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Tormásliget Község Önkormányzat 

 

4/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társulás társulási 

tanácsának 2013. december 10-én 10.00– órakor
 
megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: VASIVÍZ ZRt. tanácskozóterme 

 

Jelen vannak:  Mester Árpád társulási tanács elnök 

   Horváth István társulási tanács alelnöke 

   Horváth István Halogy Község polgármestere  

Pass Imre Daraboshegy Község polgármestere (4 fő) 

 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig:  dr. Varga – Lazányi Irén Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal aljegyzője 

 

       

Jegyzőkönyvvezető: Fülöp József pályázati referens 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja a 

társulási tanácsülés határozatképességét, az 5 fős társulási tanácsból 4 fő van jelen, és a 

nyílt ülést megnyitja.  

Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására. 

 

A társulási tanács  – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

12/2013.(XII.10.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

társulás társulási tanácsa a napirendi pontok tárgyalását a 

kiküldött meghívónak megfelelően elfogadta. 

 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

I. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2014. évi 

belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

II. A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás belső 

ellenőrzési stratégiai terve (2014-2018) megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 
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Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 
 

I. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2014. évi belső 

ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot.  

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja a napirendi pont előterjesztésnek 

megfelelő elfogadását. 

 

A társulási tanács  – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

13/2013.(XII.10.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

társulás társulási tanácsa Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség 

– Javító Önkormányzati társulás 2014. évi belső ellenőrzési 

tervét megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

 

 

II. napirendi pont tárgyalása 

 

A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás belső 

ellenőrzési stratégiai terve (2014-2018) megtárgyalása, elfogadása 

 

Előadó: Mester Árpád Társulási tanács elnök 

 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot.  

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja a napirendi pont előterjesztésnek 

megfelelő elfogadását. 

 

A társulási tanács – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

14/2013.(XII.10.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa Tormásliget és Térsége 

Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati társulás belső 
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ellenőrzési stratégiai tervét (2014-2018) tervét megtárgyalta és 

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnök  

 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén a társulási tanács elnök megköszönte a részvételt, 

és 10.30– órakor
 
a társulási tanács ülését bezárta. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon. 

 

 

 

 Mester Árpád        dr. Varga-Lazányi Irén 

 társulási tanács elnök        aljegyző 

 

 

 


