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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. december 6-án 9 
30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Tóth Antal  képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Csontos Máté – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent 

az ülés határozatképes. 

 

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

tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

 

1. ASP Rendszer Szolgáltatási szerződés jóváhagyása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötése támogatási kérelem benyújtására 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

ASP Rendszer Szolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - A Magyar Államkincstár e-adat rendszeréből letöltésre került 

a szolgáltatási szerződés, melyet valamennyi képviselő tanulmányozásra kézhez kapott. A 

szerződés adattartalma megfelelő, javasolja annak jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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56/2016. (XII. 6.) határozat  

ASP Rendszer Szolgáltatási szerződés 

jóváhagyása 

  

H a t á r o z a t 

 

Móricgát  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő ASP Rendszer Szolgáltatási szerződést jóváhagyja 

és tudomásul veszi.   

 

Felelős: Csontos Máté polgármester.  

Határidő: 2016. december 9. 

 

2. Napirendi pont 

 Jászszentlászló Község Önkormányzatával konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötése támogatási kérelem benyújtására 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - Ismertette a konzorciumi megállapodás szövegét Képviselő-

testület tagjaival. Móricgát Község Önkormányzata Jászszentlászló Község 

Önkormányzatával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt VP6-7.2.1.-

7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése felhívásra (a 

továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 

támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. Javasolja a 

Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyását. Képviselő-testület hatalmazza fel a 

megállapodás aláírásával.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2016. (XII. 6.) határozat  

Jászszentlászló Község Önkormányzatával 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő konzorciumi együttműködési megállapodást 

jóváhagyja.  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírásával.  

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Csontos Máté polgármester  
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Csontos Máté - polgármester - az ülést berekesztette.  

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Csontos Máté  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


