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Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2015. augusztus 26-án 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Kultúrház
Zebecke

Jelen vannak:

Varga Imre polgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet 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
2 fő jelen van.
Polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy Varga Miklós települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatta nem tud jelen lenni az ülésen.

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. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek

Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Falugondnoki autó értékesítése, az új beszerzése
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
4. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: írásban
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5. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előteijesztés: szóban
6. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előteijesztés: írásban
7. Falugondnoki autó vásárlásának finanszírozása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
Varga Imre polgármester Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselő személyében tett
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak jogviszonya augusztus 31.
napjával megszűnik. Egyenlőre még nem tudjuk, hogy lesz e lehetőségünk további
közfoglalkoztatásra.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős
miniszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C, törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti, az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására. A pályázat célja az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy
törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása.
A pályázati alcélok:
• a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
• belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
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•

köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása
• olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely igazgatási
tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,
• településrendezési tervek készítése, valamint
• munkahelyteremtési programok megvalósítása.
Egy települési önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében
több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást.
A lakosságszám alapján pályázóként igényelhető maximális támogatás összege településünk
esetébenl.500.000,- Ft.
Véleményem szerint a temetőben umasírokat kellene elhelyezni, tekintettel a megváltozott
temetkezési szokásokra.
Ezt követően a polgármester ismertette az árajánlatot.
Hozzászólás nem hangzott el, képviselőtestület az előterjesztéssel egyetértetve 2 "igen"
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2015. (VIII.26.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet 11.10. pontja szerinti
„az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt aleél: Köztemetőfelújítása,
ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése,
felújítása (Zebecke 140 hrsz).
A beruházás keretében az önkormányzat 7 db umasírt kíván létesíteni,
150.000,- Ft + ÁFA/db egységáron.
A felújítás összköltsége 1.333.500,- Ft, mely összeget az önkormányzat
jelen pályázat keretében igényel.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 1.
Varga Imre polgármester

3. Falugondnoki autó értékesítése
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: Mint ismeretes a képviselőtestület előtt, önkormányzatunk pályázott új
falugondnoki autó beszerzésére. A pályázaton sikeresen vettünk részt, így lehetőségünk lesz
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új autó beszerzésére. A meglévő falugondnoki autót értékesíteni kellene, hisz ebből az
összegből kívánjuk fedezni az új autó esetében a saját erőt.
Készült állapotfelmérés a gépjárműről, ami alapján 2 millió forint összeget állapítottak meg.
Javaslom, hogy az Autó Máté Kft., - aki a felmérést is készítette - részére adjuk el az autót, a
megállapított összegért.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 2 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2015. (VIII.26.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a tulajdonát képező FIAT 270 típusú gépjárművet
értékesíteni kívánja az Autó Máté KFT.
részére - az előzetes állapotfelmérés alapján 2 millió Ft összegért.
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolítására.
Felelős: Varga Imre polgármester
Határidő: 2015. október 31.

4. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Varga Imre polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 2 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2015. (VIII.26.') számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat,
valamint a Klebesberg Intézményfenntartó Központ között 2013. január 8.
napján a 8957 Csömödér, Rákóczi u. 14. (hrsz.: Csömödér 257/1.) szám
alatt lévő általános iskola ingatlan vonatkozásában létrejött vagyonkezelői
szerződés 2015. augusztus 31. napjával történő megszüntetésével egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéshez
szükséges okiratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. szeptember 30.
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5. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

A 358/2015. számú ügyirat alapján a jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a
2016. évi pályázati forduló előírásait.
Hozzászólás:
Varga Imre: Önkormányzatunk az előző években már csatlakozott a pályázathoz, mivel voltak
a községben olyan személyek, akik élni kívántak a lehetőséggel.
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 2 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2015. (VIII. 26.) 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 2016. évi fordulójához .
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. október 1.

6. Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
A fejlesztési terv írásos anyaga a 790/2015. számú ügyiratban található.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 2 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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28/2015. (VIII. 26.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a. ) az ivóvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján elkészített
felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit Zebecke község
vonatkozásában elfogadja.
b. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Zebecke község vonatkozásában az ivóvíz közmű rendszer tekintetében
elkészített, a képviselő-testület által az a.) pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016.
évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási,
valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. szeptember 14.

7./ Falugondnoki autó vásárlásának finanszírozása
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: Az Autó-Máté Kft. a Takarék Faktorházzal összefogva segíti rendezni az autó
vételárának kiegyenlítését, tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású. A finanszírozás
igénybevételére a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, az igénybevétel összege
értelemszerűen maximum a megítélt támogatás lehet. Javaslom, hogy vegyük igénybe a
finanszírozást, hiszen nem tudjuk megelőlegezni a vételárat a támogatás megérkeztéig.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 2 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2015. (VIII. 26.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7.985.000,- Ft összegű finanszírozás igénybevételéről
döntött az önkormányzat által „ Vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokfejlesztések ”című
„Gépjármű beszerzése falugondnoki hálózathoz Zebeckén „ címmel
elnyert fejlesztés megvalósításához.
A finanszírozást az önkormányzat a Takarék Faktorház Zrt-nél veszi
igénybe.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozás
igénybevételével szükséges okmányok aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. szeptember 10.

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 9,00 órakor bezárta.

k.m.f.

Varga Imre
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Fülöpné Tóth Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI

ÍV

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. (VA« hó

napján "T

tartandó nyilvános

órakor

ülésére

N év

Aláírás :

Varga Imre

polgármester

.....................................

Varga Miklós

alpolgármester

......................................

Fülöpné Tóth Erzsébet

képviselő

.

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Jegyző megbízásából:
. jegyzőkönyvvezető

.......................................

Meghívottak:

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

Zebecke község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a következő ülését 2015.
augusztus 26-án (szerda) 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. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat
Előadó: Varga Imre polgármester
3. Falugondnoki autó értékesítése, az új beszerzése
Előadó: Varga Imre polgármester
4. Vagyonkezelői szerződés felbontása a csömödéri iskolaépület vonatkozásában
Előadó: Varga Imre polgármester
5. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
7. Falugondnoki autó vásárlásának finanszírozása
Előadó: Varga Imre polgármester

Z e b e c k e ,2015. augusztus 19.
Tisztelettel:
V

T

Előterjesztés
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án tartandó ülésére
Tárgy: Vagyonkezelői szerződés felbontása a csomódén iskolaépület vonatkozásában

2013. január 1-jétől kezdődően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerülete
fenntartásába kerültek a Lenti járás területén található általános iskolák. Ezzel egyidejűleg
önkormányzati fenntartásba kerültek a járás területén található óvodák.
A 300 fő alatti településeken található iskolák működtetése a jogszabályban meghatározottak
szerint az államhoz került, melyet vagyonkezelői szerződésben foglaltak alapján adtak át az
önkormányzatok.
2013. január 8. napján vagyonkezelési szerződés jött létre a 8957 Csömödér, Rákóczi u. 14. (hrsz.:
Csömödér 257/1.) szám alatt lévő általános iskola ingatlanra. Az ingatlanban 2012 óta nincs
általános iskolai oktatás-neveléshez köthető feladatellátás. Csömödér Község, mint
gesztortelepülés, kérte és vállalta az iskola épülete vagyonkezeléséhez kapcsolódó költségeket,
hiszen az épületben működik a könyvtár, az informatikai központ és az óvoda is kapcsolódik az
iskolaépülethez. Mivel az épületben nincs feladatellátás, a fenntartás során jelentkező közüzemi
költségeket - valamennyi épületrész vonatkozásában - közüzemi szerződés alapján Csömödér
Község Önkormányzata viseli.
Az iskolaépületben a fenntartói feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök részben már 2013 előtt,
részben az átvételt követően a Lenti tankerület iskoláiba kerültek azzal a céllal, hogy ott segítsék a
bejáró csömödéri kisgyermekek feladatellátását. A vagyontárgyak másik fele Csömödér
Önkormányzatához került az óvodai feladatellátást segítendő.
2015 tavaszán Csömödér Község Önkormányzata kérte a KLIK Elnökét, hogy az üresen álló
épület más célú hasznosításához járuljon hozzá, vagyis kerüljön vissza az önkormányzati vagyon
önkormányzati vagyonkezelésbe.
Hanesz József Elnök a kérelmet támogatta a Lenti tankerület vezetőjének javaslata, valamint a
köznevelési feladatellátás Pákán történő azonos eséllyel való biztosítása alapján, továbbá megbízta
Farkas Katalin Lenti tankerületi igazgatót a vagyonkezelői szerződés megszűntetésére irányuló
feladatok elvégzésével.
Javaslom, hogy a képviselőtestület hozzon döntést a szerződés felbontásáról.
Zebecke, 2015. július 30.

ELŐTERJESZTÉS
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án tartandó
ülésére

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről döntés
Tisztelt képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (1) bekezdése
értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - vízközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, tartalmi
és formai követelményeire és az üzemeltetésre vonatkozó részletes előírásokat a Vktsztv.
egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza. A GFT-t tizenöt éves időtávra, víziközműszolgáltatási ágazatonként (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás) és ezen belül
víziközmű-rendszerenként csoportosítva, fontossági sorrendben kell tervezni, időbeni
ütemezéssel, a fejlesztési források figyelembe vételével. A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései
alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelősöknek kell
elkészíteniük, melyet minden év szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett.
Vagyonkezelési szerződés esetén a gördülő fejlesztési tervet az üzemeltető készíti el. A
hivatkozott jogszabálynak eleget téve az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette a
2016. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, vízi-közmű rendszerenként összeállított
felújítási, pótlási és beruházási tervet, melyet a tulajdonos önkormányzatoknak meg kell
tárgyalni és döntést kell hozni annak elfogadásáról. Amennyiben a képviselő-testület úgy
dönt, hogy kiegészítik a gördülő fejlesztési tervet, annak pénzügyi fedezetének a
megteremtéséről is gondoskodni kell a kormányrendelet 90/F §-a alapján. A képviselő
testületnek 2015. szeptember 14-ig kell a Zalavíz Zrt-t tájékoztatni a 15 éves gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról.
Vagyonkezelés esetén az eljárás díját vagyonkezelés esetén az üzemeltető fizeti meg.
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A vízi-közmű rendszerek esetében az ellátásért felelős az érintett önkormányzat. Az összetett
vízi-közmű rendszerek miatt a Magyar Víziközmű Szövetség a víziközmű-szolgáltatók
érdekképviseletében 2014. szeptember 10-én egyeztetést tartott a MEKH-el, mely
eredményeként az ellátásért felelősök által jóváhagyott felújítási és pótlási tervet, valamint a
beruházási tervet az ellátásért felelősök meghatalmazásával a víziközmű-szolgáltató is
benyújthatja.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közmű rendszer csatolt gördülő fejlesztési tervét hagyja
jóvá és hatalmazza fel a Zalavíz Zrt-t azok MEKH részére történő benyújtására.

Zebecke, 2015. augusztus 24.

HATÁROZATI JAVASLAT
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
i. ) az ivóvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján elkészített
felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit Zebecke község
vonatkozásában elfogadja.
j. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Zebecke község vonatkozásában az ivóvíz közmű közmű rendszer
tekintetében elkészített, a képviselő-testület által az a.) pont szerinti tartalommal
elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv
felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás végett benyújtsa a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Varga Imre polgármester
2015. szeptember 14.

