Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2017. szeptember 14-én 13,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Csömödéri közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak

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

N a p i r e n d előtt:
Becze József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Tomposné Gyuricza Judit települési
képviselő egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
4. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
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5. Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása („Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti,
Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településen„ )
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
A polgármester Csondor Edit települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: becze József polgármester
Becze József: Az orvosi rendelő felújítás közbeszerzése lefolytatása lesz a projekt következő
lépése.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Víziközmű - szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
Az írásos előterjesztést képviselő-testület tagjai előre kézhez kapták.
A fejlesztési terv írásos anyaga a 142/2017. számú ügyiratban található.
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
43/2017. (IX. 14.) számú határozat
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2018-2032
időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 11-29160-1-006-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező PákaIV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott
2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
44/2017.(IX.14.) számú határozat
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2018-2032
időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
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A képviselőtestület 21-29160-1-004-00-03MEKH azonosító kóddal rendelkező PákaSZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott
2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a 2018. évi pályázati forduló előírásait.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2017. (IX.14.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához .
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2017. október 1.

4. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ez évben újból
esedékes. A programot kétévente át kell tekinteni, jelen időszakban az intézkedési tervek
felülvizsgálata megtörtént. Ennek megfelelően a képesítéssel rendelkező kollega részéről a
módosítása megtörtént. Kérem a képviselő-testületet, hogy a felülvizsgált programot fogadja
el.
A program írásos anyaga 410/2017. számú ügyiratban található.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2017. (IX.14.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és változatlan formában
elfogadta, valamint az intézkedési tervét felülvizsgálta.
A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
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Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Becze József polgármester
Határidő: 2017. október 31.

5. Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása („Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés
Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településen„)
Előadó: Becze József polgármester
A polgármester ismertette a képviselőtestület tagjaival a Bakó Ügyvédi Iroda által megküldött
anyagot.
Az elhangzottakkal
kapcsolatban hozzászólás, kiegészítés
képviselőtestület 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

nem

hangzott

el,

a

47/2017. (IX.14.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti, Kerkateskánd,
Szécsisziget, Csömödér településen„ című projekt eseti
közbeszerzési szabályzatát az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2017. szeptember 30., folyamatos

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt és az ülést 14,30 órakor bezárta.

k.m.f.
Becze József
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Csondor Edit
jegyzőkönyv hitelesítő
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