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Ze b e c k e

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

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

29/2016.(IX.20.)
30/2016(IX .20.)
31/2016.(IX.20.)
32/2016.(IX.20.)
33/2016.(IX.20.)

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 lv e z é s )

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült;

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé -nek 2016. szeptember 20-án 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az 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
Napirend

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. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Keresztúri József polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
4. Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
5. Egyebek

A polgármester Varga Miklós települési képviselői személyében tett javaslatot
hitelesítőnek.

jegyzőkönyv

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Keresztúri József polgármester
Keresztúri József: A harangláb mellett ki kellene térkövezni, egy szintbe hozni az
autóbuszmegállót és a haranglábat.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott e l a z elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről döntés
Előadó: Keresztúri József polgármester
A jegyző tájékoztatta a képviselőtestületet a pályázati feltételekről.
Kovacsné Horváth Anikó- Az önkormányzat 22 m3 tűzifát igényelhet, melyhez nem kell
onerot biztosítania. A jogosultság feltételei alapvetően nem változtak.
Keresztúri József: Javaslom, hogy a teljes mennyiséget igényeljük le.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
'
29/2016. (IX.20.) számú határozat
Zebecke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi
koltsegveteseről szóló 2015. évi C. tv. 1 melléklet IX. H el/ö„korm L yza,ok t t a S
fejezet 18 pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális
celu tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyúit be.
Az igenyelt fa mennyisége 22 m3 (keménylombos tűzifa).
Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifa szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2016 évi
koltsegveteseben biztosítja.
'
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30., folyamatos
Felelős: Keresztúri József polgármester
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jLBursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a 2017. évi pályázati forduló előírásait.
Hozzászólás:
Varga Miklós: Önkormányzatunk az előző években már csatlakozott a pályázathoz, ezért
javaslom, hogy az idei évben is csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz. A lebonyolításának
folyamata már ismert testület előtt.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 izén
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
”
30/2016. (IX.20) számú határozat
Zebecke 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 2017. évi fordulójához .
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket
elfogadja és kötelezettséget vállal aira, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:
Határidő:

Keresztúri József polgármester
2016. október 1.

4./ Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának ZAB/030/1125-1/2016
sz., helyi építési szabályzat tárgyában írt törvényességi felhívását.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3
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szavazattal az alábbi határozatot

31/2016. (IX.20ri számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő - testületé
a ZAB/030/1125-1/2016. ügyiratszámú törvényességi
felhívással egyetért.
A képviselő-testület a Zebecke község építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló
11/2008. (X. 1.) önkormányzati rendeletét 2016. október 31-i
határidőre felülvizsgálja.
Felelős:

Keresztúri József polgármester
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. október 31.

5./ Egyebek
a./ Köztemetőben fenyőfák kivágása
Keresztúri József: Már beszélgettünk róla, hogy a temetőben a fenyőfák elöregedtek
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felhatalmaz, intézem az ügyet.
Varga Miklós: A kivágással egyetértek, de helyette kell majd valamit ültetni.
Több hozzászólás nem hangzott el,
határozatot hozta:

a képviselőtestület 3 „igen” szavazattal az alábbi

32/2016. fIX.20.1 számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő - testületé
egyetért a köztemetőben lévő fenyőfák kivágásával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fák kivágásával vállalkozó bízzon meg, illetőleg
- amennyiben kereslet és lehetőség van rá - értékesítse
a kivágott fákat.
Felelős: Keresztúri József polgármester
Határidő: 2016. október 31.
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b./ Pályázat benyújtása „az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
projektre
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Magyarország Kormánya felhívást tett közzé az önkormányzatok
részére a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban
felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.
A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesítet önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldások bevezetése is az ASP technológiai lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél
elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani. A pályázatot Csömödér Község Önkormányzata adhatja be, a közös
hivatalt alkotó önkormányzatoknak hozzájáruló felhatalmazást kell adniuk.
Ezt követően a jegyző ismertette a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívást, a pályázat
informatikai tartalmát.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
33/2016. (IX.20.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő - testületé annak érdekében,
hogy az Önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az Önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget
tehessen, felhatalmazza Csömödér település, mint a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Csömödéri Közös Önkormányzati
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Zebecke Község Önkormányzata, mint a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.
Felelős:

Keresztúri József polgármester
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Határidő:

2016. szeptember 30.,
folyamatos

b./ Képviselői felvetés
Varga Miklós: Szép a harangláb, célszerű lenne napelemet felszerelni és este így
megvilágítani.
Keresztúri József: Jó ötletnek tartom, mindenképp utánajárok a dolognak.
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Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
-V,05 órakor bezárta.

k.m.f.

polgármester
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Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016
tartandó nyilvános ülésére

N év
Keresztúri József
Varga Miklós
Fülöpné Tóth Erzsébet

Kovácsné Horváth Anikó
Jegyző megbízásából :

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt v ett.....fő érdeklődő állampolgár.

Zebecke Község
Polgármestere
MEGHÍVÓ

Zebecke Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016.
szeptember 20-án (kedd) 7,30 órakor 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. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kerszturi József polgármester
3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4. Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Z e b e c k e , 2016. szeptember 13.

