet 3. § (2) bekezdése 
értelmében.  
 

Csontos Máté – polgármester - tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ennek 

alapján javasolj, hogy Móricgát Községi Önkormányzat nem kíván létrehozni Települési értéktárat 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenszavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2013. (VII. 24.) határozat 

Települési értéktár létrehozása 
H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 

nemzeti értékek és Hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet alapján nem kíván élni a 

települési értéktár létrehozásával és értéktár bizottságot 

felállításával. 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette. Móricgát 

Községi Önkormányzat zárt ülés keretei között folytatta a munkát.  

K. m. f. 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


