JEGYZŐKÖNYV

Zebecke

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. év június hó 5 . napján
megtartott nyilvános

Határozatok:
Sorszáma

üléséről

Kódja

17/2015.(VI.05.)
18/2015.(VI.05.)
19/2015.(VI.05.)
20/2015.(VI.05.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2015. június 5-én 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Kultúrház
Zebecke

Jelen vannak:

Varga Imre polgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet, Varga Miklós települési képviselő

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Varga Imre 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: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban

Varga Imre polgármester
jegyzőkönyv
hitelesítőnek.

Varga Miklós

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

települési

képviselő

személyében

tett

javaslatot
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•Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A közfoglalkoztatás folyamatos, a község területén lévő közterületek rendben
tartása a fő feladatuk.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban
a képviselőtestület tudomásul vette.

hozzászólás

nem hangzott el, az

elhangzottakat

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Önkormányzatunk - a támogatás céljait
figyelembe véve - belterületi utak, járdák felújítása fejlesztésre pályázhat. Javaslom, hogy
éljünk a pályázati lehetőséggel. Az eddigi megbeszéléseinket, véleményeket figyelembe véve
kértem árajánlatot a szükséges munkálatok elvégzésére. A felújítás nem engedélyköteles, de
műszaki ellenőr fogja felügyelni a munkákat. Amennyiben sikeresen veszünk részt a
pályázaton, 2016. évben meg kell valósítani a felújítást.
A csömödéri közös hivatal épülete a régi körjegyzőséget alkotó 5 önkormányzat tulajdonában
van. Az épület eléggé rossz állapotban van, most ezen pályázati kiírás keretében lehetőség
lenne felújítására: tetőcsere, hőszigetelés, akadálymentesítés, ablakcsere mindenképp
szükséges lenne, illetve festés, villanyszerelés. A hőszigetelés, ablakcsere jól illeszkedne a
már működő napelemes energia rendszerhez. Csömödér Község Önkormányzata - mint
gesztor önkormányzat - adhatja be a pályázatot. A saját erőt a tulajdonos önkormányzatoknak
tulajdonrészük arányában kell fizetniük.
Ezt követően a polgármester

ismertette a felújítások

költségvetése

tervezetét.

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 3
„igen" szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

17/2015. (VI.05.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet II.4. pontja aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása"
pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása (Zebecke'100/3, 100/4, 100/8 hrsz).

A felújítás összköltsége 7.646.384,- Ft, melyhez az önkormányzat
1.146.958 ,- Ft saját eröt biztosít.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fejlesztés megvalósításához
szükséges saját erő a rendelkezésére áll.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2015. június 9.
Varga Imre polgármester

18/2015. (VI.05.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és
egyetért azzal, hogy Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
részt vesz a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet II.4. pontja aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása "
pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - közös önkormányzat
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (Csömödéri Közös
Önkormányzati Hivatal 8957 Csömödér. Rákóczi út 49.)
A felújítás összköltsége 31.130.295,- Ft, melyhez a pályázónak
1.556.515,- Ft saját erőt kell biztosítania.
A pályázat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában Zebecke Község
Önkormányzata résztulajdonnal rendelkezik.
A pályázat elnyerése esetén Zebecke Község Önkormányzata a tulajdonrész
alapján az önkormányzatot terhelő pénzösszeget a saját erő biztosításához
Csömödér Község Önkormányzata részére átadja.

Határidő:
Felelős:

2015. június 9.
Varga Imre polgármester

3. Egyebek
a.) Kerka-Média Bt. támogatási kérelme
Előadó: Varga Imre polgármester
A polgármester ismertette a képviselőtestülettel
A levél a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül.

a benyújtott

kérelmet.

Varga Imre: Az önkormányzat jelenlegi költségvetését átnézve lehetőségünk van a fejlesztés
támogatásra, ezért javaslom, hogy a 25.000,-Ft összeget adjunk.
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Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. a képviselőtestület 3 „igen"
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2015. (VI.05.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi elfogadott
költségvetéséből 25.000,- Ft összegű támogatást nyújt eszközbeszerzés címen
a Kerka-Média Bt. (Lenti, Vörösmarty út 24/E. ) részére.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására.
Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. június 30.

b.) Falunap rendezése a községben
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: Az elmúlt évek hagyományait követve az idei évben is megrendezésre kerül a
falunap a községben. Ennek várható időpontja 2015. július 19. napja lenne.
A délelőtt folyamán labdarugó mérkőzések kerülnének lebonyolításra.
A rendezvények megtartásához javaslom, hogy 60.000,- Ft összeget vegyünk igénybe a 2015.
évi költségvetésünkből.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 3
„igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2015. (VI.05.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a falunap
megrendezéséhez az önkormányzat 2015. évi elfogadott költségvetéséből
60.000,- Ft összeget különít el erre a célra.
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Felelős:
Varga Imre polgármester
Határidő: 2015. július 20.
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Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről így ezt követően a Varga Imre
polgármester megköszönte a jelenlévőknek
a
részvételt és az ülést 8,20 órakor bezárta.

k.m.f.

toüJL/
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Varga Imre/
polgármester

' a m a Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Kcrka

Kerka - média Bt.
8960 Lenti, Vörösmarty u. 2< e.
Telefon: 06-30/330-5684.
E-mail: kerkamedia@gmail.com

ÖSSZEFOGÁS TELEVÍZIÓJA

Zebecke Község Önkormányzata
Varga Imre polgármester részére
Kedves Polgármester Ú r !
A Régió TV-t vállalkozásom, a Kerka-Média BT üzemelteti, ennélfogva ez egy magántelevíziós vállalkozás, ellentétben más, jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő, helyi
TV-kkel. A Régió TV szolgáltatást nyújt a vételkörzetébe tartozó települések részére, állandó
képújság-felület és műsorok biztosításával. A szolgáltatásért - megállapodások alapján - eltérő
mértékű szolgáltatási díjat kap az önkormányzatoktól. Ezek a szolgáltatási díjak azonban a
már egyre növekvő költségeket sem nagyon fedezik, ennél fogva, a kieső eszközök pótlására,
javítására, fejlesztésre nincs önerőből lehetőség. Ritka alkalom, hogy egy ilyen kevésbé
tőkeerős kisvállalkozás, mint a Kerka-Média BT. pályázati forrásokra tegyen szert, annál is
inkább, mivel az önerő biztosítására sincs lehetősége. A jellemzően önkormányzati tulajdonú
helyi TV-k fejlesztési forrásait a tulajdonos önkormányzat biztosítja, illetőleg pályázat esetén
- már, amelyik TV él a lehetőséggel - az önrész fedezetét is.
Most a Régió TV a kábelszolgáltató rendszertechnikai változtatása okán egy kényszerűen
szükségessé váló eszköz-fejlesztést kénytelen meglépni, aminek megvalósítása azonban
önerőből nem lehetséges, ezért fordulok a település önkormányzatához, kérve, hogy
támogassa a Régió TV fejlesztési elképzeléseit. Az eszköz-fejlesztés révén biztonságosabbá
válik a működés és a továbblépés lehetősége is megteremtődik.
A teljes fejlesztés eszközigénye:
- Nagyteljesítményű szerver-gép,
- kliens-gép,
- médiatár,
- kiegészítő videotechnikai hardverek,
- rendszer-szoftverek,
- kiegészítő szoftverek.
A felsorolt fejlesztés milliós nagyságrendű, amelynek megvalósítása több lépésben történik.
Jelen pillanatban mintegy félmillió Ft értékű eszközbeszerzés válik szükségessé - június
közepéig. A berendezések a TV-stúdió, kábelrendszerhez történő kapcsolódásához
szükségesek, mivel a szolgáltató az analógról az IP-alapú műsorátvételre vált, ezért a jelzett
időponttól megszűnik a jelenlegi analóg jelátadás lehetősége.
A felsoroltak és a lehetőségek figyelembevételével kérem az Önkormányzat támogatását az
eszközbeszerzéshez és a fejlesztés megvalósításához.
Lenti, 2015. május 20.
Támogatásukban bízva, üdvözlettel: Simon Ernő
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képviselő

Kovácsné Horváth Anikó
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Jegyző megbízásából :
jegyzőkönyvvezető

M e g h í v o t t a k

A nyilvános ülésen részt vett

fő érdeklődő állampolgár .

Zebecke Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2015. június 5-én (péntek) 7,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Kultúrház
Zebecke

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Z e b e c k e , 2015. június 1.

Tisztelettel:

Varga Imre sk.

