
Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  március  28-án, 
18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza 
Tanácstermében.

Jelen vannak:

A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Bácsi Bernadett képviselő
ifj. Dallos Zoltán képviselő
Henn Sándor képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás körjegyző

Mórocz  László  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket,  és  megállapította,  hogy  a 
Képviselő-testület  határozatképes.  Tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy  a  rendkívüli  ülés 
összehívására  abból  az  okból  került  sor,  hogy a  2012.  évi  szennyvízdíjak  állami  támogatási 
igénybejelentésről  szóló  határozat  Bakonykarszt  Zrt-hez  történő  beküldési  határideje  2012. 
március 30. napja.

A  napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

18/2012. ( III. 28.) Kt. határozat
Napirend:

1./  A  2012.  évi  szennyvízdíjak  állami  támogatási  igénybejelentésről  szóló  határozat 
megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása

1./  A  2012.  évi  szennyvízdíjak  állami  támogatási  igénybejelentésről  szóló  határozat 
megtárgyalása

Mórocz  László  polgármester: Az  elmúlt  évekhez  hasonlóan,  idén  is  az  üzemeltető, 
Bakonykarszt  ZRt.  vállalta,  a  lakossági  szennyvízdíjak  állami  támogatása  iránti  igényünket 
benyújtja  a  Minisztérium  felé.  A  sikeres  pályázathoz  szükséges,  a  szokásos  formátumú  és 
tartalmú  határozat  elfogadása.  Amennyiben  a  pályázat  sikeres  lesz,  úgy  a  lakosság  felé 
kompenzálják a számlákat.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:



19/2012. ( III. 28.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pécsely  Község 
Önkormányzatával közös tulajdonban lévő, víziközműből szolgáltatott lakossági ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás 2012. évi támogatására vonatkozó igénybejelentést tudomásul vette.
A Bakonykarszt  ZRt szolgáltató által,  a támogatási  kérelemben közölt  fajlagos költség-
ráfordítási adatok a Tárcaközi Bizottság által előírt feltételeknek megfelelnek.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe 
vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 
jogcímen meghatározott összeget, a tárgyi eszközök fenntartására, és a fejlesztési hitellel 
kapcsolatos adósságszolgálatra fogja fordítani. A Képviselő-testület felhatalmazza Mórocz 
László polgármestert, az önkormányzati nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:20 órakor bezárta.

k. m. f

Mórocz László Jurics Tamás
polgármester   körjegyző


