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megtartott nyilvános illéséről

Határozatok:

60/2016.(XII.20.)
61/2016.(XII.20.)

Rendeletek:
Sorszáma
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ideje)

T árgya

K apcsolódó önkorm ányzati
rendelet
(M ódosítás, vagy hatályon

kívül helyezés)

Kódja

Jegyzőkönyv

K é s z ti 11:

Csömödér Községi önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016, december 20-án 10,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér

Jelen vannak

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Brenner Attila, Szabó László, Tomposné
Gyurieza Judit települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéröl:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Becze József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt kővetően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodások módosításáról sürgősen
kell döntést hozni, ezért került sor az ülés soron kívüli összehívására,
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

Napirend:
1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
2. Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
A polgármester Brenner Attila települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
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Napirend tárgyalása:
1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodást Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előtériesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6Ö/2Ö16.(XH.2(M számú határozat
1. Csömödér Önkormányzat Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA. Hulladékgazdálkodási Társulás)
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Csömödér Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulást tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2017. január 15.
Becze József polgármester

2. Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előtéri esztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016. (XII.20.) számú határozat
Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1) A Társulási Megállapodás VI. A Társulás fenntartása, működése, gazdálkodása és
költségvetése, továbbá a társulás vagyona című fejezet 3. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„3. A tagdíj összegét a Társulási Tanács határozza meg. A tagdíj mértéke településenként
1 200 Ft/lakos/év, kivéve azon települések esetében, akik a III. melléklet szerinti hétközi
és hétvégi orvosi ügyelet feladat ellátását nem a Társulás útján látják el, részükről a tagdíj

?

mértéke 75 F,/lakos/év. A befizetési M t e l e z e t ^ a M

a j á r a Ml

12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 13. napjáig. A tagolj mei tetet a
szerint vizsgálja felül.”
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
TáESulási'Megállni:odásátutk mé dosttá sát! b a r n á it
foglalt Társulási Megállapodást elfogadja.

ódo' ításokkal 'gys iges^ szerkrzetle

A Társulási Megállapodás módosítása, valamim a umtaAásokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás 2017. január 1. napjan lep hatályba.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás alairasara.
Határidői
Felelős:

2016. decembet z3.
Becze Józseí polgármester

illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt,. polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részéről így ezt követően a Becze József
részvételt és az ülést 10,50 órakor bezárta.
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Aláírás :

Név
Becze József

polgármester

Csondor Edit

alpolgármester

Tomposné Gyuricza Judit képviselő
Brenner Attila

képviselő

Szabó László

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt v e tt.. “ fö érdeklődő állampolgár .

Magyarország célba ér

ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási Társulás

2. sz. napirendi pont
A Társulásból való kiválással kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Operatív Bizottság!
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi F. u.
tagönkormányzatai közül többen 2016. év folyamán a Társulásból való kilépésről döntöttek.

2.)

A 2015 hasonló időszakban megkapott tagönkormányzati értesítsek kapcsán indult értelemzési vitát
lezáró, Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1094-9/2015. üi.sz. levelében foglaltak szerint a
kiválásról szóló döntés feltételhez nem köthető, az nem vonható vissza, a jogszabályban foglalt hat
hónapos határidő a kiválásról hozott döntés közlésére vonatkozik.
A Társulási Tanács részére megküldött képviselőtestületi határozatok alapján megállapítható, hogy
■ Liszó Község Önkormányzata,
■ Nemespátró Község Önkormányzata,
■ Surd Község Önkormányzata,
■ Kiscsehi Község Önkormányzata és
■ Rigyác Község Önkormányzata
■ Eszteregnye Község Önkormányzata
■ Újudvar Község Önkormányzata
■ Belezna Község Önkormányzata
■ Hosszúvölgy Község Önkormányzata
■ Bocska Község Önkormányzata
■ Fűzvölgy Község Önkormányzata
■ Homokkomárom Község Önkormányzata
■ Tótszentmárton Község Önkormányzata
■ Tótszerdahely Község Önkormányzata, és
■ Sormás Község Önkormányzata
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kiválásáról kellő időben döntöttek, és arról a
Társulást határidőben (2016. június 30. napjáig) értesítették. Ezen önkormányzatok 2017. január 1.
napjától kezdődően tehát - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - már nem tagjai a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
Az Mötv. 90. §-a a Társulásból kiváló taggal való elszámolást az alábbiak szerint szabályozza: ^
„90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet^ és
egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet reszt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás elterő rendelkezése hiányában - a
társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszamának arányában hozzájárulnák.
(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének

Korszerű Megoldására
H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
e-mail: titk arsag@zalai spa .hu

Tel./Fax: +36 92/707-582,

Magyarország célba ér

ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási 1 áradás

(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás
hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
d lk d ly v ic iz fji

(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a
társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha
annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben
a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg .
A hatályos Társulási Megállapodás XII/1. pontjában folglatak szerint:
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás
'arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő
kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. .
A Társulási Tanács 2016. február 25 -i ülésén a kilépés folyamatának keretet adó Kilépési
Szabályzatot fogadott el, így a 2017. január 1-jei kilépést már ez a dokumentum szabályozza.
Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat;
1. A Társulási Tanács megállapítja, hogy
■ Liszó Község Önkormányzata,
■ Nemespátró Község Önkormányzata,
■ Surd Község Önkormányzata,
Kiscsehi Község Önkormányzata,
Rigyác Község Önkormányzata
Eszteregnye Község Önkormányzata
Újudvar Község Önkormányzata
Belezna Község Önkormányzata
Hosszúvölgy Község Önkormányzata
Bocska Község Önkormányzata
Fűzvölgy Község Önkormányzata
Homokkomárom Község Önkormányzata
Tótszentmárton Község Önkormányzata
Tótszerdahely Község Önkormányzata
- Sormás Község Önkormányzata
^
„
.. .. ,
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kiválásáról kellő időben döntött, és
arról a Társulást határidőben értesítették, így ezen önkormányzatok - az Mötv. 89. § (1) (2) bek. rendelkezései szerint - 2017. január 1. napjától kezdődően már nem tagjai a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
2.

A Társulási Tanács Liszó Község Önkormányzata, Nemespátró Község Önkormányzata, Surd
Község Önkormányzata, Kiscsehi Község Önkormányzata, Rigyác Község Önkormányzata,
Eszteregnye Község Önkormányzata, Újudvar Község Önkormányzata, Belezna Község
önkormányzata, Hosszúvölgy Község Önkormányzata, Bocska Község Önkormányzata,
Fűzvölgy Község Önkormányzata, Homokkomárom Község Önkormányzata, Tótszentmárton
Község Önkormányzata, Tótszerdahely Község Önkormányzata, Sormás Község

ö n k o rm á n y z a ti T á rsu lá s N y u g a t-B a la to n és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének

Korszerű Megoldására
H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

Tel./Fax: +36 92/707-582,

Magyarország célba ér

ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási Társulás

Önkormányzata kiválására tekintettel módosított Társulási Megállapodását megtárgyalta,
azt - az előterjesztés mellékletét képező tartalommal - elfogadta, és felkéri a Társulási
Tanács elnökét, hogy gondoskodjon annak a Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:
3.

Dékány Endre, a Társulási Tanács elnöke
hatálybalépést követő 30 nap

A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a Kilépési Szabályzat előírásai szerint a
Társulás 2016. évi beszámoló adataival elkészített elszámolást és megállapodás
tervezeteket az érintett önkormányzatoknak küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dékány Endre, a Társulási Tanács elnöke
a Társulás beszámolójának lefogadását követő 90 nap

Zalaegerszeg, 2016. november 23.

Dékány Endre
a Társulás elnöke

Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének

Korszerű Megoldására
H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
e-mail: litkarsag®>zalaispa.hu

Tel./Fax: +36 92/707-582,

Tisztelt Képviselő-testület!
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12/2016. (11.04.) számú határozatával döntött
arról, hogy a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása érdekében közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni, és ennek eredményeként a 2016. szeptember 22-i ülésén döntést hozott a „Lenti Kistérség
Többcélú Társulása 47 településének területén hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátása a felnőtt és gyermek lakosság részére 36 hónap időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárásban
beérkezett ajánlat értékeléséről és az eljárás eredményének megállapításáról, mely alapján a Társulási
Tanács a közbeszerzési eljárás nyerteséül az Emergency Service Kft.-t (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.)
nyilvánította.
_,
A közbeszerzési eljárásban az ellátási terület az 51 társult település közül 47 település vonatkozásában
került kiírásra, valamint a 47 település vonatkozásában került a szerződés megkötésre. A társult
települések közül Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfólde és Ramocsa Községek tekintetében nem
megoldott a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása. Gutorfölde, Csertalakos és
Szentpéterfólde Községek nem a Lenti Kistérség Többcélú Társulása útján kívánják e feladatot ellátni,
arról saját maguk gondoskodnak.
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának VI. A Társulás fenntartása, működése,
gazdálkodása és költségvetése, továbbá a társulás vagyona című fejezet 3. és 4. pontja a tagdíj
fizetéséről, és annak felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
^
^
„ 3. A tagdíj összegét a Társulási Tanács határozza meg. A tagdíj mértéké települesenkent 1 200
Ft/lakos/év. A befizetési kötelezettséget a Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben,
tárgyhó 15. napjáig. A tagdíj mértékét a Társulás szükségszerint vizsgálja felül.
4. A Társulás tagjai által befizetett tagdíj kizárólag a Társulás fenntartásával és működésével
kapcsolatos költségek fedezetére használható fel. Jelenleg a befizetett tagdíjat a hétközi és hétvégi
orvosi ügyelet központi költségvetés által nem fedezett kiadásainak fedezetére kell fordítani
elsősorban. „
A Társulási Megállapodás jelenleg hatályos rendelkezései alapján, figyelemmel a Társulási
Megállapodás III. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című mellékletében foglaltakra, a hétközi
és hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátását nem a Társulás utján ellátó települések (Gutorfölde,
Csertalakos, Szentpéterfólde) vonatkozásában is ugyanaz a tagdíj éves mértéke.
Gutorfölde Község Polgármestere, Csertalakos Község Polgármestere és Szentpéterfólde Község
Polgármestere kérelmet nyújtott be Lenti Kistérség Többcélú Társulásához, melyben kérelmezték 2016.
október 1. napjától, hogy azon települések esetében, akik nem a Társulás útján látják el a hétvégi és
hétközi orvosi ügyeleti feladatait, a Társulási Megállapodásba meghatározott éves tagdíj mértéke
kerüljön csökkentésre a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladat ellátására fordított összeggel.
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása visszamenőleges hatállyal történő
módosítására nincs lehetőség, ezért javasolt, hogy az éves tagdíj mértéke azon települések esetében, akik
nem a Társulás útján látják el a hétvégi és hétközi orvosi ügyeleti feladatait 2017. január 1. napjától 75,Ft/lakos/év Összegben kerüljön megállapításra.
Fentiek okán szükséges a Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez szükség van
- az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-testület minősített többséggel
hozott döntésére. A Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás 2017. január 1. napjától lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Társulási Megállapodás
módosításáról dönteni szíveskedjék.
Lenti, 2016. december 19.

Határozati javaslat:
.................Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1) A Társulási Megállapodás VI. A Társulás fenntartása, működése, gazdálkodása és
költségvetése, továbbá a társulás vagyona című fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3. A tagdíj összegét a Társulási Tanács határozza meg. A tagdíj mértéke településenként 1 200
Ft/lakos/év, kivéve azon települések esetében, akik a III. melléklet szerinti hétközi és hétvégi orvosi
ügyelet feladat ellátását nem a Társulás útján látják el, részükről a tagdíj mértéke 75 Ft/lakos/év. A
befizetési kötelezettséget a Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó
15. napjáig. A tagdíj mértékét a Társulás szükség szerint vizsgálja felül.”
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
................ Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást elfogadja.
A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás 2017. január 1. napján lép hatályba.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. december 23.
Felelős:....................polgármester

