Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott
(helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt
ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok: 1-4/2014. (II. 4.) számú határozat.
rendeletek: -

Ügyiratszám: ……………….
Határozatok:
- 1/2014. (II. 4.) számú határozat: 2014. évi költségvetés el nem fogadásáról döntés
meghozatala
- 2/2014. (II. 4.) számú határozat: Az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegének és saját
bevételének megállapítása a költségvetés elfogadásáig.
- 3/2014. (II. 4.) számú határozat: Kerékgyártóné Kovács Tünde kérelmének
elbírálása
- 4/2014. (II. 4.) számú határozat: Szennyvízberuházás közcélú érdekeltségi
hozzájárulásával kapcsolatos döntés meghozatala (annak visszafizetése a lakosság
részére)
Rendeletek: NAPIRENDI PONTOK:
1. 2014. évi költségvetés előterjesztése és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Különfélék
Monostorpályi, 2014. február 4.

SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2014. február 4-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének
rendes nyílt üléséről.
Jele vannak:
- Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Nyilas József képviselő
- Csuka Tamás képviselő
- Kiss Zoltán képviselő
Távolmaradását bejelentette:
- Dr. Varga Zoltán képviselő
- Berényi Attiláné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 1 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel van jelen,
így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. Kiss Zoltán képviselő Úr jelezte, hogy késni
fog.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. 2014. évi költségvetés előterjesztése és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Különfélék
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem
tettek javaslatot.
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon.
Szavazás.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés
napirendjét. Kiss Zoltán képviselő a napirend elfogadásánál még nem volt jelen.
1.napirendi pont: 2014. évi költségvetés előterjesztése és az ahhoz kapcsolódó döntések
meghozatala (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
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Szabó József polgármester
Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Nyilas József PB elnöke
A PB határozatképtelen volt, ezért döntés nem született.
Szabó József polgármester
Ismerteti részletesen a költségvetési előterjesztést, valamint az adóbevételek év végi
alakulását. Az iparűzési adó bevételek időarányosan történt, viszont a kommunális adó és
gépjárműadó bevételek alakulhattak volna jobban is. Ez sajnos az emberek anyagi
helyzetének, valamint a fizetési morálnak tudható be.
Kiss Zoltán képviselő megérkezik a Képviselő – Testületi ülésre, a jelenlévő képviselők
száma 5 fő.
Nyilas József képviselő
A civil egyesületeket kellene támogatni többek között, tavaly sem volt betervezve a
költségvetésbe, most sincs. A sportegyesületet is kell támogatni.
Szabó József polgármester
Természetesen be lehet tervezni, kérem a javaslatokat. Most a jelenlegi anyag csak a
költségvetés beterjesztése, elfogadni most nem kell, majd március elejéig. Addig még lesznek
vagy várhatók változások, jöhetnek információk, amik alapján változtatnunk kell a
költségvetésen. Arra kérek mindenkit, hogy ha módosító javaslatot tesz, akkor ne pár perccel
a döntés előtt, hanem a napirend előtti napokba adja be a hivatalba, hogy elő tudjuk készíteni
döntésre.
Morák Gézáné pénzügyi előadó
Azért ilyen magas a főösszeg, mivel az intézményfinanszírozás megjelenik az önkormányzati
táblákban, valamint az intézmény-táblákban is. Egyébként az önként vállalt feladatokat, így a
civil szervezetek, vagy egyéb mások támogatását a nevezzük „ÖNHIKI”-nek (ami most már
kiegészítő támogatás) leminuszolja.
Szabó József polgármester
A civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatását az állam nem finanszírozza, arra a
feladatfinanszírozásból nem költhetünk, csak a saját bevételünkből. Tavaly is minden
egyesület megkapta a támogatását, segítettünk vállalkozóktól támogatás szerezni, úgymond
szponzorokat. Idén is megtesszük, amit lehet ilyen módon, hogy közvetlen vállalkozók
támogassák az egyesületeket, pontosan azért, amit Morák Gézáné is mond.
Kiss Zoltán képviselő
A foci mindig is támogatva volt, érdemes lenne fontolóra venni a támogathatóságát.
Szabó József polgármester
Már mondtam, hogy fogunk támogatást szerezni, csak ha lehet, akkor ne az önkormányzaton
keresztül, hanem vállalkozókkal fogunk tárgyalni, akik szponzorálják az egyesületeket.
Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el, ami az
előterjesztésben található:
„A Képviselő-Testület
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1. jelenleg nem fogadja el a 2014. évi költségvetés – tervezetét. A 4. pont szerinti
végrehajtás szükséges.
2. felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés végrehajtása érdekében még
szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és ezt kezelje/kezeltesse
kiemelt feladatként.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester, intézményvezetők
3. utasítja az intézmények vezetőit a 2014. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi
előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet)
elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és
azt az abban foglaltak szerint használja fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézmények vezetői
4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés tervezetét 2014. március
elejéig terjessze a Képviselő-Testület elé elfogadásra. Felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy amennyiben szükséges, akkor változtasson a rendelet szövegén, valamint
annak tábláin is.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő - Testületének
1/2014. (II. 4.) számú
határozata
A Képviselő-Testület
1. jelenleg nem fogadja el a 2014. évi költségvetés – tervezetét. A 4. pont szerinti
végrehajtás szükséges.
2. felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés végrehajtása érdekében még
szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és ezt kezelje/kezeltesse
kiemelt feladatként.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester, intézményvezetők
3. utasítja az intézmények vezetőit a 2014. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi
előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet)
elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és
azt az abban foglaltak szerint használja fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézmények vezetői
4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés tervezetét 2014. március
elejéig terjessze a Képviselő-Testület elé elfogadásra. Felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy amennyiben szükséges, akkor változtasson a rendelet szövegén, valamint
annak tábláin is.
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Szabó József polgármester
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegére vonatkozóan is kell döntenünk.
Ismerteti ezen előterjesztés szerinti mellékletet.
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület,
amely az alábbi:
„A Képviselő-Testület
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
2/2014. (II. 4.) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
2.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
Ismerteti Kerékgyártóné Kovács Tünde kérelmét.
Basa Attila alpolgármester
Egy dolog tart vissza attól, hogy igennel döntsek mégpedig az, hogy ha most igennel döntünk,
akkor ebből várhatóan a faluban egy áradat lesz, sorba fognak jönni az emberek. Mindenkinek
pedig nem tudunk segíteni és sajnos elég sok család van a faluban, akinek ilyen módon
kellene segíteni. De ha egy lakostól megvesszük a lakását, akkor a többitől is meg kell, mert
akkor mi alapján mondjuk a másiknak, hogy nem támogatjuk. Fontosnak tartottam volna, ha
egy ilyen nagyságrendű kérdésnél itt lenne minden képviselő. Vagy döntsünk most, vagy
halasszuk el akkora, amikor már mindenki itt van.
Kiss Zoltán képviselő
Szívfájdító dolog ez. Sok ilyen helyzetben lévő van a faluban, nehéz döntést hozni. Én meg is
beszéltem a feleségemmel, hogy tartózkodással fogok szavazni.
Szabó József polgármester
Igennel, vagy nemmel lehet szavazni, ez van az önkormányzat szmsz-ében. Pont azért tettük
ezt bele, hogy minden képviselő vállalja a felelősséget a döntéséért.
Nyilas József képviselő
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Monostorpályiban már 20 E forintért kap rendes albérletet bárki. Nem értem, hogy miért akar
ő ezért 30 E forintot fizetni.
Kiss Zoltán képviselő
Akkor azért szavazok arra, hogy ne támogassuk, mert tartózkodással nem lehet szavazni. De
messzemenőkik fenntartom azt, hogy csak azért döntök így, mert ha támogatjuk, akkor
mindenkit támogatni kell. Én nagyon sajnálom ezt a családot, és azokat is, akik ilyen
helyzetben vannak.
Szabó József polgármester
Én is azt javaslom, hogy ne támogassuk, hanem igyekezzünk másképp segíteni neki.
Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület:
„A Képviselő - Testület
1. Kerékgyártóné Kovács Tünde, 4275 Monostorpályi, Dózsa György utca 1. Szám alatti
lakostól a 4275 Monostorpályi, Dózsa György utca 1. Szám alatti ingatlant nem
kívánja megvásárolni.
2. Felkéri a polgármestert arra, hogy a döntésről Kerékgyártóné Kovács Tündét értesítse.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal. ”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
3/2014. (II. 4.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
1. Kerékgyártóné Kovács Tünde, 4275 Monostorpályi, Dózsa György utca 1. Szám alatti
lakostól a 4275 Monostorpályi, Dózsa György utca 1. Szám alatti ingatlant nem
kívánja megvásárolni.
2. Felkéri a polgármestert arra, hogy a döntésről Kerékgyártóné Kovács Tündét értesítse.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.
Szabó József polgármester
Tájékoztatja a jelenlévőket a szennyvízberuházás jelenleg helyzetének alakulásáról.
Elmondja, hogy hamarosan nyertest lehet hirdetni a kivitelezés vonatkozásában.
Most van lehetőségünk már arra, hogy a lakosoktól átvállaljuk az önerőt, így nekik nem kell
fizetni. A takarékszövetkezettel is egyeztettünk, naponta 50 főt tudnak kifizetni. Nyertünk 51
M forint EU Önerő Alap támogatást, így a hitelt vissza tudjuk fizetni. Így az ott lévő betétet
visszakaphatjuk, mely fedezetet jelent mindezekre. A magyar közlöny 2013. évi 221.
számában jelent meg a kormány azon döntése, amely a támogatás intenzitásának növeléséről
szól. Ennek értelmében a három település vonatkozásában az 510 M forint önerő 197 M forint
körülire redukálódik és ehhez még nyertünk már közel 190 M forint BM önerő támogatást is.
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Kiss Zoltán képviselő
Én mindig mondtam, hogy teljesen felesleges beszedni a lakosoktól az önerőt, pláne így
ahogy történt. Diktatórikus az is, hogy most meg arról döntünk, hogy ki mikor kaphatja
vissza.
Szabó József polgármester
Nem értek veled egyet. Mi lett volna akkor, ha a támogatás intenzitása nem emelkedett volna
meg 94%-ra?
Kiss Zoltán képviselő
Akkor sem előre kellett volna beszedni a lakosoktól.
Szabó József polgármester
Mi lenne akkor, ha már a kivitelezés megkezdődött volna és a 15%-ot mellé kellene tenni.
Szerencsére nagyon dicséretes az, ahogy a lakosok fizettek! Sok településen egyébként még a
beruházásra vonatkozó pályázat beadása előtt már összeadják a lakosok erre a pénzt, erre
példa a víziközmű társulások, amelyeknek a megalakulása elméletileg lakossági
kezdeményezésre lehet. De nekünk a faluval és a lakosainkkal kell foglalkoznunk.
Kiss Zoltán képviselő
Egyébként 2014. január 1-től nem lehet tartózkodással szavazni?
Juhász Péter jegyző
Az szmsz azt tartalmazza, hogy igennel vagy nemmel lehet szavazni. De ha tartózkodással
szavazol, nekem azt kell a jegyzőkönyvbe vennem. Az szmsz erről a következőképp
rendelkezik: „31. § (1) A Képviselő - Testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt
szavazással, kézfelemeléssel hozza. Szavazás lehetséges formái: igen, nem. A képviselők
tartózkodással csak személyes érdekeltségük bejelentését követően szavazhatnak.”
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
Meghozza döntését a szennyvízberuházással (azonosító: KEOP 1.20/09-11-2011-0045 és
KEOP 7.1.2.0.-2008-0234) és annak közcélú érdekeltségi hozzájárulásával kapcsolatban:
1. A szennyvízberuházással kapcsolatos közcélú érdekeltségi hozzájárulással
kapcsolatban kérelmezi a jegyző útján a HBM Kormányhivatal Derecskei Járási
Hivatalát, hogy a határidőben meg nem történt befizetések végett indított végrehajtási
eljárásokat szüntesse meg, a 2013. december 31. napjáig történő befizetési
kötelezettségek vonatkozásában a végrehajtást ne indítsa (határozatlan időre) meg a
jelen határozatban foglaltak végett.
2. A Képviselő - Testület úgy dönt, hogy a lakossági önerőt az önkormányzat a
szennyvízberuházással kapcsolatban átvállalja, amennyiben a Kormány a 2013. évi
221. számú Magyar Közlönyben nevesített döntésével kapcsolatban a Hosszúpályi és
Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás társulással (vagy a döntés
kedvezményezettével) a szerződést megköti, vagy a Kormány ezen döntéséről a
társulást (vagy a kedvezményezettet) írásban értesíti.
3. A 2. pontban foglaltak megvalósulását követően további végrehajtási eljárás és egyéb
hatósági eljárási cselekményt nem kell foganatosítania a HBM Kormányhivatal
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Derecskei Járási Hivatalnak, azaz az 1. pontbeli rendelkezés is figyelembe véve a
HBM Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal végrehajtási és egyéb hatósági feladata
ezzel megszűnik, az ügyek teljes mértékben lezárhatók. A közcélú érdekeltségi
hozzájárulással kapcsolatos jegyzői határozatok a továbbiakban nem végrehajthatók,
további ügyintézést nem igényelnek.
4. A közcélú érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a jegyzői határozattal elrendelt
hozzájárulás összegét a befizetésre kötelezettek részére a befizetett összegnek
megfelelően (a befizetésre kötelezettek egyéb eltérő nyilatkozata, döntése hiányában)
vissza kell fizetni amikortól és amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek.
5. A jelen határozatban foglalt döntésének megfelelően a 84/2012. (IX. 26.) számú
határozattal módosított 61/2012. (V. 29.) számú határozat 1. pont második francia
bekezdés a. pontjában foglaltakat (az önerő a lakossági hozzájárulásokból), ezen
döntésében foglalt kötelezettségének érvényességi idejét is figyelembe véve az
önkormányzat átvállalja a lakosságtól.
6. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésről és a 4. pontban foglaltak végrehajtása
érdekében értesítse a HBM Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatalának
hivatalvezetőjét.
Felelős: a jegyző
Határidő: azonnal.
7. Felkéri a jegyzőt, hogy az 4. pont szerinti visszafizetések megszervezéséről és
eljárásáról gondoskodjon, továbbá a polgármestert mindezek engedélyezésére,
utalványozására, kifizetésére, amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: folyamatos.
8. Felkéri a polgármester útján a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási
Önkormányzati Társulás Elnökét arra, kezdeményezze az illetékes szerveknél, hogy a
BM Önerő Alapból megnyert támogatás összege, annak változatlansága mellett
maradéktalanul felhasználható legyen a szennyvízberuházásra.
A Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Elnökét
erről a polgármesternek haladéktalanul értesíteni kell.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.
9. Az önkormányzat által a jelen határozattal – a 2. pontban foglaltak teljesülése esetén –
átvállalt önerő összegére pályázatot kell benyújtani önerő alap támogatására melyre
felhatalmazza a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati
Társulás Elnökét és a polgármestert. Figyelembe kell venni minden esetben a
támogatás intenzitásának növekedését is a pontos összeg meghatározásánál.
Felelős: a polgármester és a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási
Önkormányzati Társulás Elnöke
Határidő: folyamatos.
10. A jelen határozatban nem szabályozott egyéb eljárási cselekmények
kötelezettségvállalás tekintetében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. ”

és

Szavazás.
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A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
4/2014. (II. 4.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
Meghozza döntését a szennyvízberuházással (azonosító: KEOP 1.20/09-11-2011-0045 és
KEOP 7.1.2.0.-2008-0234) és annak közcélú érdekeltségi hozzájárulásával kapcsolatban:
1. A szennyvízberuházással kapcsolatos közcélú érdekeltségi hozzájárulással
kapcsolatban kérelmezi a jegyző útján a HBM Kormányhivatal Derecskei Járási
Hivatalát, hogy a határidőben meg nem történt befizetések végett indított végrehajtási
eljárásokat szüntesse meg, a 2013. december 31. napjáig történő befizetési
kötelezettségek vonatkozásában a végrehajtást ne indítsa (határozatlan időre) meg a
jelen határozatban foglaltak végett.
2. A Képviselő - Testület úgy dönt, hogy a lakossági önerőt az önkormányzat a
szennyvízberuházással kapcsolatban átvállalja, amennyiben a Kormány a 2013. évi
221. számú Magyar Közlönyben nevesített döntésével kapcsolatban a Hosszúpályi és
Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás társulással (vagy a döntés
kedvezményezettével) a szerződést megköti, vagy a Kormány ezen döntéséről a
társulást (vagy a kedvezményezettet) írásban értesíti.
3. A 2. pontban foglaltak megvalósulását követően további végrehajtási eljárás és egyéb
hatósági eljárási cselekményt nem kell foganatosítania a HBM Kormányhivatal
Derecskei Járási Hivatalnak, azaz az 1. pontbeli rendelkezés is figyelembe véve a
HBM Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal végrehajtási és egyéb hatósági feladata
ezzel megszűnik, az ügyek teljes mértékben lezárhatók. A közcélú érdekeltségi
hozzájárulással kapcsolatos jegyzői határozatok a továbbiakban nem végrehajthatók,
további ügyintézést nem igényelnek.
4. A közcélú érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a jegyzői határozattal elrendelt
hozzájárulás összegét a befizetésre kötelezettek részére a befizetett összegnek
megfelelően (a befizetésre kötelezettek egyéb eltérő nyilatkozata, döntése hiányában)
vissza kell fizetni amikortól és amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek.
5. A jelen határozatban foglalt döntésének megfelelően a 84/2012. (IX. 26.) számú
határozattal módosított 61/2012. (V. 29.) számú határozat 1. pont második francia
bekezdés a. pontjában foglaltakat (az önerő a lakossági hozzájárulásokból), ezen
döntésében foglalt kötelezettségének érvényességi idejét is figyelembe véve az
önkormányzat átvállalja a lakosságtól.
6. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésről és a 4. pontban foglaltak végrehajtása
érdekében értesítse a HBM Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatalának
hivatalvezetőjét.
Felelős: a jegyző
Határidő: azonnal.
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7. Felkéri a jegyzőt, hogy az 4. pont szerinti visszafizetések megszervezéséről és
eljárásáról gondoskodjon, továbbá a polgármestert mindezek engedélyezésére,
utalványozására, kifizetésére, amennyiben a 2. pontban foglaltak teljesülnek.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: folyamatos.
8. Felkéri a polgármester útján a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási
Önkormányzati Társulás Elnökét arra, kezdeményezze az illetékes szerveknél, hogy a
BM Önerő Alapból megnyert támogatás összege, annak változatlansága mellett
maradéktalanul felhasználható legyen a szennyvízberuházásra.
A Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Elnökét
erről a polgármesternek haladéktalanul értesíteni kell.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.
9. Az önkormányzat által a jelen határozattal – a 2. pontban foglaltak teljesülése esetén –
átvállalt önerő összegére pályázatot kell benyújtani önerő alap támogatására melyre
felhatalmazza a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati
Társulás Elnökét és a polgármestert. Figyelembe kell venni minden esetben a
támogatás intenzitásának növekedését is a pontos összeg meghatározásánál.
Felelős: a polgármester és a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási
Önkormányzati Társulás Elnöke
Határidő: folyamatos.
10. A jelen határozatban nem szabályozott egyéb eljárási cselekmények
kötelezettségvállalás tekintetében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

és

Szabó József polgármester
Ismerteti az SWR Kft. keresetét.
Nem értjük, hogy miért kezdeményezték, hiszen pont ők voltak azok, akik módosítani akarták
a szerződést, amit a Képviselő - Testület nem fogadott el. Jelenleg elutasította a bíróság a
keresetüket, mert az illetéket nem fizették be. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a továbbiakban.
Szabó József polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Szabó József polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját
és a részvételt.
K.m.f.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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