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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-

én 8 00 órakor megtartott rendkívüli nyilt 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, 4 fő megjelent 80%-os megjelenés.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bölcsőde fejlesztési program című pályázat benyújtása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

  

1. Napirendi pont.  

Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

tagjaival. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. Jászszentlászló 

Község Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a Jászszentlászló, Kossuth u 8. 936 hrsz 

belterületi ingatlanon található óvoda intézményben egy új bölcsőde építésére. Az ingatlan 

tulajdonosa Jászszentlászló Község Önkormányzata. Az intézmény a Társulás fenntartásában 

működik, ezért Móricgát Község Önkormányzata hozzájárulása szükséges a pályázat 

benyújtásához, valamint Móricgát Község Önkormányzata vállalja a tulajdonos 

önkormányzattal való együttműködést a beruházás alatt és a fenntartási időszakban is. 

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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63/2018. (XI. 15.) számú határozat 

Bölcsőde fejlesztési program című”  

pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t 

 

  

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Jászszentlászló Önkormányzata pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium 

által kiírt „Bölcsőde fejlesztési program című” felhívásra, az alábbi 

tartalommal: 

A megvalósítandó pályázati célok a pályázati útmutató alapján:  

Új bölcsőde építése (meglévő telken, vagy ingatlankiváltással) vagy 

meglévő épület bővítésével. A fejlesztéssel érintett intézmény neve, az 

ingatlan címe, helyrajzi száma: Szent László Óvoda és Bölcsőde, 6133 

Jászszentlászló, Kossuth u. 8. / belterület 936 hrsz. 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati adatlapon 

szereplő fejlesztéssel egyetért, valamint vállalja a fenti intézmény fejlesztés 

utáni fenntartását a jelenleg is fennálló önkormányzati társulás keretén belül. 

Móricgát Község Önkormányzata vállalja a tulajdonos önkormányzattal 

való együttműködést a beruházás alatt és a fenntartási időszakban is. 

       Felelős: Csontos Máté polgármester 

       Határidő: Folyamatos 

 

 

 

 

Csontos Máté polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.  

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 

 


