
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. 

február 07-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1. 
 
Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester 
 Somogyi Mihály képviselő alpolgármester 
 ifj. Havrancsik Tibor képviselő 
 Kríszeg Csaba képviselő 
 Seresné Papp Zsuzsanna képviselő 
 Dérné dr. Varga Katalin jegyző 
 
 
Havrancsik Tibor  polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt.  A 
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dérné dr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
a soron következő képviselőt Seresné Papp Zsuzsannát. 
 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés megtartására azért kerül sor, mert a képviselő-testület 
döntése szükséges ahhoz, hogy a 8/2014. (I.30.) BM rendelet szerint a „lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az önkormányzat 
támogatási igényt nyújthasson be. 
 
 
Havrancsik Tibor  polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját. 
 
Ezek alapján a napirendi pont a következő: 
 

1.) Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló 
támogatási igény benyújtásáról 
Előadó: Havrancsik Tibor polgármester 

 
 
Havrancsik Tibor  polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pont 
elfogadásáról. 
A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúlag 
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot 
 
. 
 
 15/2014. (II.07.) számú határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi 
pontját a tervezet szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 



 
 
 
1. Napirend 
Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló 
támogatási igény benyújtásáról 
 
 
Havrancsik Tibor polgármester ismerteti a képviselőkkel a  
 
16/2014. (II.07.) számú határozat 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy az ivóvíz- szennyvízcsatorna-szolgáltatás ráfordítási költségeinek 
csökkentésére támogatás iránti kérelmet nyújt be az illetékes minisztériumhoz. 

2. megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a) a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, és igazolásokat adja ki, 

b) a támogatási kérelemhez szükséges települési adatok beszerzése és a támogatási 
kérelem összeállítása érdekében az ÉDV Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot. 

 

Felelős:  Havrancsik Tibor  polgármester 
Határidő: 2014. február 14. 
 
A testületi ülésen több napirend, kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők munkáját 
megköszönve Havrancsik Tibor  polgármester az ülést bezárja 8 óra 15 perckor. 
 
 
 
 Havrancsik Tibor Dérné dr Varga Katalin 
 polgármester jegyző 
 
  
 Seresné Papp Zsuzsanna  
        képviselő jegyzőkönyv hitelesítő 
 


