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Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év december hó 1. napján megtartott
nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

41/2016.(XII.01.)
42/2016.(XILOl?
43/2016.ÍXII.01.)
44/2016.(XII.01.)

Tárgya
Kenaeieietc;
Kapcsolódó önkormányzati rendelet
Sorszáma
(Módosítás, vagy hatályon
(kihirdetés
kívül helyezés)
ideje)
10/2016.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetés(XTT.0'2.)
ének módosítása

1 .....................

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. december 1-jén 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

A z ülés helye:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér

Jelen vannak:

Keresztúri József polgármester
Varga Miklós alpolgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselő
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Keresztúri József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 3 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: Keresztúri József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Keresztúri József polgármester
Előtelj esztés: írásban
3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Keresztúri József polgármester Előterjesztés: írásban
4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló
elfogadása Előadó: Keresztúri József polgármester
Előterjesztés: írásban
5. A helyi adózás rendjéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés:
írásban
6. Egyebek
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Keresztúri József polgármester Varga Miklós települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

N a p i r e n d tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Keresztúri József
polgármester
Keresztúri József: A karácsonyi ünnepség szervezése folyamatban van, illetve a csomagok
megrendelésre kerültek.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a
képviselőtestület tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Keresztúri József
polgármester
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselő-testület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XII.02.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz )
3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Keresztúri József
polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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41/2016. rXII.Ol.t számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a társulások
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint j
óv áh a g yj a.
Felelős: Keresztúri József polgármester
Határidő: 2016. december 31.
4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Keresztúri
József polgármester
A beszámolóról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2016. (X1I.01.J számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a .
Felelős: Keresztúri József polgármester
Határidő: 2016. december 31.
6. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Kovácsné Horváth
Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „ igen ”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2016. (XII.01.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adóztatásról
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul
veszi és e l f o g a d j a .
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. december 31.
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7. Egyebek
a.) Lenti Rendelőintézet gépparkja karbantartásához
hozzájárulás Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette Lenti Város Polgármesterének tárgyban írt levelét.
Keresztúri József: Javaslom, hogy az éves karbantartáshoz járuljunk hozzá. Zebecke Község
Önkormányzata számára 21.764,50,- Ft kötelezettséget jelent éves szinten.
Az elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen”szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2016. (XII.01.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Lenti Rendelőintézet berendezései éves karbantartásának
költségeihez kíván hozzájárulást biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Keresztúri József polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a Keresztúri József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt és az ülést 9,00 órakor bezárta.

k.m.f.
dp
Cereszturi József
polgármester
T

jegyzőkönyv hitelesítő
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ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XII.02.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításáról

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetésének
módosításáról az alábbiakat rendeli el:

l.§
A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított

bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

19.092 ezer Ft
19.092 ezer Ft

összegben állapítja meg.

2-

§

(1) Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 17.591 ezer Ft,
módosított működési célú kiadási előirányzata 16.949 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat módosított felhalmozási célú bevételi előirányzata 1.501 ezer Ft,
módosított felhalmozási célú kiadási előirányzata 1.694 ezer Ft.

3- §
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát 3.763 ezer Ft-ban állapítja meg.
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4-§
Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2., 2.1 melléklete
tartalmazza.

5.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2016. december 2. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő
közzététellel.

Csömödér, 2016. december 2.

1 melléklet az 10/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelethez
ZEBECKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVETELEI - KIADASAI
adatok ezer Ft-ban!

Falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetés módosítása
2.1 melléklet az 10/2016. (XII. 02.) önkormányzati
rendelethez
10 7055 Faluson dn ok i szó hálta uh

ezer Ft
BEVÉTELEK
Bl-7 Költségvetési bevételek
B1
Működési célú támogatás

2016. évi
tervezet
-

B 8 finanszírozási bevételek

módosított

’

~

3 052

3 246

3 052
3 052
2 500

3 246
3 246
2 694

-

B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző évi költségvetési m.
B8I
Belföldi finanszírozási
B816
Központi, iránvítószervi
normatív állami támogatás
műk. célú tám.
|önkormányzati hj.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

eredeti

-

190
362
3 052

190
362
3 246

1 908

2 061

1 908
430

2 061

2016. évi
tervezet

Személyi juttatások
KI 101
KI 107
KI 109
KI 110
KI 113
KI 22
KI 23

törvény szerinti illetmény
béren kívüli juttatás
közlekedési költségtérítés
egyéb költségtérítés
foglalkoztatottak egyéb
munkavégzésre ir. jogv. nem
egyéb külső személyi juttatás

1
KI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

K2 Munkaadót terhelő iárulékok

3 969
901
-

Dologi kiadások
K31 Készlet beszerzés
K311
szakmai anyagok beszerzése
K312
üzemeltetési anyagok beszerzése
K32 Kommunkkációs szolgáltatás
K321 informatikai szolgáltaások
K322 egyéb kommunkációs szóig.

471

360

360

360

360

25

25

25

25

206

206

70

70

136

136

123
123

123
123

714

714

-

K3 3SzolgáItatási kiadások
K.33I
közüzemi díjak
K334
karbantartási szolgáltatások
K336
szakmai tevékenységet segítő
K337
egyéb szolgáltatások
K34 Kiküldetések
K341 | kiküldetések, reklám propag
K35 Különície bef. és egyéb dologi
K351 működési célú áfa
K355 |egyéb dologi kiadás
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Kl-3

KÖL TSÉG VETÉSI KI A DÁSOK

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

714
5 584

3 052

3 052

3 246

2. melléklet az 10/2016. (XII.02.) önkormányzati rendelethez

Zebecke Önkormányzat 2016. évi
működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként
Ezer ft-ban

BEVÉTELEK

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről
B11 Önkormányzatok műk. tám.
B16Egyéb működési célú támogatás B3 Közhatalmi
bevételek
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)
B354Gépjárműadók
B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési

bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:

Előirányzat
Eredeti Módosított

11874

13685

13685

14092

11483
391

11677
2008

11677
2008

12096
1996

798

798

798

798

76
500
217

76
500
217

76
500
217

76
500
217

5

5

5

5

190

190

190

190

0
12862

14673

14673

15080

2510

2510

2511

2511

2510

2510

2511

2511

B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B813Maradvány igénybevétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

| 153721 ...... 17183| 17184| 175911

B2 Felhalmozási célú támogatások B5
Felhalmozási bevételek
B52lngatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú
átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú
átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási
bevétel összesen:

1501

0

B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

IBEVETELEK MINDÖSSZESEN

o| o|"
15372I 17183I 17184I

0|

15011
190921

2

Kormányzati funkció megnevezése

Eredeti

Önkormányzatok és önk. hiv. ig.
t
Köztemető-fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vaqyonnal való
g
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
Vezetékes műsorelosztás
Nem veszélyes települési hulladék
Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés
Közviláqítás
Zöldterület-kezelés
Város- és községqazd
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás

2423
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114

Könyvtári szolgáltatás
Faluqondnoki szoláltatás
Közművelődési tev. támogatása

Összes kiadás
Módos. Módos.

Ezer Ft-ban

Ebből K1 Személyi juttatás
Eredeti Módos. Módos.
Módos.

Módos.

K2 Munkaadókat terh. jár.
Eredeti Módos. Módos.
Módos.

2423
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
447
3246
753

2423
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
447
3246
753

1468

1468

1468

1468

391

391

391

391

447
3052
753

2423
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
447
3246
753

180
1908

180
2061

180
2061

180
2061

44
430

44
471

44
471

44
471

269
40

1887
40

1887
40

1887
40

237

1662

1662

1662

32

224

224

224

9638

11450

11450

11450

3793

K41 Családi támogatások
- rendszeres gyvt.
- óvdáztatási tám
K45 Foqlalkoztatással,kapós ellátáso
- FHT
K46 Lakhatással kapós, ellátások
- lakásfenntartási támoqatás
- természetben nyújtott lakásfennt.
K48 Egyéb nem intézményi
llátá
- rendszeres szociális seqély
- átmeneti segély
- temetési seqély
- saját hatáskörben pü-i ellátás
-eqyéb önk. rend. megállapított
szociális tűzifa

122
122

122
122

122
122

110
110

0

0

0

0

0

0

677

677

677

1096

40

40

40

40

637

637

637

637
419

K4 Ellátottak pénzbeli juttat, ossz.

799

Közfoglalkoztatás
Intézményen kívüli étkeztetés

K1-3 ÖSSZESEN:

5371

5371

5371

897

1130

1130

1130

Eredeti

K 3 Dologi kiadás ok
Módos. Módos. Módos.

565
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
223
714
753

565
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
223
714
753

565
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
223
714
753

565
100
98
400
168
76
655
382
522
0
139
114
223
714
753

40

40

40

40

4949

4949

4949

4949

:C

C

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1

799| 799

1206| 0

0| 0

I o| öT o

C __________
I

Aláírás :

Név
Keresztúri József

polgármester

Varga Miklós

alpolgármester

Fülöpné Tóth. Erzsébet képviselő

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

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

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett..... fő érdeklődő állampolgár.

Zebecke Község Polgármestere
MEGHíVÓ

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testület® a következő ülését 2016.
december 1-én (csütörtök) 7,30 érakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett
munkáról Előadó: Keresztúri József polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Keresztúri József polgármester
3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Keresztúri József polgármester
4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló
elfogadása. Előadó: Keresztúri József polgármester
5. A helyi adózás rendjéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. Egyebek
Zebecke, 2016. november 2B.

Tisztelettel:

Előterjesztés és indoklás
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 1-én tartandó ülésére
Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Keresztúri József polgármester
Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselő-testület az 1/2016.(1120.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Zebecke Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati támogatása, melyet
urnasírok létrehozására fordítunk. A szociális célú tüzelőanyag támogatása, megnevezésű
pályázaton elnyert támogatás és a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé
vált a rendelet módosítása, melyre a következők alapján harmadik alkalommal kerül sor.
Továbbá kiadásainkat is ennek megfelelően, valamint a költségvetésben eredetileg nem
tervezett feladatok figyelembevételével módosítottuk.

BEVÉTELEK _____________________________________________________ ezer Ft-ban
-12
B1602Egyéb működési támogatás
B 115 Működési célú kv-i támogatás
419
B 21 Felhalmozási célú bevétel
1501
Bevételek összesen:
1908
KIADÁSOK
K513 Tartalék
K506 Egyéb működési célú támogatás
K4211 Egyéb pénzb.Jerm.beni gyvt.
K4819Egyéb önk.rendelet alapján
K64 Beruházás
K67Beruházási célú áfa
K502Előző évi elszám.kiadása(kamat)
Kiadások összesen
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek.
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Zebecke
RÉSZLETES INDOKLÁS

l.§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszegét határozza
meg.
2.§
Az önkormányzat módosított működési és felhalmozási célú
előirányzatát szabályozza.

bevételi és kiadási

3- §
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékának meghatározása.

4- §
Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2016. évi módosított
bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

5.§
Hatályba léptető rendelkezés.

Előzetes hatásvizsgálat Zebecke Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a
helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban,
mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2016. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása eseten várható következnie nyék: negatív
értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés
összhangjának hiánya
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. november 15.

Előterjesztés
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1-én tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestületi
Az 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester legalább évente
egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósulásáról.
Önkormányzatunk az alábbi társulásokban vesz részt:
• Lenti Kistérség Többcélú Társulása
• Lovászi Intézményirányító Társulás
« ZALAI SPA Társulás
A társulások tevékenységüket 2016. évben az alábbiak szerint végezték:

1. Lenti KistérségiTöbbcélu Társulás

kistérségi társulásáról
megfelelően a Társulás működése is átalakult.
Jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a láisulás útján.
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- EU pályázatok fenntartása.
Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását láisulás saját
intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyemiekjoleti Központ es Szolgalat útján látja el. A
hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
_
A Társulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez
kapcsolódóan az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító
számú „Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló
energiatechnológiák felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016.
szeptember 30. napján járt le.
A Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:
__ _
A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás
kapcsán
jogosult,
melyet
Lenti
Varos
Önkormányzata,
mint
székhelyönkormányzat, útján igényel és kap meg.
A Társulás tervezett bevétele a 2016. évben 85 217 e Ft.

A bevételeket a központi költségvetésből származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai
által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben a tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás
rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A befizetési kötelezettséget a Társulás
számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. napjáig.
^
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből
mindösszesen 11 154 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 000 e
Ft, ágazati pótlék 1. 002 e Ft és bérkompenzáció 295 e Ft. A Szolgálat 2016, szeptember 30.
napjáig ebből az összegből 19 440 e Ft támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a
szolgálat működésének a fedezetére szolgál.
_
,,
,
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 1 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az
orvosi ügyelet működésének költsége 86 Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az
önkormányzatok által fizetett tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett
működésének a költségeit.
2016. évben a Társulási Tanács 2016. szeptember 30. napjáig 5 alkalommal ülésezett,
mindösszesen 54 darab határozatot hozott. A I ársulási I anács az idei évben még tart ülést.
2JZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Bakton és a Zala folyó
medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta
és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült el a
hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és^a Zala folyó
medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális
beruházással jelentős eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező, engedély
nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a
különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat
alakítottunk ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. Fentiek alapján
elmondható, hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása. ^ A
társulás a korábbi évekhez hasonlóan a működéséhez szükséges feladatokat elvégzi, elvégezte.
így
•
•

•

a Társulás projektirodái, feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek
megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.
A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében
135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a
rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút,
kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzemeltetője - mint a terület
tulajdonosa az adott önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a
hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási
Tanács 3/2011 (II. 10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében
rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a
garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatút atvallalja az adott
Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt, lekintettel az
önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. évben a
Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első
ütemére már sor került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év.
A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a
tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartasára vonatkozóan (kaszálás,
esetleges pótlólagos füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. évvégén ugyan lejárt, azonban a Társulás 2016. évben a. területek utógondozásának

költségét az Önkormányzatoktól átvállalta. Mind a tavaszi mind az őszi kaszálások
rendben lezajlottak.
_
• Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i
hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán egy
munkacsoport jött létre - külső jogi szakértők bevonásával - , amely keretében
kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend, Erről a napirend elején
már tájékoztatást nyújtottunk.
A Társulási Tanács üléseire ez évben bárom alkalommal került sor, 2016. év végéig további egy
ülést tervezünk megtartani.
A Társulás 2016. évre az alábbi beruházásokat tervezte megvalósítani 2016. évi eredeti
költségvetésének elfogadásakor:
Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira
55.0
eFt kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoltuk Hévíz Város terültén is, ennek
előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére
5.
eFt-t javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító
berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 eFt összeget
javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született,
hogy egy javító műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén
megkezdődtek. A beruházást 2016. évben kívántuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra
45.624 e Ft összeget javaslunk tervezni.
2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szerette volna a
társulás elindítani, ennek fedezetére 50.000 eFt összeget javasolt tervezni a döntéshozó .
A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési
sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. évre húzódik át az
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 158.000 eFt, ebből:
• A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek
megfelelően újabb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Amennyiben lehetőség
nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken
keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben
tervezésre.
• Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést kívántunk
megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.
A beruházások megvalósítására-egyenlőre nem került sor, tekintettel arra, hogy a Társulás által
tervezett úgynevezett használati díj bevétel pénzügyi rendezése a közszolgáltatók által
jelentősen elapadt, így a Társulás szervei óvatos gazdálkodásra intették a vezetőséget.
A bevételek elmaradásának oka, hogy a beszámoló összeállításakor a közszolgáltatók
707.869.725 Ft összegű lejárt tartozással rendelkeztek a Társulás felé. A Társulás vezetősége
jelenleg is azon dolgozik, hogy a közszolgáltatókkal a tartozások pénzügyileg rendeződjenek.
Tárgyalások folytatnak tulajdonosi szinten is, mely eredményeként már történtek
közszolgáltatói befizetések.
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. december 31. nappal
kivált. A kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a
vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulások 2016. Évi munkájáról szóló beszámolót
tárgyalja meg és fogadja el.
3JLovászi Intézményirányító Társulás
A Csömődér székhellyel működő, szociális feladatokat ellátó társulás 2014. december 31.
napjával megszűnt. A kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatásokat - étkeztetés, házi
segítségnyújtás — a Lovászi Intézményirányító Társuláson keresztül biztosítjuk. Az átállás
zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat valamennyi igénylő részére biztosítani tudjuk.
Tiszteli Képviselő-testület!
Kérem, hogy a társulások tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Zebecke, 2016. november 16.
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Előterjesztés
a Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1-én tartandó ülésére
Tárgy: Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Keresztúri József polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46.§ (1) bek. e)
pontja "értelmében az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát ílletekessegi
területén, és attól szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Zebecke község Zala megye délnyugati térségében, Lenti várostól 20 km-re elhelyezkedő
kistelepülés.
,.
Állandó lakosainak száma 2016. január 1-jén 79 fő, mely az elmúlt évtizedben - az elvándorlás
és a természetes fogyás következtében - folyamatos csökkenést mutatott,
Folyamatát ezideig az infrastruktúra területén az elmúlt Önkormányzati ciklusokban
bekövetkezett jelentős mértékű fejlődés sem tudta megfordítani. A fejlesztések eredményeként a
közművek kiépítésre kerültek: vezetékes ivóvíz, gázvezeték készült. A szennyvízhálózat tervei
készek, a Csertaiakossal és Mikekarácsonyfával közösen tervezett beruházás nem valósult meg.
A lakossági szilárd hulladék elszállítása rendszeres, az önkormányzat évente egy alkalommal
lomtalanítást szervez.
A településen található lakások többségét - különböző mértékben - a közmüvekre rákötötték. A
faluban kuitúrház működik, internet-kapcsolat biztosított.
^
^^
A községet átszelő, aszfalttal burkolt út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, az
önkormányzatnak mindössze kiépítetlen földutak (un. mezei) vannak a birtokában, illetőleg
egy meliorációs út.
.
.,
.
A" falu megközelítése kizárólag közúton lehetséges, a legközelebbi ^vasútállomás Csömödérben
található. Az autóbusz közlekedés viszonylag jó, a közeli, kisváros, Lenti jó! megközelíthető.
Ennek ellenére az elmúlt évek tapasztalata, hogy a ZALAVOLAN Zrt. járatait szűkíti, ezáltal
tovább nehezül az aktív lakosok munkahely teremtési lehetősége.
A faluban magas az időskorú lakosok aránya. A községben szinte nincs munkalehetőség (inkább
időseknél végzendő napszámra, alkalmi munkára korlátozódik), néhányon a környező
településekre járnak dolgozni.
. . . .
.
A lakosság összetételében jelentős a roma népesség aránya, de nemzetiségi önkoimányzatot
nem alakítottak.
Az inaktív lakosok aránya magas, 50 % körül mozog.

A település életét 3 fős képviselőtestület irányítja.

1

Az önkormányzat intézményt önállóan nem tart fenn.
_
Az óvodai nevelést Lenti Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapjan biztosítja a
helyhatóság.
A háziorvosi és védőnői szolgálat szintén közösen fenntartott, községünkben rendelés csak
kéthetente van. A háziorvos feladatát vállalkozás keretében látja el.
A falu lakossága ügyeinek intézése közös hivatalban valósul meg, az időseket a falugondnoki
szolgálat segíti.
A falu közintézményei rendben tartottak, pályázati pénzeszközök ^és^ saját eiö
igénybevételével folyamatosan, évente tervezetten történik karbantartásuk, felújításuk.
Á köztemető, az önkormányzati utak, árkok rendben tartása folyamatos.
Sajnos, évek óta problémát okoz az olyan területek tisztántartása, gyomnövénytől való
mentesítése, ahol a tulajdonosok a falutól messze kerültek, elidősödtek, esetleg ismeretlen
helyen tartózkodnak.
Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a lakókörnyezet rendben tartását, több
helyi rendeletében is rendelkezett az állampolgárok ezen kötelezettségéről.
Ennek tudható be, hogy a falu viszonylag tiszta, rendezett képet mutat.

Zebecke, 2016. november 14.

2016. évben 76 e Ft folyt be a végrehajtási eljárás során, amely teljes egészében átutalásra
került a behajtást kérő szerv részére.

2016. februárjában a fizetendő éves helyi adók vonatkozásában értesítő levelet kapott minden
adózó az éves fizetési kötelezettségéről.
,
. ...,
A második féléves befizetések határideje előtt, augusztusban számlaegyenleg-ertesitot küldtünk ki, amely tartalmazta a fennálló hátralékot, és a szeptember 15-éig esedékes fizetési kötelezettségre történő felhívást.
A fentieken kívül az adóhatóság feladatkörébe tartozik az adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
vagyoni és hatósági bizonyítványok kiadása.
Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

nap'

Csömödér, 2016. november 28.
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5582-11/2016.

Tárgy: támogatás kérése

Csömödcri Közös Önkormányzati Hivatal
Kovácsné Horváth Anikó jegyző 8957
Csömödér, Rákóczi u. 49.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Dr Hetes Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet berendezéseinek karbantartási költségeihez való
ho^ájárulásS tárgyban írt levelemmel kapcsolatban több "^t
. JW
hozzájárulás mértéke lakosságszám arányosan kerüljön meghatározóra Lent. K.sterseg .o
Társulása vonatkozásában.
.
.
i _ | Kisiérséti Többcélú Társulása hatályos Társulási
Tájékoztatom Jegyző Asszonyt, h gy
iiiptékpsséiii területén működő
Megállapodásának II. mellékletét alapul veve az Oltok , letekesseg, területen
Önkormányzatok hozzájárulásának mértéke az alabbiak szerint alakul.
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Kérem Jegyző Asszonyt, hogy szíveskedjen tájékoztatni

nz Önkormányzatokat

a táblázatban szereplő

adatokra vonatkozóan.
Kérem. IIOBV fentieket figyelembe véve az Önkormányzatok » támogatási
m
vonatkozó döntésükről legkésőbb 2016. szeptember 21. napjáig szíveskedjenek tájékoz n Lenti Város
Önkormányzatát a nimiika.mulnarfrrictuúiu e-mail címen.

Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. szeptember 12.

Tisztelettel:

5582-3/2016.

Tárgy: támogatás kérése

Csömödéri
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
8957 Csömödér Rákóczi u 49
Tisztelt Jegyző Asszony!
A Dr Hetes Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti város és a kistérség 47 települése
lakosságának szakorvosi ellátását végzi, továbbá ugyanezen
végez, ami havi 50 szakirányú terápiás szolgáltatás (gyógytorna) es havt 50 s^kapote
szolgáltatást jelent. Az alapellátás területén fogászati éllátást, védőnői szolgalatot es ifjúsági
egészségügyi ellátást működtet.
A Rendelőintézet ezidáig saját bevételeiből gazdálkodott, önkormányzati működési
támogatás nélkül.
Az intézmény legjelentősebb berendezései a Siemens gyártmányú digitális röntgen és a Hitachi
gyártmányú UH berendezések. Ezekre a gépekre ez idáig rendelkeztek karbantartó
szerződésekkel, melynek költsége kizárólag a gépek alap karbantarthat t^a^ak alkatrészek
nélkül. Ez nem jelentett kockázatot a működésben, hiszen ha a berende s gyártóit nézzük,
elvárható volt a jó minőség és megbízhatóság.
. =
Az elmúlt öt év után most mindenképpen szükségessé vált, hogy az alkatrészekre is
vonatkozzon a karbantartási szerződés. A gyártó cég előzetes ajanlata alapjan ennek k<3
géves szinten 6.000.000 Ft-ot tenne ki. Csak ez az összegű karbantartói díj tartalmazza röntgen
gép meghibásodásakor a nagy értékű alkatrészek cserejet (pl. röntgen cső stb.), melyek
összértéke elérheti a 23 millió Ft-ot is csere esetén.
Az intézmény ezen költség finanszírozását sem rövid távon, sem pedig hosszú tavon nem képes
támogatás nélkül megoldani.
Az egészségügyi ellátórendszer keretében nyújtott szolgáltatások alapvető célja, hogy
hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához, az egeszsegugyi szolgáltatásoknak
biztosítania kell az esélyegyenloseget es a mefanyossagot egészségügyi szolgáltató
tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha a szolgáltatás elhelyezése, infrastrukturális
körülményei, berendezései, felszereltsege es muszerezettsege megfelelő. Az egészségügyi
szolgáltatás tárgyi feltételrendszerenek egyrészt biztosítania e az ellátáshoz szükséges
követelményeket, másrészt pedig meg kell fellelnie a munkavégzés feltételeire vonatkozó
előírásoknak.

Mindannyiunk célja a Dr. Hetes Ferenc Szakorvos. Rendelőintézet ellátási területén a lakosság
egészségének szolgálása.
Ennek érdekében kérem közbenjárását ahhoz, hogy jelen levehet£
illetékességi területén található önkormányzatok vezető, '''-'./ere
Szakorvosi
hogy az önkormányzatok támogatással járuljanak hozza a Dr, Hetes Ferenc szattorvo
Rendelőintézet berendezéseinek karbantartási költségeihez.
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monika.molnar@lenti.hu e-mail címen!
További információ kérés, kérdés esetén Válicsné Völgyi Judit Gazdasági Vezető Asszonyt
szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségek egyikén.
Telefonszám. 0692/351-010
E-mail: lentiszakrend@zalaszam.hu
Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. június 15.
Tisztelettel:

