Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 9-20 /2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 07-én, 8:00
kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Jánó Levente
Deák Attila
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző megbízásából:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 5
tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét és meghozta az alábbi:
33/2018. (V. 07.) számú határozat
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Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat
Előadó: Jánó Levente polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat
Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
– felolvassa –
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.1.
pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázhat az Önkormányzat a
Magyar Államkincstáron keresztül. A MÁK támogatásra kiírt pályázati értesítője jelen előterjesztés
mellékletét képezi. Ez a pályázat minden évben kiírásra kerül és szoktunk is pályázni.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat
……/2018.(……...) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2018. évi 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, a nyilatkozatokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Jánó Levente polgármester: Kéri a testületet szavazzanak. A határozati javaslatot teszi fel
szavazásra
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
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34/2018. (V. 07.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2018. évi 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.
Felelős: Jánó Levente polgármester
Határidő: azonnal

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 8:10 időpontban
bezárta.
k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető
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