JEGYZŐKÖNYV

Ki s sz ig e t
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év április hó 19. napján
megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

10/2016.(IV. 19.)
11/2016.(IV. 19.)
12/2016.(IV.19.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

K a p c s o ló d ó ö n k o r m á n y z a t i
r e n d e le t
( M ó d o s ít á s , v a g y h a tá ly o n
k ív ü l h e ly e z é s )

Kódja

1
Jegyzőkönyv
Készült:

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. április 19-én 8,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal épülete
Kissziget

Jelen vannak:

Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József, Czupi József,
Böröcz Roland települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Fehér Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
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: fehér Gyuláné polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester
Előterjesztés: írásban

Fehér Gyuláné polgármester Kovács Attila József képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek
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N a p i r e n d tárgyalása;
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó; Fehér Gyuláné polgármester
Fehér Gyuláné : A közfoglalkoztatás 2016. április 15. napjával indult, a mi esetünkben 12
fő került foglalkoztatásra. Foglalkoztatásuk megoszlik, 7 fő ez év július 31-ig, 3 fő október
31. napjáig, míg 2 fő pedig 2017. február 15. napjáig lesz alkalmazásban.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása
Előadó;Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette a pályázati kiírást, valamint a ZALAVÍZ Zrt. által megküldött iratanyagot
a 309/2016. sz. ügyirat alapján.
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

10/2016. (TV.19.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázatot nyújt be A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint
a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2016. április 21.
Fehér Gyuláné polgármester

11/2016. (TV.19.) számú határozat
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Lakossági víz - és
csatornaszolgáltatás támogatás pénzeszköz átadására megállapodást köt a Zalavíz Zrt-vei
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Fehér Gyuláné polgármester
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3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester
A polgármester ismertette a képviselő-testületi tagokkal a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (IV.19.) számú határozat
Kissziget Községi 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.
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Felelős:

Fehér Gyuláné polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Fehér Gyuláné polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 9,20 órakor bezárta.

JELENLÉTI

ÍV

N év
Fehér Gyuláné

polgármester

Kovács Attila József alpolgármester
Czupi József

képviselő

Farkas József

képviselő

Böröcz Roland

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából:
....................................... jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

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

Kissziget Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kissziget Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016. április
19-én 8,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete
Kissziget

Napirend;

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester
2. Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás 2016. évi támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási és Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Ki s s z i g e t, 2016. április 14.

Határozati javaslat:
1

.. 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 ........
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2016. április 15.
........... polgármester

