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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2022. február 09-én 14:00 órakor tartott 

rendkívüli ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Község Önkormányzatának Konferencia terme 

  3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26. 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Stefura Ibolya, Körtvély Tamás képviselők 

 

Tanácskozási joggal részt vett az ülés egész tartamán: dr. Dávid Dorottya jegyző 

  

Fekete Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 

tagja közül 3 tag jelen van,  az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

A napirendi pontok előtt jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására került sor. A testület egyhangú 

szavazata alapján Stefura Ibolya és Körtvély Tamás képviselőt választották meg jegyzőkönyv 

hitelesítőnek. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

 

1.  1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

 

Fekete Zoltán polgármester: Megköszöni a jelenlévő Képviselő-testületi tagoknak, hogy a 

rendkívüli ülésen megjelentek. Felkéri dr. Dávid Dorottya jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

dr. Dávid Dorottya: Ismerteti, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igényt 

minden évben benyújtja az önkormányzat, melyhez testületi határozat szükséges. Elmondja, hogy 

ebből a támogatásból, mely a rezsicsökkentéshez hozzátartozik, kompenzálják a lakossági vízárakat, 

rávilágít arra, hogy korábbi években is benyújtásra került a támogatási kérelem. 
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Sajópálfala Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (II. 09.) Önkormányzati Határozat 

 

Tárgy: Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete  az alábbi határozatot hozta. 
 

Sajópálfala Község Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2022. évre vonatkozóan a lakossági 

ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, 

nyilatkozatainak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Más bejelentés a rendkívüli ülésen nem volt, a polgármester azt bezárta.  

 

       

 

 

 


