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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
 
Készült:Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. szeptember 8-án 9 45 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 
 
J e l e n   v a n n a k: 
  
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő 
 Deli Jánosné képviselő 
 Tóth Antal  képviselő  
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 
 
Zöldág János  – alpolgármester – Csontos Máté polgármester akadályoztatása miatt vezeti 
az ülést. Az ülés összehívására kettő napirendi pont miatt van szükség.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 
1. Római Katolikus Egyház támogatása- szőnyeg vásárlás 

 (Szóbeli előterjesztés) 
 

3.  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás  
 igényléséhez önerő biztosítása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. Napirendi pont 
 Római Katolikus Egyház támogatása- szőnyeg vásárlás 
 (Szóbeli előterjesztés) 

 
Zöldág János - alpolgármester - Római Katolikus Egyház Móricgáti Egyházközség 
támogatási igénnyel fordult a helyi önkormányzathoz. A templomba egy szőnyeget kívánnak 
megvásárolni, melynek a költsége 206.800.-Ft. Móricgát Községi Önkormányzat 5/2014. (II. 
27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről rendelkezik, ennek 
alapján javasolja támogatás biztosítását. Javasolja képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. A Támogatás forrása Móricgát Községi 
Önkormányzat 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének Általános tartalék előirányzata.  
 
 



2 
 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – Csontos Máté polgármester javaslatában foglaltaknak megfelelően az alábbi 
határozatot hozta:  
 
36/2016. (IX. 8.) határozat  
Móricgáti Katolikus Egyház támogatása 
 

Határozat  
 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete 
alapján a Római Katolikus Egyház Móricgáti Egyházközsége részére 
206.800.-Ft támogatást biztosít.  
 
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
Általános Tartalék előirányzata 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírásával. 
 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Csontos Máté polgármester 

 
 

2. Napirendi pont 
Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás 

igényléséhez önerő biztosítása  
(Írásbeli előterjesztés) 

 
 
Zöldág János – alpolgármester – Móricgát Község Önkormányzata a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. (továbbiakban: költségvetési törvény) 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet 18. Települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint 
pályázatot kíván benyújtani. Megvizsgáltuk a körülményeket, a jogosultak körét felmértük, és 
22 fő részére javasoljuk a támogatás biztosítását. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az 
írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal. Képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert és a jegyzőt a pályázati dokumentáció beadásával.  
 
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – Csontos Máté polgármester javaslatában foglaltaknak megfelelően az alábbi 
határozatot hozta:  
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37/2016. (IX. 8.) határozat  
„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás 
igényléséhez önerő biztosítása 
 

Határozat  
 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása 
fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint támogatási kérelmet nyújt 
be 44 erdei köbméter mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  
 
A kérelem benyújtásához szükséges 1.000-Ft/erdei köbméter + ÁFA, azaz 
mindösszesen 55.880.-Ft önerőt a Móricgát Községi Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati 
dokumentáció benyújtásával.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
            Valentovics Beáta jegyző 
 
Határid ő: Azonnal  
 

 
 
 
Zöldág János polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f.  
 

 
 

  
 Zöldág János Valentovics Beáta  
 alpolgármester jegyző 


