Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Döntés civil szervezetek támogatásáról; - a pályázatok elbírálása. Döntés a
Görbehalmi Bányászati Hagyományápoló Egyesület támogatásáról.
A képviselő-testület 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza a civil
szervezetek támogatásának rendjét. Támogatás iránt öt pályázat érkezett. Ezek
összesítő (és a pályázatok kivonatát tartalmazó) táblázatot mellékeljük (1. melléklet).
A támogatásra fordítható rendelkezésre álló éves előirányzat összege 1 millió 200
ezer Ft. Az összes támogatási igény 901 550,- Ft.
A napirend keretében javasoljuk elbírálni a Görbehalmi Bányászati
Hagyományápoló Egyesület támogatási kérelmét, amelyet mellékelünk (2. melléklet).

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Állásfoglalás kialakítása a Viola utcai forgalom lassítása iránti lakossági
kérelemmel kapcsolatban
A Viola utcai lakóközösség tárgyban kelt levelét mellékeljük (3. melléklet).

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Állásfoglalás kialakítása a helyi építési szabályzat (rendezési terv) módosítása
iránti lakossági kérelemmel kapcsolatban
A tárgyban kelt „civil kezdeményezés” levelét mellékeljük (4. melléklet).

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Döntés a Környezetvédelmi Alapból bel- és külterületi árkok tisztításáról,
mélyítéséről; - az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
A Környezetvédelmi Alap céltartaléka 890 ezer Ft. Az Alap forrását 2/2011.(III. 2.)
önkormányzati rendeletünk szerint többek között vízvédelem; talajvédelem;
zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, allergén növények elleni védekezés
céljára lehet felhasználni.
Az Alap forrása terhére – szükség esetén azt kiegészítve – javasoljuk bel- és
külterületi árkok tisztítását, mélyítését.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Szándéknyilatkozat kialakítása a Regionális Vízrendszerből, valamint az ABS
projektből Nagycenk, Pereszteg és Pinnye önkormányzatok tulajdonában lévő
vagyon megvásárlásáról
A Soproni Vízmű Zrt. tárgyban kelt levelét mellékeljük (5. melléklet).
A levélben leírt adásvétel Önkormányzatunk számára tényleges pénzmozgással nem
jár, hiszen a közművagyon megvásárlása a vízi-közmű vagyon bérleti díjából kerül
finanszírozásra.

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Döntés lakáscélú támogatásról (zárt ülésre javasolt)
Varga Zoltán hegykői lakos terjesztett elő támogatási kérelmet az Önkormányzat
6/2007.(V. 6.) rendelete szerint, két gyermek után összesen 350 ezer Ft lakáscélú
támogatást igényelve.
A 2014. évre rendelkezésre álló előirányzat erre a célra 2 millió Ft.

