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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-én 13 
00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Tóth Antal alpolgármester 

 Balasi Béla Zsolt képviselő 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Tóth Antal – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Csontos Máté 

polgármester akadályoztatása miatt nem tud részt venni a Képviselő-testületi ülésen. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 80%-os megjelenés.  

 

Képviselő-testület tagjai megkapták a Meghívót a hozzá tartozó előterjesztésekkel. Javasolja, 

hogy a 9. Napirendi pont Szegesdi Dóra támogatási kérelme kerüljön le a napirendről, tekintettel 

arra, hogy változás következett be, az érintett más képzésen szerzi meg a szükséges iskolai 

végzettséget, ezért ez a kérelem tárgytalan.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2019. évi 

költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

./2020. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

4. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2020. évi 

költségvetését megállapító ./2020. (.......) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

5. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összegei. 

         (Írásbeli előterjesztés) 

 

6. Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

7. Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatási kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 
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8. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

9. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

10.  Egyebek. 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 

fenntartott Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosításáról.  

 

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

ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

Tóth Antal - alpolgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2020. (II. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a 11/2019.(II.28.) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

 

                                     84.809.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek                                                        908.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről      2.687.000.- Ft 
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Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                            79.313.000.- Ft  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele         1.901.000.- Ft   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások                                                   59.808.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó    11.983.000.- Ft 

- dologi kiadások                                                   11.936.000.- Ft 

                 - beruházások                                                                 1.082.000.- Ft 

 

Határidő:    2019. december 31. visszamenőleges hatállyal 

             Felelősök:  Csontos Máté polgármester 

            Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ../2020. (.......) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a rendelet-tervezet indoklását Képviselő-testület 

tagjaival.  

 

Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta. Rendelet-

tervezet alkalmas arra, hogy Képviselő-testület megtárgyalta, és javasolja annak jóváhagyását.  

 

Tóth Antal - alpolgármester - Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a Hivatal 

2020. évre tervezett kiadásairól. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

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

ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja a 

határozat-tervezet jóváhagyását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2020. (II. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 

 

     73.239.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevétele                                                 780.000.- Ft 

 Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                      72.459.000.- Ft 

  

      Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                             54.155.000.- Ft 

            - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó   9.798.000.- Ft 

            - dologi kiadások                                                    9.100.000.- Ft 

               - beruházások          186.000.- Ft 

 

3.) A fenntartó önkormányzatok a költségvetési szerv engedélyezett nyitó 

létszámkeretét 2020. évben 14 főben, záró létszámkeretét 14 főben határozza 

meg. 
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4.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját 2020. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg. 

 

5.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 

Cafetéria hozzájárulást nyújt a (SZÉP kártya formában), melynek összege évi 

bruttó 200.000 Ft/fő.  

 

6.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére 2020. 

évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást nyújt, mely egy 

összegben (november hónapban) kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára. 

 

7.) A Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú 

melléklete szerint állapítják meg. 

 

8.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-

testületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról a 

Jegyző saját hatáskörben dönt.  

 

9.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

10.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Önkormányzatának 

polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal 

finanszírozásának Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe 

való beépítéséről. 

11.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül meghatározásra: 

 

Összes kiadás:                                                         73.239.000.- Ft 

Összes bevétel:                                                           - 780.000.- Ft 

Különbség:                                                              72.459.000.- Ft 

Ebből: 

- Központi költségvetési támogatás                        41.128.000.- Ft 

- Csak Jászszentlászlót terheli                                   3.918.000.- Ft 

- Csak Móricgátot terheli                                           3.821.000.- Ft 

            Lakosság arányos megosztás: 

- Móricgát hozzájárulása        464      fő     16  %                3.775.000.- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Jászszentlászló                  2.512      fő      84  %             19.817.000.- Ft 
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 12.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:    2020. december 31. 

Felelősök:  Csontos Máté polgármester 

           Valentovics Beáta jegyző 

 

 

4. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2020. évi költségvetését megállapító ./2020. (.....) önkormányzati rendelet-

tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester: - ismertette Móricgát Község Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről készült rendelet-tervezet szövegét. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék 

meg.  

 

Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta, és 

javasolja a Rendelet-tervezet jóváhagyását.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az elhangzottakat tájékoztatta a Képviselő-testületet, 

hogy a közfoglalkoztatás támogatása változik, a 80% támogatási intenzitás lecsökkent 70% 

támogatási intenzitásra. Móricgát község továbbra is 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, de a 

támogatás sajnos csökkenni fog. 2020. évben továbbra is lehetősége lesz pályázni az 

Önkormányzatnak minisztériumi forrásból támogatásra, valamint a Magyar Falu program 

keretében is. Erről a konkrét pályázati lehetőség ismeretében tájékoztatják a képviselőket.  

 

Tóth Antal – alpolgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolja a helyi 

önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

5. Napirendi pont 

     Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023 évre várható összegei 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Javasolja az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyeletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összegeiről 

szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  
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Valentovics Beáta – jegyző - jogszabály alapján az Önkormányzat saját bevételeinek 50%-át 

nem haladhatja meg a - határozati javaslatban szereplő jogcímek szerinti - fizetési 

kötelezettségeinek összege. Móricgát Község Önkormányzata nyílt végű pénzügyi lízing 

konstrukcióban vásárolta meg a Ford kisbuszt, a határozati javaslat ezt a kötelezettséget 

tartalmazza.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020. (II. 27.) határozat 

Az önkormányzat saját bevételeinek,  

valamint adósságot keletkeztető ügyletből  

eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023.  

évre várható összegei 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját 

bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 

2021-2023. költségvetési évekre: 

 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben 

2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi és települési 

adóból származó 

bevétel 

 

16.500 

 

21.500 

 

21.000 

 

Az önkormányzati 

vagyon és az 

önkormányzatot 

megillető vagyoni 

értékű jog 

értékesítéséből és 

hasznosításából 

származó bevétel 

 

930 

 

970 970 

Osztalék, 

koncessziós díj és 

hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és 

immateriális 

jószág, részvény, 

részesedés, 

vállalat 

értékesítéséből 

vagy 

privatizációból 

származó bevétel 
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Bírság, pótlék és 

díjbevétel 
120 120 200 

Kezességvállaláss

al illetve 

garanciavállalássa

l kapcsolatos 

megtérülés 

   

Saját bevételek 

összesen 
16.713 22.590 22.170 

Saját bevételek 50 

%-a 
8.356,5 11.295 11.085 

Hitel, kölcsön 

felvétele, 

átvállalása a 

folyósítás napjától 

a végtörlesztés 

napjáig, és annak 

aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 

megtestesítő 

értékpapír 

forgalomba 

hozatala a 

forgalomba hozatal 

napjától a beváltás 

napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén 

annak névértéke, 

egyéb értékpapír 

esetén annak 

vételára 

   

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától 

a beváltás napjáig, 

és annak a váltóval 

kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, 

kamatot nem 

tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői 

félként történő 

megkötése a lízing 

futamideje alatt, és 

a 

lízingszerződésben 

kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

824,1 906,6 0 
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A visszavásárlási 

kötelezettség 

kikötésével 

megkötött 

adásvételi 

szerződés eladói 

félként történő 

megkötése – 

ideértve a valódi 

penziós és óvadéki 

repóügyleteket is – 

a visszavásárlásig, 

és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben 

kapott, legalább 

365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, 

részletfizetés és a 

még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos 

műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság 

kezelő Központ 

Zrt-nél elhelyezett 

fedezeti betétek és 

azok összege 

   

Előző év(ek)ben 

keletkezett 

tárgyévet terhelő 

fizetési 

kötelezettség 

824,1 906,6 0 

Hitel, kölcsön 

felvétele, 

átvállalása a 

folyósítás napjától a 

végtörlesztés 

napjáig, és annak 

aktuális 

tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 

megtestesítő 

értékpapír 

forgalomba 

hozatala a 

forgalomba hozatal 

napjától a beváltás 
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napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén 

annak névértéke, 

egyéb értékpapír 

esetén annak 

vételára 

Váltó kibocsátása a 

kibocsátás napjától 

a beváltás napjáig, 

és annak a váltóval 

kiváltott 

kötelezettséggel 

megegyező, 

kamatot nem 

tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 

lízingbevevői 

félként történő 

megkötése a lízing 

futamideje alatt, és 

a 

lízingszerződésben 

kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

   

A visszavásárlási 

kötelezettség 

kikötésével 

megkötött 

adásvételi 

szerződés eladói 

félként történő 

megkötése – 

ideértve a valódi 

penziós és óvadéki 

repóügyleteket is – 

a visszavásárlásig, 

és a kikötött 

visszavásárlási ár 

   

Szerződésben 

kapott, legalább 

365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, 

részletfizetés és a 

még ki nem fizetett 

ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 

származékos 

műveletek 

különbözeteként és 

Államadósság 
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kezelő Központ 

Zrt-nél elhelyezett 

fedezeti betétek és 

azok összege 

Tárgyévben 

keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési 

kötelezettség 

összesen 

824,1 906,6 0 

Saját bevételek 50 

%-a csökkentve az 

összes fizetési 

kötelezettséggel 

7.541,4 10.388,4 11.085 

 
 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

6. Napirendi pont 

Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Szanki Református 

Egyházközség támogatási kérelmét.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2020. évi költségvetési 

rendelet tartalmazza az Egyházak támogatásának előirányzatát. A Római Katolikus Egyház még 

nem nyújtott be kérelmet, ezért nem terjesztették a Képviselő-testület elé. Természetesen mind a 

Református Egyház mind a Katolikus Egyház részesülhet támogatásban a költségvetés szerint.  

 

Deli Jánosné – képviselő – milyen összeg van betervezve a támogatásra? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – korábbi évek gyakorlatának megfelelően 100.000 – 100.000.-Ft.  

 

Tóth Antal - alpolgármester - Javasolja a Szanki Református Egyházközség részére 100.000.-

Ft támogatás biztosítását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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9/2020. (II. 27.) határozat 

Szanki Református Egyházközség támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete alapján a 

Szanki Református Egyházközség részére 100.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését 

megállapító 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Egyházak 

tevékenységének támogatása/Egyéb működési célú kiadások/ Egyéb működési 

célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírásával. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. március 31., megállapodás megkötésére 

 

 

7.  Napirendi pont 

Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatási kérelme. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester – ismertette a Képviselő-testülettel a Jászszentlászlói Hangász 

Együttes támogatási kérelmét.  

 

Valentovics Beáta – jegyző - tájékoztatta képviselőket, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet 

nem tartalmazza a támogatás előirányzatát. Legkorábban a zárszámadást követően, a 

pénzmaradvány meghatározása után tudják a költségvetési rendeletbe beépíteni a támogatás 

összegét.  

 

Deli Jánosné – képviselő – javasolja, hogy támogassák az Együttest, mert nagyon lelkesek, és 

minden móricgáti rendezvényen szerepelnek ingyen.  

 

Tóth Antal – alpolgármester – egyetért a képviselő asszonnyal, javasolja a Jászszentlászlói 

Hangász Együttes támogatását 100.000.-Ft összeggel.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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10/2020. (II. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Hangász Együttes 

támogatása  

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete alapján a 

Jászszentlászlói Hangász Együttes részére 100.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését 

megállapító 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet Egyéb működési célú 

kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírásával. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. március 31., a megállapodás megkötésére   

 

8. Napirendi pont 

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft részére működési támogatás biztosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Tóth Antal - alpolgármester – ismertette a Képviselő-testülettel a Dél-Alföldi Térségfejlesztő 

Kft részére működési támogatásról szóló előterjesztést.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve alpolgármester úr tájékoztatását elmondta, hogy a 

Kistérségi Média 2020. évi működési költségeihez kérik a támogatást, mely 456 fő 

lakosságszámmal 830.-Ft/fő összeggel lett meghatározva.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2020. (II. 27.) határozat 

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére  

működési támogatás biztosítása  

 

H a t á r o z a t 

 

1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Dél-

Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére 378.480,- Ft működési támogatást 

biztosít Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

terhére. 
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2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: azonnal 

 

9. Napirendi pont 

 Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

  vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 

helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. évi 

CLXXXIX tv. 39. foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek minden év január 1-től 

számított 30. napon belül vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a 

polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított 

tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

 

Ügyrendi bizottság 2020. február 27-én 12 45 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, 

hogy Móricgát Község Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt határidőig 

eleget tettek, saját és családtagjaik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. 

 

Móricgát Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

 

10. Napirendi pont 

  Egyebek 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismételten felhívta a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy 2020. 

február 29-ig mindenki tegyen eleget a képzési kötelezettségének. A Kormányhivatal által 

kiküldött tájékoztatásokat, és segédleteket minden képviselő megkapta.   

 

Mivel több hozzászólás nem volt Tóth Antal alpolgármester az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Tóth Antal Valentovics Beáta 

 alpolgármester jegyző 


