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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 05-én 

1000 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Deli Jánosné képviselő 
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, Borsik Imre és Tóth Antal távolmaradását bejelentette. A megjelenés 60%.  
 
Az rendkívüli ülés összehívása a Móricgáti 1030 hrsz-ú vízmű telep telek megosztása, valamint a 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtása tárgyában döntés 
miatt vált szükségessé 
 

 
1. Napirendi pont 

Móricgáti  1030 hrsz-ú vízmű telep megnevezésű ingatlan megosztása 
 (Szóbeli előterjesztés) 

 
 
Csontos Máté – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzat tulajdonát képező 
belterületi 1030 hrsz-ú vízmű telep megnevezésű ingatlan megosztása szükséges. A 
16/575/2014. számú változási vázrajz, 800.028/6/2015. számú telek kialakítási 
engedélyalapján a Móricgáti 1030 hrsz-ú vízmű telep megnevezésű belterületi ingatlan 
megosztásához és tulajdonjog bejegyzéshez járuljon hozzá a Képviselő-testület 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
31/2015. (VI. 05.) határozat 
Telekmegosztás 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX tv. 107 §-a alapján 16/574/2014. számú változási 
vázrajz, 800.023/5/2015. számú telek kialakítási engedély 
alapján a Móricgát 1030/2 hrsz-ú, vízmű telep megnevezésű, 
Móricgát Községi Önkormányzat (6132 Móricgát, Deák Ferenc 
u. 26/b.) tulajdonát képező belterületi ingatlan megosztásához 
és tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárul.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: Azonnal. 
  



2 

 

2. Napirendi pont 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása.  
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az 
Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázatot nyújt be.  
 
 A fejlesztési támogatás keretében pályázati kiírás b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
alcél tárgyában az összekötő utcákat kívánják felújítani a pályázatot Ezen a jogcímen a 
támogatás intenzitása 85%. A felújítás teljes költsége 16.237.966.-Ft a támogatás (85%) 
13.802.271.- Ft a vállalt saját erő mértéke: 2.435.695.-Ft. Javasolja, hatalmazza fel a testület a 
pályázati dokumentáció benyújtásával. A sajáterő rendelkezésre áll, fedezet Móricgát Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet- Általános tartalék előirányzata.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

32/2015. (VI. 05.) sz. határozat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. mellékletének II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.  
A pályázat teljes költsége: 16.237.966.-Ft, az igényelt támogatás 
13.802.271.-Ft, a pályázati saját erő mértéke 2.435.695,- Ft. 



3 

 

 
A pályázati saját erő fedezete Móricgát Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2015. évi költségvetését megállapító mód. 
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet – Általános tartalék 
előirányzata.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
pályázati dokumentáció benyújtásával. 
 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határid ő: Azonnal.  

 
 
 
Csontos Máté – polgármester – az ülést berekesztette.  

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


