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Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 3. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Zsálek-Nagy Marianna polgármester
- Pete Istvánné alpolgármester
- Bakos Tibor települési képviselő
- Herczeg István települési képviselő
- Sipos István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.

A napirendet a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:

A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására Társulás Társulási
Tanácsába delegálás.
Előadó: Császár László jegyző.

A napirend tárgyalása:

A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására Társulás
Társulási Tanácsába delegálás.
Előadó: Császár László jegyző.
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Császár László jegyző: Az  elmúlt  ülésen  döntött  a  Testület  az  önkormányzati  társulásokba
való delegálás tárgyában. Időközben kiderült, hogy a Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására Társulás még működik, fenntartási időszak van a projekt
tekintetében, így ezen Társulás tanácsába is delegálás szükséges.

Zsálek-Nagy Marianna: A delegálással, a társulási tanácsi tagsággal járó feladatokat vállalja.
Javasolja, hogy Pete Istvánné alpolgármester kerüljön az akadályoztatás esetén delegálásra az
önkormányzat részéről.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

118/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete:
· Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására Társulás

Társulási Tanácsába Zsálek-Nagy Marianna polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén a fenti Társulásban Sárhida
község Önkormányzatát Pete Istvánné alpolgármester képviseli.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1715 órakor bezárta.

k.m.f.

             Zsálek-Nagy Marianna Császár László
                    polgármester         jegyző


