
Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/ …./2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2016. április  19-én,  17:00
órai  kezdettel  megtartott   rendkívüli  nyilvános  képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi
Közösségi Ház Nagytermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester                      
Valler Ferenc                                                 képviselő

Soltész Attila                                   osztályvezető a jegyző megbízottja.
Bácsi Bernadett képviselő igazoltan távol.
Henn Sándor  képviselő távol – indok: lemondott képviselői mandátumáról- 

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Mórocz László  polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-
testület  3  fővel  határozatképes,  majd  javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  a  meghívó  szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz  László  polgármester: Kéri,  aki  a  napirenddel  és  a  tárgyalás  menetével  egyetért,  az
kézfelemeléssel szavazzon.
Mórocz  László  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  az  ülés  napirendjét  és  a
tárgyalás menetét 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

23/2016. (04.19.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIREND:

1. Lakossági vízdíj pályázat     

           Előadó: Mórocz László polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

     1.       Lakossági vízdíj pályázat 

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. (4.számú melléklet tartalmazza)
A vízgazdálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje az ÖNEGM rendszerben 2016. április 21.
Balatonszőlős Község Önkormányzata a korábbi években is pályázott a támogatásra. Kérdezi, van e 
kérdés, hozzászólás vélemény.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

A polgármester javasolja a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás tárgyában  pályázat benyújtását és a 
polgármester felhatalmazását a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

24/2016. (04.19.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás  magas  ráfordításainak  támogatására  a  Belügyminiszter  által  közzétett
rendeletnek megfelelően.

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  hogy a jóváhagyott  pályázati  anyag benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg, nyilatkozatokat írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:15 órakor bezárta.

k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd
 polgármester           jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
            Soltész Attila
            osztályvezető
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