165/2/2015.
Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16 - án
megtartott nyílt ülésről.

Rendelet:
1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról.

Tárgykód: B1

2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Tárgykód: B1

Határozatok:
10/2015.(II.16.) kt. határozat
11/2015.(II.16.) kt. határozat
12/2015.(II.16.) kt. határozat
13/2015.(II.16.) kt. határozat
14/2015.(II.16.) kt. határozat
15/2015.(II.16.) kt. határozat
16/2015.(II.16.) kt. határozat
17/2015.(II.16.) kt. határozat
18/2015.(II.16.) kt. határozat
19/2015.(II.16.) kt. határozat
20/2015.(II.16.) kt. határozat
21/2015.(II.16.) kt. határozat
22/2015.(II.16.) kt. határozat
23/2015.(II.16.) kt. határozat

Tárgykód:C2
Tárgykód: D2
Tárgykód: C2
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1
Tárgykód: D5
Tárgykód: D7
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1
Tárgykód: D7
Tárgykód: Z1

J e g y z ő k ö n y v:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án
15,00- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc
Rácz József
Biró Györgyné
Becze Árpád
Belső József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Henczné Boha Erika pü. munkatárs
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt és
munkatársát.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes
létszámban jelen van.
NAPIREND:
1.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
2.) Az önkormányzat Gazdasági Programjának megtárgyalása, elfogadása.
3.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás
támogatásának megtárgyalása.
4.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.
5.) Ortaháza Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
6.) Polgármesteri tájékoztató
7.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása.
8.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.
9.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
10.) Interpelláció, kérdés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Biró Györgyné Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a települési
képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság
tájékoztatóját jóváhagyja.

2.) Az önkormányzat Gazdasági Programjának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2020 évre szóló
gazdasági programját jóváhagyja.

3.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás
támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben az államháztartáson kívüli
nyújtott támogatással történő elszámolását az alábbi szervezeteknek jóváhagyja és elfogadja:
a.) Dr. Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT.
b.) Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos
c.) Csömödér-Kissziget Sportegyesület
d.) Molnár Jánosné vállalkozó
e.) Pákai Öveges József Általános Iskola Diákönkormányzata
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú egészségügyi feladataik
ellátására 2015. évben a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére 500 000 Ft
működési célú támogatást biztosít.
Az önkormányzat a támogatást negyedévente, négy egyenlő részletben biztosítja.(125 000
Ft/negyedév)
A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2016. január 31.-ig az önkormányzati támogatással
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével számoljon el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra
vonatkozó megállapodások megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó
fogszakorvos részére – az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján 105 000 Ft, összegű
működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében.
A 2015. évre biztosított támogatás – 105 000 Ft - kifizetése negyedévente történik, négy egyenlő
részletben ( 26.250 Ft/negyedév).
A képviselő-testület kéri a fogorvost, hogy 2016. január 31.-ig az önkormányzati támogatással
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével számoljon el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákai Vörös Meteor Sportegyesület
részére 2015. évben 70.000 Ft működési célú támogatást biztosít.
Az összeg kifizetése egy összegben 2015. március 31- ig történik.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére

és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében
foglaltak figyelembevételével
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2016. január 31-ig.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csömödér- Kissziget KSE részére
2015. évben 40.000 Ft működési célú támogatást biztosít.
Az összeg kifizetése egy összegben 2015. március 31- ig történik.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében
foglaltak figyelembevételével
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2016. január 31-ig.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft támogatást biztosít 2015.
évben az ortaházi vegyesbolt üzemeltetési kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet megteremtése
érdekében.
A pénzügyi támogatás feltétele, hogy a vállalkozó folyamatosan gondoskodjon a napi
élelmiszerek ellátásáról.
A támogatást az önkormányzat az üzemeltető – Molnár Jánosné vállalkozó - részére legkésőbb
2015. június 30- ig fizeti ki
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében
foglaltak figyelembevételével
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: folyamatos 2016.január 31.
Felelős: polgármester
5.) Ortaháza Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

18/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv készítésének
kötelezettségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.
6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Ortaháza Község Önkormányzata 2009. szeptember 30-án megvásárolta Ortaháza belterületi 92
hrsz-ú 1100 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Ortaháza, Fő út 79.
szám alatti ingatlant 2 millió Ft-ért Orsós Györgytől. A vételár az eladó által felvett hitelek
kiegyenlítését szolgálta, így az nem került a részére átadásra. Az adásvételi szerződés mellett az
önkormányzat Orsós György és neje Orsós Györgyné részére 60 hónap időtartamra, az ingatlanra
vételi jogot biztosított, melynek alapján a volt tulajdonosok részletekben kifizethették a vételárat.
A vételár kiegyenlítésével adásvételi szerződés útján ismételten Orsós György és Orsós Györgyné
tulajdonába kerülhet az ingatlan. A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület járuljon
hozzá, hogy a fenti ingatlanra a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön Orsós György és neje részére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete önkormányzat tulajdonát képező
Ortaháza belterületi 92 hrsz-ú 1100 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű
(ténylegesen Ortaháza, Fő út 79.) szám alatt lévő ingatlant ½- ½- ed részben Orsós György és
Orsós Györgyné sz. Orsós Katalin 8954.Ortaháza, Fő út 79. szám alatti lakosok részére értékesíti.
Az ingatlan vételára 2.000.000 Ft, melyet a vevők a 2009. szeptember 30-án kelt vételi jog
engedésére vonatkozó nyilatkozat alapján 2009.09.30-a és 2014.09.30-a között részletekben
kiegyenlítették.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek ( ügyvédi díj, ingatlan- nyilvántartási díj, illeték)
a vevőket terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kábeltévé támogatás lakosság részére
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzata 2015. évben a
kábeltelevíziós előfizetők havi előfizetési díjának úgynevezett „minimum csomaghoz” tartozó
összege erejéig támogatta a településen, kábeltelevíziós szolgáltatást igénybevevők családjait,
összesen 45 családot.
A polgármester javasolta, hogy valamennyi ortaházi család részére 2015. évben is vállalja át az
önkormányzat a minimum csomag díját, mely bekötéseként 2015. évben nettó 862 Ft/hó –-ba
kerül. Ez 2015. évben 45 családot jelent.
A polgármester javasolta a megállapodás jóváhagyását azzal, hogy az éves díj – melynek összege
591.300,-Ft – 2015. február 29-ig kerüljön átutalásra a szolgáltató felé.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

20/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben az Ortaháza településen a
kábeltelevíziós előfizetők- mely 45 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 2015. február 28 – ig kifizet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval történő megállapodás
megkötésére.
Határidő: folyamatos december 31-ig.
Felelős: polgármester
Hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről döntés
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ortaháza Község
Önkormányzata képviselő –testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete szabályozza a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseket A rendelet 29 §- a értelmében az
önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 100%-os a közszolgáltatási díj kedvezményben
részesíti az Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő
ingatlantulajdonosokat. A polgármester javasolta, hogy a testület továbbra is biztosítsa a
díjkedvezményt, melyet a szolgáltató negyedévente számláz ki az önkormányzat felé. A
megállapodás –tervezet elkészült, melyet a testületnek jóvá kell hagynia.
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évre 100 % hulladékkezelési
közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít a Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen a településen élő ingatlantulajdonosoknak.
A díjkedvezményt az önkormányzat negyedévente számla ellenében fizeti ki a szolgáltató részére
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2015.december 31-ig
Felelős: polgármester
Vállalkozói szerződés kötése bel- és külterületi vízrendezési munkákra.
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben
pályázati támogatásból 2950 e Ft-ból részben sikerült megoldani a település központjában , a
veszélyesebb szakaszokon a belvízelvezetést. A munkákat tovább kell folytatni, annál is inkább,
mivel még több belterületi ingatlant veszélyeztet a települést körülvevő dombokról lezúduló
nagyobb mennyiségű csapadék, és több helyen nincs még az árokrendszer kitisztítva, több
ingatlan előtt fel kell szedni a hidakat, újat kell lerakni, illetve hídfejet kell készíteni, a
veszélyesebb helyeken mederburkolást kell végezni. A polgármester hozzátette, hogy árajánlatot
kért a munkákra a Verein Kft.- től, aki nettó 4 millió Ft összegből végezné el.
A polgármester javasolta a vállalkozóval a szerződés megkötését.
A polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati hivatal
udvarán lévő melléképület átalakítását, illetve bővítését még ebben az évben meg kellene oldani,
ahol az önkormányzati tulajdonú gépek traktor, pótkocsi, stb) elhelyezésre kerülne, szükséges
lenne továbbá a kisebb gépek, szerszámok miatt egy raktár kialakítása is. Mivel ez építési

engedély köteles munka, így a terveket kell mielőbb elkészíteni, hozzátette, hogy Kiss Endrével
ez ügyben mér beszélt, ha a testület egyetért vele, úgy megrendeli a tervek elkészítését.
Rácz József alpolgármester egyetértett a polgármesterrel a melléképület átalakítására vonatkozó
javaslatával. Kérte a polgármestert, hogy a terveket mielőbb rendelje meg és kérjen árajánlatot is a
munkák elvégzésére, hogy a testületkésőbb dönteni tudjon a beruházást illetően.
Javasolta továbbá a Verein Kft.-vel a szerződés megkötését a belvízrendezési munkák
folytatására.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléképület elkészítésének terveit
rendelje meg a Bau Szisztem Kft.-től, és a felújítási munkák elvégzésére kérjen árajánlatot a
Verein Építőipari Szolgáltató és Vendéglátó Kft.-től.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2015.(II.16.) kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt Ortaháza
község bel és külterületén a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés munkáira Verein Építőipari
Szolgáltató és Vendéglátó Kft. –vel. (8960. Lenti, Béke út 42.) építési vállalkozóval.
A vállalkozói díj összege nettó: 4 000 000 Ft plusz áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozói szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
7.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
1/2015.(II.17.)önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

23/2015.(II.16.) kt.határozat.

Ortaháza Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási
tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
adat ezer
forintban

Sor-

tárgyév

szám

2015 év

1

14 832

15 600

16 000

16 500

2

800

600

500

500

3

5

10

10

10

4

0

0

0

0

5
6

15 637
7 819

16 210
8 105

16 510
8 255

17 010
8 505

7

0

0

0

0

8

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

7 819

8 105

8 255

8 505

7 819

8 105

8 255

8 505

Megnevezés

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak és
kamatbevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Saját bevételek (01+... +04)
Saját bevételek (05. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő adósságot
keletkeztető ügylet mértéke
(08+09)
Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt
hitel tárgyévet terhelő tőketartozása,
és kamattartozása
Előző években keletkezett
adósságot keletkeztető ügyletből
megelőlegezett pályázati támogatás
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel,
tárgyévben vállalható adósságot
keletkeztető ügylet mértéke
(06-07)
Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása
Tárgy évben keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből
megelőlegezett pályázati támogatás
Fizetési kötelezettség összesen
(07+10)
Felelős:
polgármester
Határidő:
folyamatos

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő 3 évre vonatkozóan
2016.
2018.
év
2017. év
év

11
12
13

9.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
2/2015.(II.17.)önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10.) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester az ülést 16,45- órakor bezárta.

Kmf.

Vajmi Ferenc
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

