JEGYZŐKÖNYV
Zeb e eke

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

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

45/2016.ÍXII.20.)
46/2016.ÍXII.20.)
_j

Jegyzőkönyv

Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. december 20-án 11,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak

Keresztúri József polgármester
Varga Miklós alpolgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselők
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.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás módosításáról soron kívül
kell döntést hozni, ezért került sor az ülés 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 Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
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Napirend tárevalása:
1. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
F.lőndó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2016. (XTI.20.I számú határozat
1 Zebecke 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. Zebecke 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.
Keresztúri József 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 3 ,, igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta.

46/2016. (XII.20.1 számú határozat
Zebecke 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
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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.
Zebecke 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:
Felelős:

2016. december 23.
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 11,55 órakor bezárta.

k.m.f.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Fülöpné Tóth Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő
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JELENLÉTI ÍV

Aláírás :
i

Név
Keresztúri József

polgármester

Varga Miklós

alpolgármester

Fülöpné Tóth Erzsébet képviselő

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Jegyző megbízásából
...................................... jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

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

