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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus  9-

én 13 00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

 Zöldág János alpolgármester  

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő  

 Tóth Antal képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző  

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 5 fő megjelent 100%-os megjelenés.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (…..) 

önkormányzati rendelete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjának megállapításáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. "Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez 

önerő biztosítása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

3. „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című, TOP-5.3.1-16-2017-00001 azonosító 

számú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az ehhez kapcsolódó 

konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Fogászati alapellátás tárgyában szerződéskötés.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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1. Napirendi pont.  

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (…..) 

önkormányzati rendelete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjának 

megállapításáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelet tervezet jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi rendelet alkotta 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete  

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2018. évi illetményalapjának megállapításáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2. Napirendi pont. 

"Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás 

igényléséhez önerő biztosítása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás támogatás 

igényléséhez szükséges határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás  

igényléséhez önerő biztosítása  

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. melléklet 1.9 

pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet nyújt be 64 

erdei m3 mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére.  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  
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A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m3+áfa, azaz 

mindösszesen 81.280,-Ft önerőt a Móricgát Község Önkormányzata 2018. 

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 

Határidő: Azonnal  

 

 

3. Napirendi pont 

„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című, TOP-5.3.1-16-2017-00001 

azonosító számú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az 

ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester- ismertette az írásbeli előterjesztést. Javasolja a határozat-

tervezet jóváhagyását, a „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című TOP-5.3.1-16-2017-

00001 pályázat támogatási szerződésének megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 

megállapodás aláírásának jóváhagyása.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2018 (VIII. 9.) számú határozat 

TOP-5.3.1-16-2017-00001 pályázat  

megvalósításáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Múltunk értéke, közösségünk jövője” című, TOP-5.3.1-16-2017-00001 

kódszámú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az 

ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” 

tárgyú előterjesztést. A pályázat megvalósítását támogatja, a megítélt 

támogatás elfogadásával egyetért.  

2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

intézkedéseket konzorcium tagként megtegye, és a támogatási szerződés 

megkötéséhez szükséges dokumentumokat aláírja – különös tekintettel a 

támogatási szerződés megkötéséhez szükséges konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos 

beszámolási kötelezettsége mellett a pályázattal kapcsolatos további 

konzorciumi együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye, és a megállapodás módosításokat aláírja. 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

4. Napirendi pont 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződéskötés.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester- ismertette a fogászati alapellátás tárgyában készült 

szerződés-tervezetet. Javasolja a szerződés-tervezet jóváhagyását, az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése  

 

 

                                                                               H a t á r o z a t 

 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a fogászati 

alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási szerződést kösse meg SEVEN 

DENTISTS Fogászai Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 6100 

Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.). A megbízási szerződést 2018. szeptember 1 

–jétől 2019. február 28. napjáig határozott időtartamra kötik meg. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Mivel Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, egyebek napirendi pont nem került kitűzésre.  

 

 

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


