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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-

én 9 30 órakor megtartott nyílt 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. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2018. (.......) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3.  Móricgát Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Móricgát Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. Csontos Gábor Móricgát, Zrínyi u. 53. sz. alatti lakos kérelme. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

7. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

ügyrendjének elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

  



2 
 

8. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási 

Szabályzatának elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

9. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztásáról valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

10. Egyebek.  

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.  

 

Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 

Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

49/2018. (IX. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása. 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését megállapító 

5/2018.(II.28.) Móricgát határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

 

                                     69.396. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 986.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 1.099.000.- Ft 
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Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                                    60.746.000.- Ft

  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele          6.465.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 46.795.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.477.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.391.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 55.000.- Ft 

   - beruházások 678.000.- Ft 

 

 Határidő:2018. december 31. 

              Felelősök:      Csontos Máté polgármester 

                       Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.....) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők.  

 

Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke – ügyrendi bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, Móricgát Község 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-

tervezetet javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító  

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

8/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté –polgármester – ismertette Esélyegyenlőségi Program előterjesztést 

Képviselő-testület tagjaival. Támogatja annak elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal 

és formában.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Móricgát Község Önkormányzata 

 Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

                                    

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja Móricgát Község Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. közötti időszakra, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

      

4. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Közbeszerzési szabályzat tartalmát Képviselő-

testület tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Móricgát Község Önkormányzata  

Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 27. 

hatállyal az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a Közbeszerzési 

Szabályzatát. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 

Móricgát Község Önkormányzat 1/2016. (I. 28.) sz. határozatával 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. Napirendi pont 

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté –polgármester – ismertette a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

pályázathoz való csatlakozásról készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

52/2018. (IX. 27.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához.  

Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat 

egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.  

Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. napja.  A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6. napja. 

 

Felelős:  Csontos Máté polgármester  

Határidő: 2018. október 3.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                2018. november 6., Pályázatok benyújtása 

 

 

6. Napirendi pont 

Csontos Gábor Móricgát, Zrínyi u. 53. sz. alatti lakos kérelme 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté –polgármester – Móricgát Község Önkormányzata 2018. február 28. napján 

megtartott ülésén 13/2018. (II. 28.) határozatában döntött a Móricgát belterületi 1000/36 hrsz. 

telek megosztásáról és értékesítéséről. A kérelmet Barbi Kacsa Kft nyújtotta be, a Képviselő-

testület döntésében vevőként a Barbi Kacsa Kft szerepel. Csontos Gábor Móricgát, Zrínyi u. 

53. szám alatti lakos kérelemmel fordult Képviselő-testülethez, kérte a határozat módosítását 

és vevőként személyét megjelölni. A telek megosztása Csontos Gábor nevére történt meg, 

ezért az adás-vételi szerződést is Csontos Gábor Móricgát, Zrínyi u. 53. szám alatti lakos 

nevére lehet megkötni.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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53/2018. (IX. 27.) határozat  

Csontos Gábor Móricgát, Zrínyi u. 53. 

sz. alatti lakos kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2018. (II. 

28.) határozat az alábbiak szerint módosítja:  

 

Móricgát Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete hozzájárul, a 

Móricgát 1000/36 helyrajzi számú - 1486 m2 nagyságú - belterületi telek 

fele-fele arányú megosztásához. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 

megosztást követően létrejött területet a Csontos Gábor (Móricgát, Zrínyi u. 

53.) 50.000.- Ft vételárért megvásárolja. A telek megosztása, és az adás-

vétel teljes költsége a vevőt terheli.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy vevővel az adás-vételi szerződést kösse 

meg. 

 

Felelős: Zöldág János alpolgármester 

Határidő: 2018. október 31. 

 

7. Napirendi pont 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága ügyrendjének elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette az előterjesztést a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjéről. Javasolja a határozat-

tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018. (IX.27.) számú határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

                                    

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester – határozat megküldéséért.  

Határidő: Azonnal 
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8. Napirendi pont 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási 

Szabályzatának elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette az előterjesztés szövegét a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatáról. Javasolja a határozat-

tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018. (IX.27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának  

elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   Csontos Máté polgármester határozat megküldéséért.  

Határidő: Azonnal 

 

 

9. Napirendi pont 

 A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztásáról  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette az előterjesztést a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft könyvvizsgálójának megválasztásáról. Javasolja a határozat-

tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

  



8 
 

 

56/2018. (IX.27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 

Kócsóné Kürti Mária (MKK tagszám: 002181, anyja születési neve: Fekete 

Mária) 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 1. szám alatti lakos a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává 

2018. szeptember 5. napjától 2023. szeptember 4. napjáig megválasztásra 

kerüljön. 

 

Felelős:    Csontos Máté polgármester határozat megküldéséért.  

Határidő: Azonnal 

 

 

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés második részében szerepel az előterjesztés a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztásáról. 

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2018. (IX. 27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról 

 

 

H a t á r o z a t 

 

  

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Serbán 

György Norbert (anyja születési neve: Czékus Piroska) 6120 Kiskunmajsa, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti lakos a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. szeptember 5. napjától 

2023. szeptember 4. napjáig megválasztásra kerüljön. 

 

Felelős:    Csontos Máté polgármester határozat megküldéséért.  

Határidő: Azonnal 
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10. Napirendi pont.  

Egyebek 

 

   10/1    Tájékoztatások 

    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Kiskunmajsa 

Város Képviselő-testületében felvetődött annak a szándéka, hogy Kiskunmajsa megvásárolja 

a többi település Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő tulajdonrészét. Erről 

későbbiekben döntenek a Képviselő-testületek, amennyiben konkrét előterjesztés készül.  

 

Elkészült a Kiállító terem felújítása. Az épület teljesen megújult. Saját költségvetésből 

megvásárolták az új asztalokat, székeket. Evőeszközök, tányérok, poharak rendelkezésre 

állnak, főzőeszközöket is biztosítani tudnak, ha igény van rá. 200 fő kényelmesen tud étkezni 

a teremben. Javasolja, hogy a terem és az eszközök használatáért Móricgáti lakos 600.-Ft/fő 

díjat, más település lakosa 1000.-Ft/fő díjat fizessen. Keresztelő és Halotti tor esetén továbbra 

sem kell terembérleti díjat fizetni. A díj tartalmazza az eszközök, bútorok használatának 

lehetőségét is. 

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Móricgát Kiállító terem terembérleti díjai 

 

H a t á r o z a t 

  

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricgát, Zrínyi 

Miklós u. 47. szám alatt lévő (200 fő befogadó képes) Kiállító terem 

terembérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Móricgáti lakos részére 600.-Ft/fő 

Nem Móricgáti lakos részére 1000.-Ft/fő. 

 

A fizetendő díj tartalmazza az eszközök, bútorok, kültéri főzőhely, konyha, 

mosdók használatának lehetőségét. Kiállító terem udvarán felállított sátor 

használat esetén is a fenti díjakat kell alkalmazni.   

 

Térítésmentesen vehető igénybe mindkét helyiség az alábbi esetekben: 

Keresztelő és Halotti tor. 

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

 

Borsik Imre – képviselő – valóban nagyon szép lett a kiállító terem. A jövőben nagyon oda 

kell figyelni, hogy ne történjen egy rendezvényen sem rongálás. Amennyiben valaki kárt 

okoz, keményen meg kell téríttetni. Erre nagyon oda kell figyelni. 
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Tóth Antal – képviselő – véleménye szerint el kell gondolkodni azon, hogy kauciót 

szedjenek a bérlőktől. Az fedezetet nyújt esetleges rongálás esetére. Azt nem tartja 

elfogadhatónak, hogy bizonyos rendezvényekre ne adják oda a termet. Nem lehet különbséget 

tenni „tejfakasztó” családi rendezvény és halotti tor között. Egy kisbaba születése is nagyon 

fontos, örömteli esemény. Nem lehet olyan csinálni, hogy bizonyos rendezvényre nem adják 

oda az épületet.  

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Bozó 

Sándorné 2018. december 31. napjával felmondott. Keresnek egy új munkavállalót, aki a 

könyvtár működtetését is el tudja látni.  

 

A Móricgát, Zrínyi és Deák Ferenc utcában felbontott járdákat ledarálja egy vállalkozó. Előre 

láthatólag 100 m3 mennyiségű kő lesz, a darálás költsége 2.500.-Ft/m3. A zúzott betont a 

Katolikus templom előtti Bajnóczi József felé tartó földút felújítására javasolja felhasználni. 

A fennmaradó mennyiséget értékesíteni fogja az Önkormányzat. Az értékesítéssel megbízza 

Zöldág János alpolgármestert. 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

  10/2 Megkeresés önkormányzati tulajdonú csatorna átvétele iránt. 

  (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság levelét 

melyben megkereste Móricgát Község Önkormányzatát a Móricgát, külterület 0240/46 hrsz 

Erdészeti csatorna megnevezésű ingatlan átadás-átvétel ügyében. Az egységes vagyonkezelői 

viszonyok megteremtése érdekében Igazgatóság szükségesnek látja az említett ingatlan 

Magyar Állam tulajdonába, valamint Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülését.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Móricgát, külterület 0240/46 hrsz. 

Erdészeti csatorna átadása 

 

H a t á r o z a t 

 

  

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricgát külterület 

0240/46 hrsz. Erdészeti csatorna megnevezésű ingatlant térítésmentesen 

átadja a Magyar Állam tulajdonába, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság vagyonkezelésébe.  

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester  

  Határidő: Azonnal 
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10/3 Móricgát 1030/7 hrsz. vízmű telephez kapcsolódó víziközmű ingó 

vagyonelemek térítésmentes átvétele. 
    (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereste Móricgát 

Község Önkormányzatát a Móricgát belterület 1030/7 hrsz. alatt található (959 m2) kivett 

vízmű telep ingatlanon található – állami tulajdonú ingó vagyonelemek - térítésmentes 

átvétele tárgyában. Az ingó vagyonelemek nem képezi a nemzeti vagyon részét, ezért 

térítésmentesen átvehető. A Magyar Államtól lehetőség van a „vízmű telep” ingatlanhoz 

kapcsolódó vízi közmű ingó vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átvételére. 

Támogatja az ingatlan átvételét.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Móricgát1030/7 hrsz. vízmű telephez kapcsolódó 

víziközmű ingó vagyonelemek térítésmentes átvétele 

 

H a t á r o z a t 

 

  

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

Móricgát belterület 1030/7 hrsz alatt található kivett vízmű telep (959m2) 

ingatlanhoz kapcsolódó víziközmű ingó vagyonelemek tulajdonjogát át 

kívánja venni a Magyar Államtól.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé a szükséges nyilatkozatot tegye 

meg.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: Azonnal.  

 

 

Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


