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Kissziget
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év december hó 20. napján
megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv

Készült:

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2016. december 20-án 11,00 órakor megtartott
nvilvános üléséről

Az ülés helye.

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér
Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József, Böröcz Roland települési képviselők

Jelen vannak

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

sasa sszjss :j x & .ssssaí
mindenki jelen van.

ülés összehívására.
A képviselőtestület a polgámtestet 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

polgármesterCzupi József települési képviselő személyében tett Javaslatot

hitelesítőnek.
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Jegyzőkönyv

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

k^/ALAI^pT Hnlladékga/Hálkndási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta.

43/2016. (XII.20T számú határozat
1 Kissziget Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Kissziget Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdalkodasi
Társulást tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2017. január 15.
Fehér Gyuláné polgármester

2. Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta.
44/2016. ÍXII.20.I számú határozat
Kissziget 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
2

12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. napjáig- A tagd.1 mértékét a Társulat, szükség
szerint vizsgálja felül.’'
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.

“

!

S

l p

e

S

Í

mó l

l ó

- l e

z

e

t b

e

foglalt Társulási Megállapodást elfogadja.
A Társulási Megállapodás módositása, valamint a m a t t o k k a l egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás 2017. januar l.napjan ep ra . .
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős: ~

2016. december 23.
Fehér Gyuláné polgármester

részvételi, és az ülést 11,25 órakoi bemarta.

k.m.f.

Kovács Attila. József
jegyzőkönyv hitelesítő
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JELENLÉTI

ÍV

Aláírás :

N év
Fehér Gyuláné

polgármester

Kovács Attila József

alpolgármester

Farkas József

képviselő

Czupi József

képviselő

Böröcz Roland

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából
....................................... jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt v e tt.....fő érdeklődő állampolgár .

Magyarország célba ér

ZALAISPA

Hulladékgazdálkodást Társulás

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

Tisztelt Operatív Bizottság!
a -z alatspa
Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 ZíJla^er; , Rá,kjütöttek U
ttg ö S ö m t^ z a ta i közül
2016. év folyamán a Társulásból való k,lépésről döntöttek.

^

A2015 hasonló időszakban megkapott
.

nem vonbató vissza; a jogszabályban foglal, hat

hónapos határidő a kiválásról hozott döntés kozlesere vonatkozi .
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
a ZALAISPA°™ulladékgaldálkodási Társulásból való kiválásáról kellő időben döntőitek, es arról a
Társuíást határidőben (2*016. június 30. napjáig) értesítetté^ Ezen
napjától kezdődően tehát - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - mar nem tagja
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak.

\

Az Mötv 90 §-a a Társulásból kiváló taggal való elszámolást az alábbiak szerint szabályozza.
90 S (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellatasara - jogszaba y _
á l n a k s z e r i n . ,- L é p é s i szerre,.
e J é b szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet rés ,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
n ) a társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a
társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámúnak aranyaban hozzájárulnák.
(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
önkormányzati Társulás Nyugat-Balatön és

Zalai folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására

H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2. Levelezési cim: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
c- mai 1; litk itrsa li^ z a Iai spa.n u

TebTax: +36 92/707-58 ,

Magyarország célba ér

ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási Társulás

— _---------

Tanács elnökét, hogy gondoskodjon annaK a íviagya,

Államkincstárhoz

benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:
1

Dékány Endre, a Társulási Tanács elnöke
hatálybalépést követő 30 nap

A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a Kilépési Szabályzat előírásai szerint a
íirsutós 2016 Ivi beszámoló adataival elkészített elszámolást es megallapodas
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 N yugat-B alatonésZ ala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására
11-8798 Zalabér. Rákóczi F. u.2. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
fel./fax. +36 921701 582.
e-mail: titkarsagiiizalaispa.hu

