
JEG,ÍZÓKÖNYV

Készült: Sály Község önkormányzatának Képviselő*testülete 201-'l. április 5-
én ]_4,00 órai kezdettel tarLott üféséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaEáaak tanácskozó terme.

.Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester
Farkas IsLván, Farkas Zol:án, Hőcza Jőzsef, Szab6 Valéría és Vetró Márta
képviselők.

Fekete Jánosné polgármester: Köszöntötte a képviselŐ-tes!ÜJ-eL tagjait.
tuegállapította, hogy az ü}és határozatképes, az ülést megnyitotta.

Jeqvzőkönyvvezető: Dr. Mo]_nár Sándor yegyző távolIétében: Viziné BÓk Éva.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és HŐcza JÓzsef
képvise}őt kérte fe1.

Fekete .fánosné pofgármester; ismertette a megtárgyafásra kerülŐ javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

1.) Lakossági viz- és csatornaszoIgáLEaXás támogatására kiírt pályázaL
benyúj tása

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester

Fekete Jánosné po]_gármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
e1 a napirendi javasfatot, a )egyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslaLot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezeLő,
jeqyzőkönyvhitelesítők személyére tett javasfatot.



Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt páLyázaL

benyúj tása

Efőadó: Fekete Jánosné poJ-gármester

1.)

N A P I R E r,r p tÁneyerÁsA:

Lakossági viz_ és csatornaszolgáltatás támogaLására kiírt pályázaE
benyúj tása

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete ,Jánosné po]gármester: Lá)ékoztatta a képviselő-tesEÜ]-etet, hogY az
elmúlt évekhez h""."1ó*, ." évben is lehetőség van a 1akossági viz_ és
csatornaszolgáltatás támogatására páLyázatot benyújtani. A pályázat
beadásáról a képviselő-testületnek kell határoznia,

Javasolta a pályázat benyújt,ását.
;
sr"no vaterta repr nem látja értelmét a páLyázat benyújtásának,
ffir'oqyate1epü1ésen,i11ető1egatérségünkbena
legmagasabb a szolgáItatási díj.

Vetró Márta képviselő: a pályázatí kiírást nem ismerik, a benyújtandó
palyá""t.ó] k""krét, érdemleges információval nem rendelkeznek.

A képvisefő-testü]_et 4 igen, 3 nem szavazaLt-al-,0 tartózkodássa1 az alábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

aL!/2oL,7 , (Iv.5.) sz. haEározaEa

a lakossági- viz- é§ csatornaszolgáltatás támogatására kiírt
p ál-y áz aE benyú j tás áró1



Sály Közsé9 Önkormányzata KépviseIő-testülete ú9y döntött,

hogy páIyázaLot nyújt be a vízgazdálkodásért felelős
miniszter által meghirdetett - Magyarország 20a'7, évi

központí költségvetéséről szőLő 20L6. évi XC. törvény 3,

melléklet f. 1. pont szerint - a Lakossági víz- és

csatornaszolgáltatás tánogatására.

Képviselő-testület felhatafmazza a polgármesLert a vonaLkozó

rendelet pályázaL}:oz szüksé9es mellékleteinek,
nyilatkozatainak aláirására.

Fekete Jánosné polgármester: mive1 más
megköszönte a képvise}ők közreműködését és
berekesztette.

beje}enteni való nem volt,
a nyílt ülést 1-4,15 órakor
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