
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 1038-7/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.  július  03-án
11:00 órakor  megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  teljes létszámban jelen van,  így határozatképes. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés
összehívásának  oka,  hogy  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatására  a  pályázat
benyújtási határideje július 8. és erről döntést szükséges hozni. Ismerteti a napirendet: 

1.) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 
csökkentésére vonatkozóan

Amennyiben a testület a napirendet elfogadja kéri, hogy kézfeltartással jelezzék. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2015. (VII. 03.) HATÁROZATA

2015.  július 03-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. július 03-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 
csökkentésére vonatkozóan
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1.) Ivóvíz  és  csatornaszolgáltatással  kapcsolatban pályázat  benyújtása a  lakossági
díjak csökkentésére vonatkozóan

Kovács Csaba Károly polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy az előző évektől eltérően
az  idei  évben  ezen  támogatási  formára  minden  önkormányzatnak  saját  magának  kell
benyújtani a pályázatot. Ezért javasolja, hogy a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás
díjának csökkentésére az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2015. (VII. 03.)  HATÁROZATA

2015.  évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak
 enyhítésére pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A  Képviselő  Testület  meghatalmazza  a  polgármestert  az  állami  támogatás  igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester 
Határidő: azonnal. 

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:30 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

Molnár Károlyné
pénzügyi ügyintéző
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