BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 825-13/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 11-én
09 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye,
Kossuth L. u. 54.)
Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly
Bőczi Miklósné
Kulcsárné Bertalan Emília
Vadász Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 4 fő jelen van, így határozatképes. A rendkívüli ülés összehívásának oka a
szociális tűzifavásárlás soron kívül történő tárgyalása, illetve a lakossági ivóvíz díjak
csökkentése érdekében pályázat benyújtása. Javasolja a napirend elfogadását az alábbiak
szerint:
1.) Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlása
2.) Vízszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak
csökkentése érdekében

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86 /2013. (X. 11. ) H ATÁROZATA
a 2013. október 11-i ülés napirendje elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 11-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlása
2.) Vízszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak
csökkentése érdekében

1.) Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlása
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.)
BM rendelet alapján lehetőség van szociális tűzifa vásárlásához támogatás igénylésére. Az
Önkormányzat 18 m3 mennyiségű keménylombos tűzifára tud benyújtani igényt, melyhez a
szükséges önerő 22.860 Ft, amit a tartalékkeret terhére biztosítana az önkormányzat.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért javasolja, hogy az önkormányzat éljen e lehetőséggel és biztosítsa a pályázathoz szükséges önerőt.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2013. (X. 11.) HATÁROZATA
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának önrészéről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 18 m³
mennyiségben keménylombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő bruttó 22.860.- Ft.
A pályázat önrészeként szolgáló összeget a Képviselő-testület Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.18.) rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
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2.) Vízszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak csökkentése érdekében
Dr. Szabó Tímea jegyző: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt minden évben megkeresi az
önkormányzatokat, mely alapján a viziközmű tulajdonosai kérhetik a lakossági díjak
támogatását az államtól. Dönteni szükséges a támogatási igény benyújtásáról.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elhangzottak
alapján a nyújtson be pályázatot a 2013. évi lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2013. (X. 11.) HATÁROZATA
Lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgáló támogatás igényléséről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013. évi
lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2013. október 30.

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9.25 órakor bezárja.
K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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