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Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én   

                   megtartott nyílt ülésről 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

76/2013.(X.14.) kt. határozat     Tárgykód: A15 

77/2013.(X.14.) kt. határozat     Tárgykód: A15 

78/2013.(X.14.) kt. határozat     Tárgykód: A15 

79/2013.(X.14.) kt. határozat     Tárgykód:   C8 
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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14 - én      

10,00 - órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

 

Az ülés helye:     Önkormányzat hivatali helyisége   Pördefölde, Fő út 13. 

 

Jelen vannak:     Horváth Józsefné  polgármester 

                             Németh Veronika alpolgármester 

Igazoltan távol:   Németh Ferenc Tamás képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző 

         Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagot, a jegyzőt.   

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja 

jelen van. 

 

NAPIREND: 

 

      1.) Polgármesteri tájékoztató 

 

      2.) Az önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő    

         támogatásra benyújtandó pályázatról döntés  

 

      3.) A 2013 évi víz- és csatornaszolgáltatás –támogatás igényléséről döntés 

 

     4.) Lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztató 

 

     5.) Interpelláció, kérdés. 

 

     6.) Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelem megtárgyalása. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

      1.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

76/2013.(X.14.) kt. határozat  

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 

pályázat benyújtását. 
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Pördefölde Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett 

„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. 

pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési 

koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. 

Az önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási 

konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

      2.)Az önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő    

         támogatásra benyújtandó pályázatról döntés  

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

77/2013.(X.14.) kt. határozat  

 

Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2013.(X.4.) BM rendeletben 

foglaltak figyelembevételével szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

Az igényelt fa mennyisége 10 m3 (keménylombos). 

Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 25,400 Ft összegű önerőt, továbbá a 

tűzifa szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

      3.) A 2013 évi víz- és csatornaszolgáltatás –támogatás igényléséről döntés 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

78/2013.(X.14.) kt. határozat  
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Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás- támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint 

az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. 

(X.7.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: Horváth Józsefné polgármester 

 

4.) Lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztató 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

79/2013.(X.14.) kt. határozat  

 

Pördefölde község önkormányzatának Képviselő –testülete a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 

 

5.) Interpelláció, kérdés. 

 

Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

6.) Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelem megtárgyalása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

A 6.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik. 

 

A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 11,00 - órakor bezárta 

 

 

Kmft. 

 

Horváth Józsefné                  Tóthné Péter Judit  

Polgármester                          jegyző 

 

 

 


