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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi március hó 13. napján, szerda
14 óra 30perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott
rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

Távol van:

Berzi István
Dánielné Tóth Beáta

jegyző
aljegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

képviselő
képviselő

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 3 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére.
Előadó: polgármester

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére.
Szabó Zoltán polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan az Északmagyarországi
Regionális Vízművek ZRT., mint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást végző szolgáltató
megküldte a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére a
támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat, melyeket a Képviselő-testület
döntését követően aláírva 3-3 példányban kérnek megküldeni.
(Az előterjesztés a nyilatkozatokkal a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013. (III.13.) sz. határozata
Tárgy: Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításának csökkentésére támogatási
kérelem benyújtása
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-magyarországi
Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint szolgáltató által
megküldött írásos előterjesztés alapján dönt arról, hogy 2013. évre vonatkozóan a
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos
technikai teendők lebonyolítására Szirmabesenyő település önkormányzatát, mint
gesztor önkormányzatot hatalmazza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan
Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

