
Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 11 45  órakor 
megtartott nyilvántos 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, zárt ülési keretek között kell 
az ülést lefolytatni tekintettel arra, hogy az ülés 1. napirendi pontja szociális segély kérelem elbírálása. 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
 
 

1. Egyebek 
 
 
 

1. Napirendi pont. 
Egyebek 

 
Csontos Máté - polgármester: - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 2013. augusztus 18-
án megtartott Falunap eseményei rendben lezajlottak. Minden rendben volt, a kitüntetések átadása a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. Mindkét kitüntetett nagyon boldog volt.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunapi rendezvényekről szóló tájékoztatást 
határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
 
Csontos Máté – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a „Közös kulturális 
örökségeink és kulináris hagyományaink ápolása, tematikus út a gyümölcstermesztés és a méhészet 
szerepének erősítésével a határ menti régióban” (HONEY-CHERRY) elnevezésű közös szerb-magyar 
IPA projekt keretében megvalósult a régi iskolaépület felújítása. A régi tanteremben parkettacsiszolás, 
lakkozás történt, nyílászáró csere, valamint a megmaradt nyílászárók festése történt. A külső vakolat 
felújításra került, valamint a bejárat is új burkolatot kapott. A felújított teremben helytörténeti kiállítást 
rendeztek be, melynek nagy sikere volt.  A Honey-Cherry projekt keretében Móricgátra érkezett  a 
Méz és Ember vándorkiállítás, melyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közreműködésével és 
irányításával rendeztek meg.  



 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (HONEY-CHERRY) elnevezésű közös szerb-
magyar IPA projekt megvalósulásáról szóló tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
Csontos Máté – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Honey-Cherry 
projekt keretében megvásárolt sátort egy alkalomra térítésmentesen bérbe kívánja venni Kerti Sándor 
Kiskunmajsai vállalkozó. A céggel nagyon jó a kapcsolatuk, kivitelezési munkálatokat a Majsa Trade 
Kft végzett már több alkalommal az Önkormányzatnak. A Kiskunmajsán 2013. szeptember hónapban 
megrendezendő Bács-Kiskun Megyei Vadásztalálkozó megrendezése kapcsán kéri a sátort 
térítésmentesen, az önkormányzat azt kérte, hogy a sátor egy részét a Móricgáti Vadásztársaság 
használhassa a kiállítás alkalmával.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvénysátor térítésmentes kölcsön 
adásáról szóló tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
 
Csontos Máté – polgármester - Móricgát Községi Önkormányzat 2013. szeptember 21-én rendezi 
meg a Szüreti mulatságot. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően felvonulás és bál lesz. Makói 
zenekart sikerült lefoglalni, ennek költsége 80.000.-Ft. Ennek a kiadásnak megvan a költségvetési 
fedezete.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szüreti mulatságról szóló tájékoztatást 
határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
Csontos Máté – polgármester - Móricgát Község Önkormányzatát megkeresték Erdélyből Gyergyó 
ditró községből székely magánszemélyek, hogy Móricgáton telket szeretnének vásárolni. Előzetes 
állásfoglalás céljából terjesztette a kérdést a Testület elé.  A telekre faházakat szeretnének építeni, 
nyaraló céljából. Vonza őket Kiskunmajsa és Bugac közelsége, valamint baráti kapcsolatot ápolnak 
néhány Móricgáti családdal. Amennyiben komoly vételi szándék merül fel, a kérelmeket a Képviselő-
testület elé terjeszti. Az adásvételi szerződésbe mindenképpen javasolja 5 éven belüli beépítési 
kötelezettség kikötését. 
 
Deli Jánosné – képviselő – támogatja a telkek értékesítését.  
 
Borsik Imre – képviselő – egyetért a telkek értékesítésével. Ha beépítik a telkeket,  a faluképét 
javítja. Mindenképpen ki kell kötni a beépítési kötelezettséget.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricgáti belterületi telkek értékesítéséről 
szóló tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette. 
 

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


