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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. április 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 

 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
 
 
 
 
 

S z a k á c s i, 2017. április 12. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
              aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 12. 

napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
  
Igazolatlanul távol:  Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
  
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
  
1./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 4 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        15/2017.(IV.12.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok számára meghirdetett 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő támogatási 
igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, és nyertes 
pályázat esetén a támogatás felhasználásához kapcsolódó 
kötelezettségvállalás megtételére. 

 
Határidő: 2017. április 27. és 
              nyertes pályázat esetén 2018.06.30. 
Felelős: polgármester 

                     Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
 
 
Oláh Lajos polgármester napirend után elmondja, hogy a 2017. évi költségvetésben 
szerepel a képviselőknek a tiszteletdíja is, ezért kéri, hogy erre tekintettel az SZMSZ 
kerüljön módosításra. 
Korábban beszéltek róla, most ismételten kéri azt is, hogy tekintsék át a következő 
ülésen a kommunális adó bevezetésének a lehetőségét. 

 
Ezt követően - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a 
képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 

Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
     aljegyző                  polgármester 


