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Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.január 30-án
megtartott nyílt ülésről.

Rendelet:
1/2014.(I. 31.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Tárgykód: G1

Határozatok:
1/2014.(I.30.) kt. határozat
2/2014.(I.30.) kt. határozat
3/2014.(I.30.) kt. határozat
4/2014.(I.30.) kt. határozat

Tárgykód: A17
Tárgykód: K9
Tárgykód: Z1
Tárgykód: C2

J e g y z ő k ö n y v:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30- án
15,00- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József
alpolgármester
Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes
létszámban jelen van.
NAPIREND:

1.) Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása.
2.) A köztisztviselők munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítmény követelmények
meghatározása.
3.) Képviselői vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
4.) Polgármesteri tájékoztató.
5.) Interpelláció, kérdés.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása,
elfogadása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta z
1/2014.(I. 31.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő
tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/1996.
(VII.25.) önkormányzati rendelet mivel a rendeletünk 16.§ (3) bekezdése a szolgáltatási díj

megállapítására vonatkozóan törvénysértő rendelkezést tartalmaz. A Ht. 38§(2) bekezdése
kimondja, hogy az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
Ennek megfelelően a közszolgáltatási díj helyi rendeletben történő megállapítása nem
tartozik a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe, így arról nem rendelkezhet.
emellett a rendeletünk nem tartalmazza a ht.35§f.).g.) pontjában meghatározottakat, így nem
szabályozta a képviselő –testület a
- az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
részletes szabályokat;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A napirendi pont keretében elfogadott rendelet elkészítésekor figyelembe lett véve a
törvényességi felhívás, ugyanakkor a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni a törvényességi
felhívásban foglaltakat.
A jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat
fogadja el.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Zala megyei Kormányhivatal Főigazgatójának a ZAB030/18461/2013, és a ZAB030/1846-2/2013.. számú törvényességi felhívását tudomásul vette és az
abban foglaltakat elfogadta.
2.) A köztisztviselők munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítmény
követelmények meghatározása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

1/2014 (I.30.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pákai Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői Hivatal köztisztviselőnek a 2014 évi teljesítmény-értékelésének alapját
képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
a./A képviselő-testületek által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott
határozatok maradéktalan végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések
elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a Képviselő-testületek döntéseinek
előkészítése és végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a legjobb döntések
ajánlása.

d./ Az önkormányzatok 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költség hatékony és
költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő források feltárása, az
önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben hatékony
intézkedések megtétele.
e./ Pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása
költségtakarékos és jogszerű megvalósítása.
Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, az önkormányzati
ingatlanok hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos gondozása.
f./ Az Önkormányzatok és intézményeik részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb,
értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése.
g./ Az Önkormányzatok tervezett ingatlan beruházásainak szakszerű, gazdaságos,
szabályszerű megvalósítása,.
h./ A 2014. évi önkormányzati rendezvények színvonalas, költség hatékony
megrendezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
3.) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a
90/2013(X .7.)VM rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2013. évi ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás díjára támogatási igényt nyújtott be 287 000 Ft összeg erejéig. Az
igényelt támogatás 84,8 %-át kapta meg az önkormányzat, azaz 243 400 Ft-ot. A támogatási
összeget az önkormányzatnak át kell adni a ZALAVÍZ Zrt részére, aki a kapott támogatást
kizárólag az lakossági
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
használhatja fel.
A támogatásról az önkormányzatnak a 2014. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával
egyidejűleg kell elszámolni, mivel a támogatás elszámolására 2014. június 30-ig kerül soré.
A támogatás elszámolásához a szükséges adatokat a ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatni fogja.
A támogatás átadásáról a ZALAVÍZ Zrt. megküldte a szerződés tervezetet, melyet a fentiek
figyelembevételével javaslok a képviselő-testületnek jóváhagyni.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2014.(I.30.).kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás támogatása - jogcímen rendelkezésre álló 2013. évi központi
költségvetési forrás terhére kapott támogatás átadásáról szerződést köt az Észak-zalai Víz és
Csatornamű Zrt.- vel, mint a település viziközmű szolgáltatójával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló szerződés
aláírására.
Határidő: január 31.
Felelős: polgármester
Kábeltévé támogatás lakosság részére
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzata 2013. évben a
kábeltelevíziós előfizetők havi előfizetési díjának úgynevezett „minimum csomaghoz”

tartozó összege erejéig a 33/2013.(III.29.) kt. határozatával támogatta a településen,
kábeltelevíziós szolgáltatást igénybevevők családjait, összesen 45 családot.
A polgármester javasolta, hogy valamennyi ortaházi család részére 2014. évben is vállalja át
az önkormányzat a minimum csomag díját, mely bekötéseként 2014. évben nettó 862 Ft/hó –
ba kerül. Ez 2014. évben 43 családot jelent.
A polgármester javasolta a megállapodás jóváhagyását azzal, hogy az éves díj – melynek
összege 564 886 Ft – 2014. február 15-ig kerüljön átutalásra a szolgáltató felé.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2014.(I.30.).kt.határozat.
Ortaháza Községi Önkormányzat 2014. évben az Ortaháza településen a kábeltelevíziós
előfizetők- mely 43 főt jelent - „Minimum csomagjának díját (nettó 862 Ft/ ingatlan/
hó)átvállalja.
A képviselő-testület az átvállalt díjat „Központi antennahasználati jogcímen” számla
ellenében a szolgáltató részére 2014. február 15 - ig kifizet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval történő megállapodás
megkötésére.
Határidő: folyamatos december 31-ig.
Felelős: polgármester
4.) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről beszámoló.
Előadó: Biró Györgyné Ügyrendi Bizottság elnöke.
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2014.(I.30.).kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját
jóváhagyja.
5.) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester az ülést 16,00-órakor bezárta.
Kmf.

Vajmi Ferenc
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

