
165/11/2015. 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

9/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Határozatok: 

72/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
73/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
74/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
75/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
76/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
77/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
78/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
79/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
80/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
81/2015.(XI.30.) kt. határozat. 
82/2015.(XI.30.) kt. határozat. 

Tárgykód: G1 

Tárgykód: C2 
Tárgykód: Dl 
Tárgykód: C2 
Tárgykód: El6 
Tárgykód: K6 
Tárgykód: Z1 
Tárgykód: B11 
Tárgykód: B3 
Tárgykód: Z1 
Tárgykód: B14 
Tárgykód: B14 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30 - án 
1300- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak: Vajmi Ferenc polgármester 
Rácz József alpolgármester 

Biró Györgyné képviselő Becze Árpád képviselő 
Igazoltan távol: Belső József képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Becze 
Ferencné jegyzőkönyvvezető 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) Helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása 

2. ) Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. 

3. ) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása. 

4. ) Önkormányzati társulások 2015. évi munkájáról beszámoló. 

5. ) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

6. ) Polgármesteri tájékoztató. 

7. ) Interpelláció, kérdés. 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
1. ) Helyi adókról szóló beszámoló 
megtárgyalása Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 



72/2015.(XI.30.)kt. határozat. 
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyző Helyi adókról szóló beszámolóját 
tudomásul veszi és elfogadja. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

2. ) Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előadó: 
Tóthné Péter Judit jegyző 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

73/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1. 

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 
Az önkormányzatnál és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnál 2013-2015. években végrehajtott 
belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata. 
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

- Cél: a működés szabályosságának felülvizsgálata. 
- Tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. 
- Terjedelme: 24 hónap 
- Időszak: 2014. január 01.-tői,2015. december 31 -ig. 
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: 

kockázati szintfelmérés, 2013.január 1. 
Azonosított kockázati tényezők: A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és 
összetétele 

- Az ellenőrzés típusa (*): utóellenőrzés 
Az ellenőrzés ütemezése (**): 2016. április-május Erőforrás szükségletek (***):5 szakértői 
nap * A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. *** Az 
ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi 
erőforrás. 
A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 

Határidő: folyamatos 2016. év december Felelős: polgármester jegyző 

3. ) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 



Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
megalkotta a 

9/2015.(XII.30.) önkormányzati rendeletét a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

4. ) Önkormányzati társulások 2015. évi munkájáról beszámoló. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

74/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester önkormányzati társulások 
2015. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 

5. ) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: 
Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

75/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester 



6. ) Polgármesteri tájékoztató. 
A képviselő- testület tagjainak jutalmazása. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. 

Karácsonyi támogatás 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetést biztosított a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő 0-18 éves korúak számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ehhez kapcsolódóan 18 920 
Ft vissza nem térítendő utólagos támogatást ítélt meg a z önkormányzat számra, melyet kizárólag 
gyermekétkeztetés, gyermekek céljára élelmiszercsomag vásárlása céljára lehet fordítani. A csomag 
tartalmazhat gyümölcsöt, édességet, melegíthető készételt, vagy tartós élelmiszert. A polgármester 
javasolta, hogy ezen összegből az önkormányzat a 0-18 éves gyermekek számára vásároljon csomagot. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

76/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete a településen lakóhellyel rendelkező 0- 18 éves 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára élelmiszer csomagot vásárol, melynek 
fedezetéül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a gyermekszegénység elleni program keretében 
nyári étkeztetés biztosítása jogcímen vissza nem térítendő utólagos 18 920 Ft összegű támogatás 
szolgál. 
Az önkormányzat a támogatásra vonatkozó Támogatói Okiratot jóváhagyja és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 

Jutalmazásról döntés 

Előterjesztés írásban, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Rácz József alpolgármester javasolta, hogy a polgármester munkájának elismeréseként bruttó 120 000 
Ft jutalmat állapítson meg a testület. 

Vajmi Ferenc polgármester az alpolgármester részére 70. 000 Ft jutalmat, míg Bíró Györgyné 
hivatalsegéd részére, mint közalkalmazott is egy havi illetményének megfelelő összeget javasolt 
megállapítani. Továbbá a képviselő-testület tagjai részére a havi tiszteletdíjuknak megfelelő összeget 
javasolt. 
Tóthné Péter Judit jegyző kérte, hogy a döntés hozatalokat megelőzően hozzon döntést az érintettek 
döntéshozatalból való kizárásáról. 

Vajmi Ferenc polgármester, Rácz József alpolgármester bejelentette érintettségét. 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 



77/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község önkormányzatának Képviselő-testülete Vajmi Ferenc polgármestert és Rácz József 
alpolgármestert a jutalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalából nem zárja ki. 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

78/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vajmi Ferenc polgármester részére 12. havi 
tiszteletdíján felül 120, 000 Ft juttatás kifizetését engedélyezi 2015. évi munkája elismeréseként. 
A képviselő-testületület felkéri a jegyzőt, hogy az összeg kifizetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2015. december 10 
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

79/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz József alpolgármester részére 12. havi 
tiszteletdíján felül 70,000 Ft juttatás kifizetését engedélyezi 2015. évi munkája elismeréseként. 
A képviselő-testületület felkéri a jegyzőt, hogy az összeg kifizetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: jegyző 

Bíró Györgyné képviselő, hivatalsegéd bejelentette, hogy a jutalmazásával kapcsolatos 
döntéshozatalban nem kíván részt venni a személyes érintettsége miatt. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

80/2015.(XI.30.)kt. határozat. 

Ortaháza Község önkormányzatának Képviselő-testülete Bíró Györgyné képviselőt a jutalmazásával 
kapcsolatos döntés meghozatalából nem zárja ki. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

81/2015.(X1.30.)kt. határozat. 



Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Györgyné hivatalsegéd és települési 
képviselő részére 2015. évi munkájának elismeréseként egy havi munkabérének, és havi 
tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 
a) munkabér: 143 000 Ft 
b) tiszteletdíj: 38,650 Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

82/2015.(XI.300kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belső József, Becze Árpád települési 
képviselők részére 2015. évi munkájuk elismeréseként egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű 38, 
650 Ft jutalmat állapít meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: polgármester 

7. ) Interpelláció, kérdés. 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A 

polgármester az ülést 18,15 -órakor bezárta. 

 



Meghívó 
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 30-án , (hétfő) 13,00- órai kezdettel tartandó 
nyílt képviselő- testületi ülésére tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Ortaháza Önkormányzat hivatalos helyisége 
8954.Ortaháza, Fő u. 36. 

NAPIREND: 

1. ) Helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

2. ) Az önkormányzat és a hivatal 2016.évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előadó: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

3. ) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

4. ) Önkormányzati társulások 2015. évi munkájáról beszámoló. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

5. ) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: 
Vajmi Ferenc polgármester 

6. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

7. ) Interpelláció, kérdés. 

Páka, 2015. november 24. 
Tisztelettel 

 



J E L E N L É T I  I V  

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. novemberi 30 

Vajmi Ferenc polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Bíró Györgyné képviselő 

Becze Árpád képviselő 

Belső József képviselő 

- án tartott nyilvános ülésről. 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30- 
án tartandó képviselő testületi ülésére. 

Tárgy: Ortaháza község önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről. 

Tisztelt képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§(3)g) pontja 
értelmében a képviselő-testület hatásköre a jegyző beszámoltatása útján ellenőrizni az adóztatást. 

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2012 (XI.29) 
önkormányzati rendelete tartalmazza az egyes helyi adó nemekre vonatkozó rendelkezéseket. 

Jelenleg egy hatályos adónem van érvényben. 

HELYI ADÓK 

1. Helyi iparűzési adó 

Az adónemre vonatkozó rendelkezést a rendelet l.§- 2.§ -a tartalmazza az alábbiak szerint: 
1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,4 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft, 
2. §. A képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az 
1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 
Ft-ot. 

2015. évben iparűzési adó 25 fő adóalany adott bevallást, az önkormányzatnak 18.830 e Ft adóbevétele 
származott. 
Az adónemet illetően jelenleg nincs adótartozás. 
Az adó felső mértékének a határa az előző évekhez képest nem változott, 2016 évben is maximum az 
adóalap 2%-a lehet. 

Ugyanakkor tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Htv.-t 2016 január l.-i hatállyal módosította a 
2015 évi LXXXI. törvény 36. §-a, így a módosítás értelmében a Htv.36/C.§- aaz alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki : az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára 
mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja 
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek 
valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.a képviselő-testület fentiek 
figyelembevételével adómentességet biztosíthat a vállalkozó háziorvosnak, a fenti összegű adóalap 
figyelembevételével. 



Összefoglalás 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stab.tv.) 
32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, 
illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között 
legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, 
ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet 
bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték tekintetében) módosító adórendelet 
legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis azt legkésőbb december 
1-jéig ki kell hirdetni. A Htv. 6.§ a) pontja előírja, hogy adóéven belül az adónemhez kapcsolódó 
adóteher rendeletmódosítással nem súlyosbítható, vagyis amennyiben az adórendelet módosítása új 
adónem bevezetésére, vagy adómérték növelésére irányul, annak 2016. évközi hatályba léptetésére nincs 
lehetőség, csupán január 1-jétől léphet hatályba. 3. Tehát amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, 
hogy bármelyik adónem esetében az adó mértét növelni szeretné,azt úgy teheti meg, ha az adómódosító 
rendeletet legkésőbb 2015 december 1-jéig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2016. január 1-jén 
hatályba léptethető legyen. 

Összességében elmondható, hogy a helyi adókról szóló a 1990. évi C. törvény a települési 
önkormányzatok számára lehetőséget ad, hogy az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 
bevételeinek megteremtése érdekében helyi adókat, illetve települési adót vezessen be, melyeknek 
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok 
teherviselő képességeihez igazodóan - a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra 
figyelemmel - megállapítsa. A helyi adók tekintetében az adómértékre vonatkozó abszolút felső korlát 
mértékét a törvény rögzíti, ugyanakkor a helyi önkormányzat kötelessége, hogy a helyi sajátosságokat, 
illetve az adóalanyok teherviselő képességét is figyelembe vegye. Sajnos településünkön is 
megállapítható, hogy a lakosságot az országosan tapasztalható, egyre nehezedő anyagi lét jellemzi, az 
egyre csökkenő reálbérek mellett jelentős központi adó- és járulékterhekkel kell szembesülni, a 
munkahely-szerzés nehézkes, a lakosság megélhetése nehéz. Megállapítható, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzetben egyre több szociálisan rászoruló személy él településünkön is, a szociális támogatásokra 
fordított kiadásaink évről-évre növekszenek. E szempontból megfontolandó, hogy a lakosság, illetve a 
helyi vállalkozások az esetlegesen megemelésre kerülő helyi adómértékekkel, vagy bevezethető 
települési adóval tovább terhelhetők-e, tovább súlyosbíthatók-e a megélhetési problémák. 
Megállapítható, hogy Önkormányzatunk gazdálkodása - a hatályos helyi adómértékekkel működőképes, 
ugyanakkor az önkormányzat a fejlesztésekre fordítható anyagi tartalékkal nem rendelkezik, 
fejlesztésekhez szükséges további források előteremtésének egyik eszköze lehet egyik az adómérték 
emelése, melyet a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét ismerve nem javaslok egyik 
adónem tekintetében sem. 

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓ 

1. Gépjárműadó 

Átengedett központi adóként jelentkezik az önkormányzatnál a gépjárműadó, melyből 363 e Ft bevétele 
származott az önkormányzatnak. Az adóbevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, mely 
átutalásra került. Az önkormányzatnál 40 % maradt, ami 145 eFt. Az adónemet illetően jelenleg az 
adótartozás összege 193 e Ft. 

Talajterhelési díj 



A környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) rendelkezik. A Ktd 11 
§-a kimondja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a 
kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal 
kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid 
tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna 
üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket. 

A helyi önkormányzat a település közigazgatási határán belül kiépítette a szennyvízhálózatot, biztosítva 
annak lehetőségét, hogy a lakosság rácsatlakozhasson a rendszerre. 
A Ktd. 12§(3) bekezdése értelmében talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. A 
talajterhelési díj mértékét a fenti egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 
területérzékenységi szorzó határozza meg. A területérzékenységi szorzót a 27/2004.(XII.25.) KvVM 
rendelet melléklete határozza meg, melynek alapján fokozottan érzékeny terület, így a Ktd 3. Melléklete 
alapján a területérzékenységi szorzó 1,5, melynek alapján településünkön a talajterhelési díj mértéke 
1800Ft/m3 

A talajterhelési díj megállapításáról, beszedéséről, a mentességekről a 8/2013.(XI.4.) önkormányzati 
rendelet rendelkezik . Ezen önkormányzati rendeletünk 13 §-a tartalmazza a talajterhelési díjra 
vonatkozó kedvezményeket és mentességeket, így: 
"(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 
adómentességben részesül az a természetes kibocsátó, akinek ingatlanán: 

a. ) szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak 
kerti csappal rendelkezik, és az ingatlanban nincs fürdőszoba. 

b. ) a szennyvízcsatorna -hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag csak a gerincvezeték 
meghosszabbítása, bővítése után lehetséges.” 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó 
talajterhelési díjra vonatkozóan tárgyévre, a lakossági szennyvízelvezetési díj tárgyévre vonatkozó 
mértékén felüli rész megfizetése alól jövedelemre tekintet nélkül mentesül a talajterhelési díj fizetésére 
kötelezett. " 

Ortaháza településen 3 fogyasztói hely van, amely még nincs rácsatlakozva a központi szennyvíz- 
csatorna hálózatra, ebből 1 főnél nem volt fogyasztás, 2 fogyasztó pedig mentességre jogosult. 

A talajterhelési díjra vonatkozó mentességi szabályokat nem javaslom módosítani. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a helyi adókról, átengedett központi adókról és a 
talajterhelési díjról szóló tájékoztatómat. 

Páka, 2015. november 23. 
Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. november 30-án tartandó 
ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2016 évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi C'LXXXIX. tv 119 § (3)-(5) bekezdése kimondja, a 
belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy 
A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja 
a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. 
A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a 
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 
A helyi Önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31- éig 
hagyja jóvá. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
kormányrendeletet 31§-32§- a értelmében : A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési 
tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv 
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 
bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
l) az egyéb tevékenységeket. 
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével 

módosíthatja. 
(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső 

ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 
A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének. 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső 
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv 
vezetője és a társulási tanács elnöke részére. 



Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év 
december 31 -ig hagyja jóvá. 
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek döntést kell hozni az 
önkormányzat és a közös fenntartású Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi belső ellenőrzéséről. A 
belső ellenőrzési vezető a határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével megküldte a 2016 év belső 
ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatát, melyet javaslok jóváhagyni. Az önkormányzat 2014 év végén 
megbízási szerződést 2015-2016 évre vonatkozóan a belső ellenőrzési feladatok ellátására Kavar Gazdasági 
Tanácsadó Betéti Társasággal. A belső ellenőr 2015-2016 évre vonatkozóan változatlan feltételekkel bruttó 
40.000 Ft összegért vállalta költségvetési szervenként, ill. önkormányzatonként belső ellenőrzési feladatok 
ellátását. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati 
Hivatal belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Határozati javaslat: 

 ............. Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Belső ellenőrzési kézikönyv: 
2013. január 1. 
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 

Az önkormányzatnál és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnál 2013-2015. években végrehajtott belső 
ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata. 
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) 

- Cél: a működés szabályosságának felülvizsgálata. 
- Tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. 
- Terjedelme: 24 hónap 
- Időszak: 2014. január 01-től, 2015. december 31-ig. 
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: 

kockázati szintfelmérés, 2013.január 1. 
- Azonosított kockázati tényezők: A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele 
- Az ellenőrzés típusa (*):utóellenőrzés 
- Az ellenőrzés ütemezése (**): 2016. április-május 
- Erőforrás szükségletek (***):5 szakértői nap 

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi 
erőforrás. 
A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 

Határidő: folyamatos 2016. év december 
Felelős : polgármester jegyző 

Páka, 2015. november 18. 

 



Előterjesztés: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 
tartandó ülésére. 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Tisztelt 

Képviselőtestület! 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 
szükségességét az alábbiak szerint szeretném ismertetni. 

Általános indokolás 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról 2014 évben elfogadta az 1/2014 (1.30) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 
Az önkormányzati rendelet 2014. február 1.-én lépett hatályba. 
Az önkormányzati rendelet megalkotása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) rendelkezései kerültek alkalmazásra, amely meghatározza, hogy a helyi 
önkormányzatnak milyen tartalommal kell megalkotnia a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendeletét. A Ht. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2013. január 1-jével történő hatályba 
lépésük óta több alkalommal is módosultak. 
2015. január 1. napjával lépett hatályba a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.), amelyet a 174/2015 
(VII.6) kormányrendelet módosított 2015 július 7 napi hatállyal. A rendelet 13/A § - a értelmében a7§ 
(la)-(lc) bekezdése és a 7.§(2) bekezdés d ) pontjában meghatározottakat 2016 január 1 napjától kell 
alkalmazni, melynek alapján a hulladékgazdálkodással összefüggő helyi rendeletünk ezen időponttal a 
központi jogszabályokkal összhangban lévő szabályozást tartalmazhat. 

Ezen módosítás következtében 2016 január 1 napjától az alábbi szabályokat tartalmazza a települési 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére(7.§-8.§): 
„7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania 
kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 
(la) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül - az (le) 
bekezdésben meghatározott kivétellel - 
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább 
egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. 
(lb) Az (la) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat 
által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 
(le) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az 
(la) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel 
rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi 
azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti. 
(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható 
gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve 
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint 
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot, 
d) az érintett ingatlant használó természetes személy (la) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van 
ilyen személy) 

8. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt - a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel - a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy - 



típusra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal 
látja el. A feliratnak tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kell lennie. 
(2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal 

kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz. ” 

Figyelemmel a KR. előírásaira az önkormányzati rendeletben a választható, illetve a 
közszolgáltató számára rendelkezésre álló gyűjtőedények nagysága nem szabályozható, a 
továbbiakban a helyi rendelet nem tartalmazza azt sem, hogy a gyűjtőedényekben elhelyezett 
hulladék legnagyobb tömege mennyi lehet. 

Fenti jogszabályok figyelembevételével indokolt a jelenleg érvényes rendeletünk felülvizsgálata. 
Javaslom, hogy a képviselőtestület helyezze hatályon kívül a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014.(1.30.) önkormányzati rendeletét és fogadja el 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét a kiküldött előterjesztésben szerint. 

Az előterjesztéshez csatolt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelethez képest az alábbi változásokat tartalmazza: 

a rendelet-tervezet nem határoz meg fogalmakat, hanem egyértelműen visszautal a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgykörében alkotott törvényre és a felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályokra, 
a rendelet-tervezet 5.§- a Ht.- re utal vissza és aszerint határozza meg, hogy milyen hulladék 
tartozik a közszolgáltatás körébe, 
figyelemmel a KR. 2016. Január 1. napjával történő változásaira, a rendelet-tervezet nem 
tartalmaz előírást a hulladékgyűjtő edények méretére, illetve az abban elhelyezhető hulladék 
mennyiségére, 
Ht. 44. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató évente legalább egy alkalommal gondoskodik a 
lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során átadott vagy közterületre helyezett 
lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról, erre tekintettel a rendelet-tervezet 
lomhulladék gyűjtésre vonatkozó rendelkezései pontosításra kerültek a 6.§ (1) bekezdés c) 
pontjában és 21.§ (1) bekezdésében 
A rendelet- tervezet továbbra is tartalmazza- a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint-a az 
ingatlantulajdonos és az önkormányzat nem szilárd hulladékkezeléssel összefüggő 
kötelességeit és a kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezéseket, a szabályozás 
tartalmán nem javaslok módosítani a jelenlegi szabályozástól. 
Az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részletes szabályokat továbbra sem javaslok megállapítani a rendeletben, mivel a településen 
üdülőingatlanok nincsenek. 
Önkormányzatunk a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, 
megszegése jogkövetkezményeiről szóló 10 2(>l 1. (VII.31.) önkormányzati rendeletének 4.§- 
val közösségi együttélés szabályai megszegésének minősítette, aki a jelenleg érvényben lévő 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben 
az ingatlantulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket megszegi. A rendeletünket összhangba 
kell hozni, a 2016 január 1 napjával hatályba lépő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló helyi rendeletünkkel, ennek megfelelően módosítani kell a rendelet 4.§(1) bekezdését. 

Továbbá a rendelet tervezet elkészítésekor továbbra is figyelembe kell venni a Ht. 35 §, melynek 
kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá 
a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást 
a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott 
módját és feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő 
szüneteltetés eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 



g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

Részletes indokolás 

1-28. §- hoz 
A rendelet-tervezet a Ht. szerint tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
előírásokat. 

29. §- hoz 
Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat nem szilárd hulladékkezeléssel összefüggő. 

30. §- hoz A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályozást, tartalmazza. 

31 .§- hoz Módosuló rendelkezéseket, tartalmazza 

32.§ A rendelet-tervezet a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

Előzetes hatásvizsgálat 
A rendelet-tervezet címe: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 
 __ /2015. ( .. ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Társadalmi-gazdasági hatás: 
A hatályos Ht. és a 385/2014(XII.3 l)Kormányrendelet figyelembevételével történő rendeletalkotás, 
jogszabályszerű hulladékgazdálkodást eredményez az állampolgárok és az önkormányzat, valamint a 
gazdálkodó szervek részéről. 

Költségvetési hatás: Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása 
nincs. 

Környezeti, egészségi következmények; 
Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív 
előírásokat tartalmazza. 

Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályban foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek 
tesz eleget az önkormányzat. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel 
szervezeti változást sem. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja 
el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. 

Páka, 2015. november 18. 

 



Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 
9/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Ortaháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §- ában,88§(4) c) pontjában, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény 48.§(4) b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján és az egészségügyről 1997. évi CLIV. Törvény 153§(l)a) pontjában .a települési 
önkormányzat a környezet- és település egészségügyi feladatok körében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. A rendelet hatálya, a közszolgáltatási terület határai, tartalma 
i§ 

A rendelet hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra a 
hulladékról szóló törvény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló kormányrendelet szerint. Ortaháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról 
Ortaháza község közigazgatási területén gondoskodik a hulladékról szóló törvény, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet, a közszolgáltató 
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről kormányrendelet, továbbá e 
rendelet előírásai alapján a 3. § (2) bekezdése szerinti módon. 

2*§. 
Az e rendeletben alkalmazott valamennyi fogalomra, kifejezésre a hulladékról szóló törvényben, 

valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Az e rendeletben 
nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvényben, valamint a felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

2. A közszolgáltató tagjai 
3-§ 

(1) Az Önkormányzat tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely átruházott 
hatáskörben ellátja az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-kezelési 
közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkört. A feladat ellátására vonatkozó további szabályokat 
Ortaháza Községi Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével 
kizárólagosan, folyamatosan és teljes körűen a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) 8960 Lenti Templom tér 9. szám 
alatti székhelyű gazdasági társaság látja el, amely alvállalkozóként gondoskodik a közszolgáltatás 
nyújtásáról. 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezések, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

4-§ 
(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználónál keletkező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
hatálya alá tartozó hulladék vonatkozásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart 
fenn. 

(2) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során gondoskodik a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kapcsán a 
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hulladékgazdálkodási tevékenységről a hulladékról szóló törvény, valamint az e rendeletben foglaltak 
szerint. 

(3) Az Önkormányzatra és a Közszolgáltatóra vonatkozó további jogokat és kötelezettségeket a közöttük 
létrejött közszolgáltatási szerződés határoz meg. 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
5. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékra terjed ki. 
5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

6.§ 
(1) A Közszolgáltató kötelessége e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a 
közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználótól: 

a) a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott vagy 
az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási 
hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő 
járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása, 

b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten, 
hulladékgyűjtő udvaron elhelyezett, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben 
szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, bálázása, hasznosításra történő előkészítése 
(továbbiakban együtt: előkezelése), és begyűjtése, 

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött 
és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente legalább egyszeri, a 
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és 
elszállítása, 

d) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele, 
e) hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetése, 
f) a b) pontban foglaltak szerint szelektíven begyűjtött hulladék nem újrahasznosítható 

részének lerakással történő ártalmatlanítása, 
g) a b) pontban szelektíven begyűjtött hulladék újrahasznosítható részének hasznosításra 

történő átadása. 

(2) A Közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente 
részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez. 

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
7-§ 

(1) Az ingatlanhasználóra vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és az e rendeletben foglaltak az irányadóak. 

(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett szelektív hulladékot az építési és bontási törmelék kivételével 1 
m3/alkalom mennyiségig ingyenesen a Lenti 054/7 hrsz-ú hulladék begyűjtő vagy hulladékkezelő 
telepre külön engedély nélkül, heti rendszerességgel maga is elszállíthatja. 

(3) Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy 
a) a hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron elhelyezett edényben vagy 

szelektív hulladékgyűjtésre rendszeresített zsákban a 
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külön gyűjtendő hulladékát fém, papír, üveg , műanyag hulladék 
megosztásban elhelyezze, 

b) a nála keletkező veszélyes hulladékot külön gyűjtse, és a Közszolgáltatónak 
átadja, 

c) a szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes maradék 
hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban: hivatalja 
tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonos, bérlő vagy használó 
személyének változása vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A 
bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon keletkező rendszeres hulladék mennyiségének becslése és 
a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében: 

a) az ingatlanon állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezők számát, 
b) nem rendszeres hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét, 
c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó 

nagyságát. 

(5) Az ingatlanhasználó, amennyiben a hulladékkezelési kötelezettségének saját maga a (2) 
bekezdésben rögzítettek szerint az ártalmatlanító helyen történő hulladék elhelyezésével tesz eleget, 
annak megkezdése előtt köteles írásban tájékoztatni a Közszolgáltatót, továbbá köteles a kötelezettség 
teljesítését félévente a Közszolgáltatónak az átvételi elismérvénnyel írásban igazolni. 

(6) Az ingatlanhasználót nem terheli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének 
kötelezettsége az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol hulladék 
nincs, vagy nem keletkezik. 

(7) az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg 
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is 
szolgál, köteles a hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe 
venni. 

7. A gazdálkodó szervezet közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

»•§ 

(1) Gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Ht. 
12. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, 
köteles erről a tényről a Közszolgáltatót tájékoztatni. 

8. A gazdálkodó szervezettel megkötendő szerződés egyes tartalmi elemei 
9-§ 

(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást a 8. § (1) bekezdés alapján igénybe 
venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 
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(2) A szerződésben meg kell határozni: 

a) a gazdálkodó szervezet Ht. 38. § (3) bekezdés szerinti adatait, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 
c) a teljesítés helyét és módját, 
d) ha nem saját tulajdonú az edényzet, a Közszolgáltató által a gazdálkodó 

szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám 
szerint, 

e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 
f) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját, 
g) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag 

keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi, 
h) a gyűjtőedény használatának jogcímét és módját, 
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételét, 
j) a szerződés megszűnése esetét. 

(3) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 
30 napos határidővel mondhatja fel. 

9. Személyes adatok kezelése 
10.§ 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 35.§ 
g) pontja alapján és e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. 

(2) A közszolgáltatással összefüggésben a személyes adat csak a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot a közszolgáltatást 
igénybevevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzés 
végrehajtásával kapcsolatos feladat ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmény érvényesítésére, 
közüzemi díjhátralék behajtására használhatja fel. 

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatás nyújtásával összefüggő személyes 
adat nyilvánosságra hozatalára, illetve arra, hogy a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben 
tudomására jutott személyes adatot az e §-ban foglaltaktól eltérő célból kezeljen. 

10. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

n.§ 
(1) Az ingatlanhasználó köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének a Ht. és a vonatkozó kormányrendeletek szabályai szerint. 

(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó tekintetében, aki a hulladékát a 
Közszolgáltatónak adja át, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről a Közszolgáltató gondoskodik. 

(3) A hivatal negyedévente, negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig a közszolgáltatónak bejeleni a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók adataiban történt változást,továbbá a 14.§ 
szerinti közszolgáltatás szünetelését. 

11A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
12.§ 

(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
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az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az 
ingatlanhasználó köteles az a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és a közszolgáltatási díj 
megfizetésére. A közszolgáltatás igénybevételéről a (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell 
közszolgáltatás szerződést kötni. 

(2) Egyedi közszolgáltatási szerződést kell kötni a közszolgáltatás gazdálkodó szervezet által történő 
igénybevétele esetén, ha azt a Közszolgáltató indokoltnak tartja. 

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről valamint a közszolgáltatás feltételeiben 
bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy 
felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltat ingatlanhasználót a 
változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni. 

(5) Amennyiben ingatlanhasználó ingatlanán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott méretű gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékot 
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségnek 
megfelelő közszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó felé. 

(6) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás 
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, vagy 
felhívás közzététele útján tájékoztatta, az erről szóló értesítés mintáját az 1. melléklet tartalmazza. 

12. A közszolgáltatás szünetelése 
13. § 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a hivatalnak, a 
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal korábban és a szünetelés időtartamának 
hozzávetőleges meghatározása mellett. 

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt 
írásban, haladéktalanul köteles a hivatalnak bejelenteni. 

(4) Amennyiben a szüneteléssel érintett ingatlan esetében a szünetelés időtartama alatt a 
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szünetelés semmissé válik, és az 
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az 
ingatlanhasználó pedig köteles a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat megfizetni. 

(5) Indokolt esetben az ingatlanhasználó az akadályoztatás igazolásával méltányosságból előzetes 
bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatási díjfizetés alóli felmentését az általa igazolt időszakra 
vonatkozóan. Az akadályoztatást megszűnése után 15 napon belül be kell jelenteni. Az utólagos 
szünetelési kérelem a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, dönt. A határozat 
egy példányának megküldésével a díjfizetés alóli felmentésről a Közszolgáltatót értesíteni kell. 

13. A hulladékgazdálkodási tevékenységek ellátásának rendje és a közszolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása 

14. § 
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(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A 
Közszolgáltató jogosult az útvonal és e rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi 
vagy a heti időpont meghatározására. Ha az útvonal és a gyűjtési nap változik, arról a 
Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőt értesítenie, a 15.§ 
(1) bekezdés szerinti eltéréssel. 

(2) A Közszolgáltató a rendszeresített tárolóedényből hetente egyszer köteles a háztartási hulladékot 
összegyűjteni és elszállítani az igény előzetes egyeztetését követően megállapított meghatározott 
napon. 

(3) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EüM rendeletben meghatározott gyakorisággal 
kell elszállítani. A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló zsákot, amely papír és műanyag csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgál, egész évben, négy hetenkénti váltakozással, gyűjti a Közszolgáltató. 

(4)  E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 
ingatlanhasználónak többlet hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál megvásárolt, és erre a célra 
rendszeresített a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezheti el. A Közszolgáltató 
emblémájával ellátott zsáknak a Közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg jelenti a 
hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is. 

14. A hulladékszállításra vonatkozó egyéb rendelkezések 
15. § 

(1) Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep, vagy munkaszüneti 
napra esik, a hulladék elszállítása az adott ünnep vagy munkaszüneti napon történik. Amennyiben az 
ilyen napon történő gyűjtés a Közszolgáltató részéről valamely oknál fogva nem lehetséges, a 
Közszolgáltató jogosult más gyűjtőnapot megjelölni, erről azonban az Önkormányzatot legalább 5 
munkanappal korábban tájékoztatja, az Önkormányzat ezt követően haladéktalanul gondoskodik a 
lakosság tájékoztatásáról. 

(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az 
ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben soron kívüli szolgáltatás is 
rendelhető díj ellenében a Közszolgáltatótól. 

(3) Ha a hulladékot, a lomot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett 
időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, 
a Közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új 
időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 

15. Hulladékgyűjtő edény 
16. § ' 

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot gyűjteni a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát képező, vagy a 
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 

(2) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő hulladékmennyiséget 
vagy adatot közöl, ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot 
is, és emiatt a hulladék mennyisége rendszeresen legalább egy hónapon keresztül meghaladja az átvett 
gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult a köztisztaság biztosítása érdekében az 
ingatlanhasználó felhívni, 
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hogy haladéktalanul gondoskodjon nagyobb gyűjtőedény beszerzéséről. Amennyiben az 
ingatlanhasználó a felhívás átvételétől számított 15 napon belül nem gondoskodik a megfelelő méretű 
edény rendelkezésre bocsátásáról, a Közszolgáltató jogosult a kötelezettségét elmulasztó 
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett, a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú 
edényt kihelyezni és a kihelyezést követően a nagyobb űrtartalmú edényzet után számlázni a díjat, 
mindaddig, amíg a keletkező hulladékmennyiséget figyelembe véve a nagyobb űrtartalmú edényzet 
szükséges. 

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során köteles megfelelő gondossággal eljárni annak 
érdekében, hogy a hulladék más életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(4) Ha a Közszolgáltató az ingatlanhasználó kérelmére a szállítóeszközéhez gyűjtőedényt 
rendszeresített vagy a gyűjtőedényt a 16. § (2) bekezdés esetén az ingatlanhasználó rendelkezésére 
bocsátja, 15 napon belül az ingatlanhasználó köteles írásban igazolni a gyüjtőedényzet átvételét. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal megelőzően bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó 
mennyiségű hulladék keletkezése várható. Amennyiben az ingatlanhasználó nem tud nagyobb 
gyűjtőedény vagy egyéb gyűjtőeszköz beszerzéséről gondoskodni, bejelentése alapján a Közszolgáltató 
köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő 
gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a 
hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a 
többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni. 

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja 
meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a bejelentési 
kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató 
emblémájával jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. 

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja 
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (2) bekezdésben írt 
bejelentési kötelezettségét, vagy az ingatlanhasználó a hulladékot nem a szabványosított 
gyűjtőedényben, zsákban gyűjti, a Közszolgáltató nem köteles az így átadott vagy a gyűjtőedény mellé 
kirakott hulladék elszállítására. 

(8) Amennyiben az ingatlan elhelyezkedése és az útviszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan 
hulladékgyűjtő járművel történő megközelítését, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval kötött külön 
írásbeli megállapodás alapján a kötelező közszolgáltatásnak a Közszolgáltató emblémájával jelölt zsák 
megvásárlásával tehet eleget. 

(9) A hulladék esetén a szabványosított gyűjtőedény beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű 
használatáról, és tisztántartásáról, továbbá a zsák beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű 
használatáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Szelektív hulladék gyűjtés esetén a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeten és a hulladékudvarban alkalmas edény tisztántartásáról a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni. A Közszolgáltató gondoskodik a szelektív gyűjtésben résztvevő 
ingatlanhasználónál az elvitt zsák pótlásáról. 
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16. A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésével, használatával és kezelésével 

kapcsolatos kötelezettségek 
17. § 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés 
nélkül úgy köteles elhelyezni, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi űritést ne 
akadályozza. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a zsákot a háztartási hulladék elszállítása céljából 
a Közszolgáltató által megadott elszállítási napon, a járda szélére vagy az út szélére elhelyezni. Az 
előírt kiállítási helyre történő kivitel és onnan a visszavitel a közszolgáltatást igénybevevő feladata. 

(3) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tárolási helyéről annak ürítésére való átadásának helyére 
történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató 
az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért 
fizetendő díj mértékét. 

(4) Előírt kiállítási hely a járda és az úttest közötti vagy melletti zöldsáv, az úttesthez lehető 
legközelebb eső része a forgalom veszélyeztetése nélkül, 

(5) A ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot 
a) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, 
b) hulladékudvarban helyezheti el. 

(6) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék 
elszállítását, ha érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a 
háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető vagy nem ártalmatlanítható. 

(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, kivéve a közterületen a Közszolgáltató által tartósan 
elhelyezett nagy űrtartalmú konténert, az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz 
illetéktelen személy és állat ne férjen hozzá. 

(8) Gyűjtőedényt,, közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni nem lehet. 

(9) A gyűjtőedényt a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 7 óráig. A tulajdonos 
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre 
történő visszahelyezése. 

(10) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és elhelyezése 
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

18. § 
(1)  Az ingatlanhasználó a hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 
és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése 
tilos, kivéve az e rendeletben meghatározott zsákos szállítási mód alkalmazását. 

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell 
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 
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(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan jól látható azonosítószámmal nem rendelkezik, 
köteles az általa használt hulladéktároló edényen a házszámot vagy helyrajzi számot feltüntetni. 

(4) A gazdálkodó szervezet, amennyiben a hulladéktároló edény elhelyezéséből nem azonosítható a 
székhelye vagy a telephelye, és az edény más közszolgáltatást igénybe vevő gyűjtőedényével együtt 
kerül elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött 
szerződésben rögzített cégnevet feltüntetni. 

(5) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről köteles gondoskodni a hó- és 
síkosság elleni védelemmel, 1 méter széles átjáró biztosításával az úttest és az átvételi hely között. A 
Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 

(6) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény ürítését a szállítási napon reggel 7 és este 17 óra között 
végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a Közszolgáltató állapítja meg. 

19. § 
(1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edény megőrzéséről, valamint arról, 
hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen, és azt rendeltetésszerűen használják. 

(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és 
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról 
az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A gyűjtőedény 
rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az 
ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 17. § (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően átvette, vagy a 17. § (2) bekezdés szerint a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató 
kárát az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár 
bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni. 

20. § 
(1) A hulladékgyűjtő edényt annyira szabad megtölteni, hogy az zárható legyen. A gyűjtőedényzetbe a 
hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edény ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
gyűjtőedény teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés 
előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 

(2) A gyűjtőedényzetben tilos tégla, beton, vas, továbbá olyan hulladék elhelyezése, amely az 
edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a 
gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy 
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személy, vagy más 
életét, testi épségét, egészségét. 

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött 
vagy befagyott, vagy a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az 
edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, 
használhatóvá tenni, valamint a tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. 

17. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések 
21. § 

(1) Az ingatlanhasználónál keletkezett lomhulladék, mint a használhatatlanná vált, nagyobb háztartási 
felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság gyűjtéséről, elszállításáról és 
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ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatás keretében, 
külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására köteles. 
A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás nem terjed ki az 
inért hulladékra, építési törmelékre, jármű abroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd 
hulladékra. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetett 
ütemezésben, lakossági igénybejelentés alapján végzi. A település aktuális lomtalanítási időpontjáról a 
lakosságot az Önkormányzat a helyi sajtó útján tájékoztatja. 

18. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása 
22. § 

(1) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó köteles a hulladék más 
összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek 
átadni, vagy az egyes veszélyes hulladéknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító 
gyűjtőhelyet igénybe venni. 

(2) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékot a Közszolgáltató az általa üzemeltetett 
hulladékudvarban, elektronikai hulladék esetén évente legalább egy alkalommal, a lomtalanítás keretén 
belül, házhozmenő gyűjtéssel veszi át. Az átvételi költséget a közszolgáltatási díj tartalmazza. 

19.. Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások 
23. § 

(1) Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy az köteles, akinek a 
tevékenysége révén a hulladék keletkezett. 

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmelék - térítés nélkül - lm3/alkalom 
mennyiségig a Lenti 054/7. hrsz-ú, a Lenti 23/7. hrsz-ú ingatlanon, a Közszolgáltatónál lehet 
elhelyezni. 

20. A hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar működésével kapcsolatos szabályok 
24. § 

(1) A lakosság a hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető anyagot(fém, papír, műanyag, 
üveg) a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtőudvaron, vagy 
szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákban köteles elhelyezni. 

(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő 
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy 
az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 

(3) A hulladékgyűjtő szigeten, udvaron elhelyezett gyűjtőedényben, szelektív gyűjtésre 
rendszeresített zsákban a kizárólag az azokon lévő feliratnak megfelelő anyagú hulladékot szabad 
elhelyezni. 

(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedény elhelyezéséről, az 
edény ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedény, gyűjtősziget és 
azok környéke tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A 
begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt 



- 11  - 
piktogrammal, más színnel, felirattal vagy speciális kialakítással meg kell különböztetni az egyéb 
gyűjtőedénytől. 

(5A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedény, és a gyűjtősziget használatának 
rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználónak. 

(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a 
Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék hasznosítható összetevőinek 
előkezelése a hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeten, a hulladékgyűjtő udvaron 
elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákok előre 
meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató 
végzi. A Közszolgáltató jogosult az így gyűjtött hulladék értékesítésére is. A Közszolgáltató a 
szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj 
megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

21. A szelektív begyűjtés 
25. § 

(1 )A hulladék szelektív gyűjtésével, begyűjtésével összefüggő tevékenység teljesítéséhez szükséges 
feltételeket az Önkormányzat a Közszolgáltató közreműködésével biztosítja. 

(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést, a 
Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működtetését és kiterjesztését 
támogatva vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és népszerűsítésében. 

(3) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt 
hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló 
gyűjtőedényben, vagy szelektív hulladék gyűjtéséhez rendszeresített zsákban helyezheti el. 

(4) A közszolgáltatás kiterjed a hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, e rendeletben rögzített 
tartalommal. 

(5) Az ingatlanhasználó jogosult eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó 
előírásoknak. 

(6) A Közszolgáltatón kívül természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy 
számára tilos a szelektív hulladékgyűjtő edényben és zsákban elhelyezett hulladék eltávolítása. 

22. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos 
rendelkezések 

26. § 
(1) A hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely Társulás tagjainak közös 
tulajdonában lévő zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon 
elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és 
elszállított hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni. 

(2) A (1) bekezdésben, a hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt, zalaegerszegi 0182/13 
hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény 
üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére 
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jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető Közszolgáltató, aki köteles a Közszolgáltató által 
összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított hulladék elhelyezését és 
ártalmatlanítását elvégezni. 

3)A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik. Az ártalmatlanítást 
megelőzően a Közszolgáltató jogosult az átvett hulladék minőségét ellenőrizni. A Közszolgáltató 
jogosult a közszolgáltatás keretébe nem tartozó hulladék átvételét megtagadni. A begyűjtött hulladék 
birtokosa a Közszolgáltató, kivéve a Közszolgáltató által át nem vehető, a helyi közszolgáltatás 
keretébe nem tartózó hulladékot, mely az elhelyezést kezdeményező személy tulajdona marad. 

23. A közszolgáltatási díj és a díjkedvezmény 
27. § 

(1) A közszolgáltatási díjmegállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat a Ht. És a 
64/2008(III.28)Kormányrendelet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 100%-os a közszolgáltatási díj 
kedvezményben részesíti az Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a 
településen élő ingatlantulajdonosokat. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény összegét az önkormányzat köteles a 
szolgáltatónak megfizetni. 
(4) A közszolgáltatási díjkedvezmény biztosításáról, vagy annak megszüntetéséről, a hivatal évente 
január 31 .-ig tájékoztatja a közszolgáltatót. 

24. A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések 
28. § 

(1) A közszolgáltatás nem terjed ki: 
a) temetői vegyesen gyűjtött hulladékra, 
b) a nagy darabos hulladékra, kivéve a 6. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 21. § 

(1) bekezdésben foglaltakra, és 
c) a veszélyes hulladékra, kivéve a 6. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat. 

(2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdés a) - c) 
pontjaiban megjelölt hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, hasznosítására a 
Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni. 

(3) Ha az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a 
megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. 

25. Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat nem szilárd hulladékkezeléssel összefüggő 
kötelességei 

29. § 
(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője) köteles gondoskodni: 

a. ) az ingatlan előtti járda (járda irányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett 
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy 
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, 
hó-eltakarításáról és síkosság-mentességéről. 
b. ) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. 
c. ) tömbteleken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
d. ) a beépített és beépítetlen telekingatlan folyamatos tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 
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e. ) a tulajdonában lévő területvirágzó parlagfű-mentes tartásáról. 
f. ) a területén található parlagfű lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, illetve 
engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával történő gyomirtásáról. A parlagfű 
irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A parlagfű-irtási 
tevékenységet június hónaptól október hónapig terjedő időszakban folyamatosan végezni kell. 
g. ) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről. 
h. ) az ingatlant érintő, vagy azon átfolyó vízfolyást szükség szerint tisztítani, és a víz szabad 
lefolyását biztosítani. 

(2) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles 
gondoskodni. 
(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos vagy ingatlan használó naponta mind a téli, mind a nyári 
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig köteles letakarítani, síkosság esetén szükség szerint naponta ezt 
többször is el kell végezni. 

(4) Az üzlethelyiségek, elárusítóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, középületek előtti közterület 
állandó tisztántartása az üzemeltető, használó kötelessége, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti 
tevékenységből származik-e. 

(5) A közterületek tisztántartásáról, a község zöldterületeinek gondozásáról Páka Község 
Önkormányzata gondoskodik. 

(6) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás a 
Önkormányzat feladata. 

(7) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető a lakosság 
zavarása nélkül. 

(8) Építési, bontási, tatarozási munkálatokat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell 
végezni, hogy a por és egyéb szennyeződés a közterületekre ne jusson, és a vízelvezetés biztosítva 
legyen. 

9) Mindennemű anyag elszállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha 
bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító 
köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani. 

26. A kerti hulladék égetése 
30. § 

(1 )A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. 

(2) Kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tüzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés 
hősugárzása és füstje (égési terméke) környezeti kárt nem okoz. 

(3) Hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. 

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 
(pld. Pvc, veszélyes hulladékok, stb.). 

(5) Napi égetést szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett 
lehet végezni: 
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(6)A képviselő-testület a (5) bekezdéstől eltérően az időjárási viszonyoknak, és évszakoknak 
megfelelően más hulladékégetési napot, illetve napszakot is meghatározhat, de erről köteles a 
lakosságot a helyben szokásos módon (Falu Tv, hirdetőtábla) tájékoztatni. 

27. Módosuló rendelkezések 
31. § 

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 10/2014. (VII.31.) 
önkormányzati rendeletének a 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,4§(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az az ingatlantulajdonos, aki Ortaháza 
Község Önkormányzata képviselőtestületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
8/2015(XII.30) önkormányzati rendeletében(továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) az ingatlanhasználóra vonatkozó kötelezettségeket megszegi’" 

28. Záró rendelkezések 
32. § 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ortaháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. 
(1.31.) önkormányzati rendelete. 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. november 30.- án 
tartandó ülésére. 

Tárgy: Az önkormányzati társulások 2015. évi működéséről beszámoló 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. TV 93 § 14. Pontja kimondja, a 
társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. Az 
önkormányzati társulások működését meghatározó társulási megállapodások szintén tartalmazzák, hogy 
a polgármesterek évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a Társulás 
működéséről, a társulási tanácsban végzett tevékenységükről 
Önkormányzatunk tagja a Lenti Kistérség Többcélú Társulásnak, a Pákái Öveges József Óvodát 
Fenntartó Intézményi Társulásnak, emellett pedig a Önkormányzati Társulás Páka 
Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére létrehozott társulásnak., valamint a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. 
Fentiek figyelembevételével az egyes társulások 2015 évi működésével kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adom. 

l. Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályi változásoknak megfelelően a Társulás 
működése is átalakult. 

Jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a Társulás útján: 
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, 
- házi segítségnyújtás, 

idősek nappali ellátása, 
- támogató szolgálat, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be, hogy mely feladatokat, mely önkormányzat láttat el a 
Társuláson keresztül, a táblázat a Társulási Megállapodás III. melléklete: 

 

EU-s 
pályázatok 
fenntartása 

Gyermek 
jóléti 
alap 
ellátás 

Családs 
egítés 

Hétközi és 
hétvégi orvosi 
ügyelet 

Házi 
segítség 
nyújtás 

Nappali 
ellátás 
(idősek) 

Támoga 
tó 
szolgálat 

Jelzőrends 
zeres házi 
segítség 
nyújtás 

Kányavár X X X X     

Nova X X X X     

Ortaháza X X X X     

Páka X X X X     

Pördefölde X X X X     

Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás saját 
intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. A hétközi és hétvégi 
orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - Emergency Service Kft. látja el. 
A szerződés 2013. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 
A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, a támogató szolgálat, továbbá a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást illetően a Társulás feladat-ellátási szerződések 



megkötésével gondoskodik a szolgáltatások nyújtásáról. Ezen feladatok tekintetében a Társulást nem 
illeti meg állami támogatás semmilyen jogcímen. Állami támogatás igénylésére, illetve felhasználására 
a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, illetve a Kolping Támogató és 
Foglalkoztató Központ jogosult. 
A Társulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez kapcsolódóan 
az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító számú „Az 
energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló energiatechnológiák 
felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016. szeptember 30. napján jár le. 

A Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg: 
A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
kapcsán jogosult, melyet Lenti Város Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat, útján igényel és 
kap meg. 
A Társulás tervezett bevétele a 2015. évben 59 443 e Ft. A bevételeket a központi költségvetésből 
származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2015. évben a 
tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A 
befizetési kötelezettséget a Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. 
napjáig. Az önkormányzat által 2015. évben (2015. szeptember 30. napjáig) fizetett tagdíj összege 
mindösszesen 1 044 900 Ft volt. A tavalyi évben fizetett tagdíjhoz képest ez csökkenést mutat 208 000 
Ft-tal, amely csökkenést a lakosságszám csökkenése okozza. 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből mindösszesen 29 
077 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 338 e Ft, ágazati pótlék 1190 e 
Ft és bérkompenzáció 549 e Ft. A Szolgálat 2015. október 31. napjáig ebből az összegből 23 300 e Ft 
támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a szolgálat működésének a fedezetére szolgál. 
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 1 874 628 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az orvosi 
ügyelet működésének költsége 86-Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az önkormányzatok által 
fizetett tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett működésének a költségeit. 

2015. évben a Társulási Tanács 2015. október 31. napjáig 3 alkalommal ülésezett, mindösszesen 34 
darab határozatot hozott. A Társulási Tanács az idei évben még egy alkalommal fog ülésezni a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak 2016. január 1. napjától történő ellátását 
illetően. 

2.Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás alaptevékenysége: A 
társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8 § ,a 20 § (10) bekezdésében és a közoktatásról szóló 
1993.évi LXXIX. törvény 24 §-ban meghatározottak alapján az óvodai nevelési, valamint egységes 
óvoda- bölcsődei feladat megvalósítására terjed ki.A társulási megállapodását a társulás 
tagönkormányzatai 2014. június 30.-ig felülvizsgálták a társulási megállapodást ,és annak 
módosításáról hoztak döntést a társulásban ellátott feladatok kormányzati funkcióinak változása miatt. 
A változásokat a Mák a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette. 2015 évben a társulási megállapodás 
módosítására nem került sor a tagönkormányzatok részéről. A társulási tanács a 2014 évi általános 
önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztotta az elnök és az alelnök személyét, 
melyben ez év során változás nem történt. A társulás 2015 október 31.-ig 4 alakalommal tartott 
nyilvános ülést, melyen 22 határozatot hozott. Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 65 991 ezer forint bevétellel és 63 125 e Ft kiadással, míg a Pákái Öveges József 
Óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 65.695 ezer forint bevétellel és 62.829 ezer Ft 
kiadással került elfogadásra. A társulási tanács a gazdálkodási beszámolóval párhuzamosan a 



társulás és az óvoda 2014 évi maradványát is jóváhagyta A társulás 2015 évi eredeti költségvetését a 
73.423 e . Ft kiadási és bevételi főösszegben fogadta el, melyből az óvoda 2015 évi bevételi és 
kiadásának eredeti előirányzat szerinti főösszege 72.923 e. Ft. A társulás 2015 évi módosított 
költségvetését 76 289 e. Ft. Főösszegben fogadta el a társulás döntéshozó szerve, melyből az óvoda 
2015 évi módosított költségvetése75 789 e. Ft. A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a 
köznevelési intézmény 2015 évi költségvetését, 2014 évi költségvetéséről szóló beszámolót. 
Elfogadásra került a társulás és a köznevelési intézmény 2014 évi költségvetésének III. számú 
módosítása Emellett a társulási tanács még 2014 év végén döntött a társulás és az intézmény 2015 évi 
belső ellenőrzéséről. 2015 év során döntést hozott a társulás adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, elfogadásra került a 2014. évi belső ellenőri összefoglaló 
jelentés, 2015 évi közbeszerzési terv, továbbá a társulási tanács döntött a 2015/2016 évben a székhely 
és telephelyeken indítandó csoportszámról, a gyermekétkeztetés térítési díjáról, az intézmény nyitva 
tartási rendjéről. Kiírásra került az intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat, 
amely nem vezetett eredményi-e, mivel az egyetlen pályázó a pályázatát elbírálása előtt visszavonta. 
Ennek figyelembevételével ismét kiírásra került az intézményvezetői álláshelyre a pályázat, a pályázat 
beadási határideje 2016. május 31.-e A társulási tanács a jelenlegi intézményvezető helyettest bízta meg 
a vezetői feladatok ellátásával a pályázatok elbírálásáig. 
Az év végéig még két ülés várható, melyek kötelező napirendi pontjai között szerepel a társulás és az 
óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő tájékoztatás, továbbá a 2016 évi 
belső ellenőrzési terv elfogadása. 
3. / Önkormánvzati Társulás Páka Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére létrehozott 
társulás. 
A társulást Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget községek önkormányzatai hozták létre, a pákái 
szennyvíztisztító telep felújítása céljából. A társulás benyújtotta a KEOP-1.2.0/09- 
11. számú pályázatot a szennyvíztisztító telep fejlesztésére, melynek eredményeképp 285 millió 
forinttámogatásban részesültünk a 301 ezer forint összegű beruházáshoz. A támogatási szerződés 2015 
év folyamán két alkalommal módosításra került, melynek oka az volt, hogy a társulás Nemzetfejlesztés 
Minisztérium részére 2015 májusában összköltségnövelés jóváhagyása és ezzel összefüggésben 
további támogatási igényt nyújtott be. A támogatási kérelem az 
1581/2015.(IX.4.)kormányhatározatban elfogadásra került, melynek alapján a társulás 30 709 746 Ft 
összegű többlet- támogatást kapott, mely támogatást az irányító hatóság kizárólag az eszközök 
beszerzésére ítélt meg. Az összköltségnövelés támogatását figyelembe véve a szennyvíztelep felújítás 
projekt nettó és elszámolható összköltsége 333 974 900 Ft összeg lett. Az összköltség növelése miatt 
indokolt volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal lévő Támogatási szerződés 1. számú módosítása. 
Ezzel összefüggésben a Társulási Tanácsa a „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” című, 
KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011 azonosító számú projekt keretében beszerzendő automata reagens 
adagoló és titráló berendezésre vonatkozó ajánlattételi felhívását jóváhagyja. Az automata reagens 
adagoló és titráló berendezésre beszerzésére a társulási tanács mint ajánlatkérő 2015. Szeptember 
24.-én napján a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást 
megindította, majd a beérkezett ajánlatok elbírálásra kerültek, és a társulás az automata reagens adagoló 
és titráló berendezésre beszerzésére adásvételi szerződést köt az AKTIVIT Kft. - vei (1145 Budapest, 
Pétervárad utca 14.). Az eszköz vételára 7.900.000 Ft+AFA. Az automata reagens adagoló és titráló 
berendezésre beszerzésének teljes körű lebonyolításához szükséges időtartamot figyelembe véve az 
érvényben, lévő szerződésben meghatározott záró időpont nem volt tartható, a fizikai befejezési 
határidő 2015. december 15 - re való hosszabbítása vált szükségesé. 
A társulási tanács benyújtja ezen eszközbeszerzésre vonatkozóan a kifizetési kérelmet utófinanszírozás 
keretében. 
Fenti indokok alapján a projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. december 15 - re módosul, és a 
záró elszámolási csomag benyújtási határideje 2015. december 20. 



Fentiek figyelembevételével a társulási tanács a Támogatási Szerződés 2. számú módosítását 
elfogadta. Gépjárműbe épített önjáró csatornavizsgáló kamera berendezés beszerzésére már 
nem fog sor kerülni a projekt befejezési határidejének figyelembevételével. 

A társulási tanács 2015 évben október 31.-ig összesen 12.ülést tartott, melyen 25 határozatot hozott ezen 
időpontig A társulási tanács a 2014 évi általános önkormányzati képviselők és polgármesterek 
megválasztotta az elnök és az alelnök személyét, melyben módosulás nem történt. A társulás döntéshozó 
szerve a társulás 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 248 167 e Ft bevétellel és 232 031 e. Ft 
kiadással. A társulási tanács a társulás 2015. évi költségvetését 70 429 ezer Ft bevétellel és 
kiadással elfogadta. A társulási tanács még 2014 év végén döntött a társulás 2015 évi belső 
ellenőrzéséről. 2015 év során döntést hozott a társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeiről, elfogadásra került a 2014. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés. A társulás 
elfogadta a2015 évi közbeszerzési tervet, mely egy alkalommal a fent említett tervezett 
eszközbeszerzések miatt módosításra került. Az automata reagens adagoló és titráló berendezésre 
beszerzésére vonatkozó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására és feltételes 
közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására a CEU Tender Consulting Kft., -VÉL (1087. Budapest 
Kerepesi út 1-5. 5. ép. 1. em. 20.) került a szerződés megkötésre. 
A társulási tanács a „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2013- 0011 
azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos közművagyon vagyonértékelésének elkészítésére 
vállalkozási szerződést kötött a Zalavíz Zrt.-vel. A vagyonértékelésről a szakvéleményt a Zalavíz Zrt. 
elkészítette. A Zalavíz Zrt. a vagyonértékelési szakvéleményt Páka, Ortaháza, Csömödér,
 Kissziget Község 
Önkormányzatai tulajdonát képező teljes szennyvízrendszerre elkészítette, melynek alapján a 
szennyvízrendszer értéke: 

- Páka Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízrendszer nettó értéke: 436 188 
617 Ft, 

-  Ortaháza Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízrendszer nettó értéke: 27 261 
789 Ft, 

- Csömödér Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízrendszer nettó értéke: 184 
017 073 Ft 

-  Kissziget Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízrendszer nettó értéke: 34 
077236 Ft 

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011 azonosító számú projekt lezárását követően nem indokolt a társulás 
további fenntartása így az várhatóan 2016 év folyamán társulásban lévő tagönkormányzatok közös 
megegyezéssel megszüntetésre kérni, melyet megelőzően a szennyvíztelep felújításával létrejövő 
vagyonnövekményt a társulás tagönkormányzatai számára át kell adni, vagyonkezelési szerződést kell 
kötni a beruházással létrehozott és üzembe helyezett vagyon üzemeltetésére. Továbbá a projekt 
megvalósításához a pénzügyi alap terhére átadott pénzeszközzel a Zalavíz Zrt. Felé el kell számolni, az 
esetleges maradványt az önkormányzatoknak az üzemeltető felé vissza kell adni a pénzügyi alapban. 
Továbbá a társulásnak a beruházás megvalósításához és a társulás működéséhez a tagoktól átvett 
pénzeszközökkel is el kell számolni. 
4. /ZALAÍSPA Hulladékgazdálkodási Társulás 

2014. március 5-i ülésén a Társulási Tanács 5/2009. (III. 05.) TT számú határozatában arról döntött, 
hogy a használati díj 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban - a közszolgáltatók 
költségeinek átmeneti mérséklése céljából - 790 Ft/lakosegyenérték/év összegre mérséklődjön. A Tanács 
ezen határozatában arról is döntött, hogy a 2015. január 1- vel induló használati díj összegét a 2013. 
január 1-i mértékű, azaz 1096 Ft/lakosegyenérték/év összegben kívánja figyelembe venni, mely a 
közszolgáltatók által kerülnek befizetésre. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társulás Operatív Bizottsága ez év januárjában felkérte a projektirodát, 
hogy a törvényi kereteken belül feltáró munkát indítson el annak vizsgálatára, 



hogy a használati díj csökkentésre kerülhet-e, ennek költségét tervezze be a költségvetésbe, majd 
jóváhagyás céljából azt ismét terjessze a Társulási Operatív Tanács elé. 
Tájékoztatjuk, hogy a projekt iroda a kérésnek megfelelően az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató 
Kft-vel a feladat ellátására vonatkozóan megbízási szerződést kötött, mely keretében tanulmány 
elkészült. 
A vizsgálat összefoglalva arra a következtetésre jutott, hogy a használati díj csökkentése még átmeneti 
időszakra sem javasolt, így a Társulás Operatív Bizottsága a használati díj csökkentéséhez nem járult 
hozzá. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés módosításának elfogadásával meghozott döntése 
alapján a használati díj mértéke továbbra is 1096/lakosegyenérték+ÁFA/ év mértékben állapítja meg. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása címmel 
pályázatot hirdetett, melyre a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a ZALAISPA Nonprofit Zrt 
vonatkozásában támogatás iránti kérelmét benyújtotta. A pályázat során a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás került célként meghatározásra. 2014. július 
21-én kelt levelében a Minisztérium értesítést küldött, miszerint az igényelt két hulladékgyűjtő gépjármű 
beszerzését elfogadták, ezen beszerzést 57.011.200 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesítik. 

2013. évben tájékoztatást adtunk, hogy pályázati lehetőség nyílt települési szilárdhulladék gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának fejlesztésére, KEOP-l.l.l/C/13 kódszám alatt. A Társulás a 1.047.180 eFt 
összegű pályázatát 2013. július 19-én benyújtotta. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2015. január 9-én kelt 
KHVF/1493/2015/NFM iktatószámú levelében értesítette a ZALAISPA hulladékgazdálkodási 
Társulást, hogy a benyújtásra került KEOP- 1.1.1/C/l3-2013-0017 jelű 1.047.180.000 Ft elfogadott 
elszámolható összköltségű pályázat 92 %-os, 965.900.663 Ft összegű támogatásban részesült. Ahogy 
arról a 2015. július 22-i Társulási Tanács ülésen is tájékoztatást adtunk, lehetőség nyílt az elnyert 
pályázati forrás bővítésére, így a Társulás jelenleg két ráemelési kérelemmel fordult a Minisztérium felé. 
Egyfelől a Közreműködő Szervezet részére jelzésre került, hogy további eszközök beszerzését tartanánk 
szükségesnek 230.460.000 Ft+ÁFA összegben. Másfelől az eredeti projekt elemek kapcsán kiírt 
közbeszerzési eljárás lezajlott, és az összességében legjobb ajánlatot tevő partner ajánlata meghaladta a 
támogatás során előzetesen benyújtásra került becsült értéket. A Minisztérium ezen kérésünket is 
akceptálta. 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási társulás eredeti ISPA projekt keretében rekultivált 135 darab 
lerakó közül 11 darab második ütemű rekultivációra kötelezett. Ezen területek teljes körű rekultiválására 
a Társulás pályázati forrást keresett, ahogy arról korábban részletes tájékoztatást nyújtottunk. A 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
2015. október 1-én aláírta a támogatási szerződés módosítását, mely keretében Esztergályhorváti, 
Lakhegy, Lenti, Letenye, Lickóvadamos, Nagykanizsa, Nagysimonyi, Vasvár, Vonyarcvashegy, 
Zalaapáti, Zalaszentmihály településeken megvalósulhat a második ütemű rekultiváció támogatás 
mellett. A támogatási szerződés módosítása 2015. október 7-én a Társulás részére megküldésre került. 

Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i hatállyal ki kíván 
lépni a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán egy munkacsoport jött létre, 
amely keretében kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. 
A Társulás 2015. évben az alábbi jelentősebb feladatokat ellátására adott többek között megbízást, 
illetve tervezte be költségvetésébe: • 

• A 2014. évhez hasonlóan a Társulás projektirodái feladatainak ellátását továbbra is a 
tulajdonosi döntésnek megfelelően a ZALAISPA Nonprofit Zrt látja el. 



• A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db 
illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése 
során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a 
kiépített rendszer további üzemeltetője - mint a terület tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. 
így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 
Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz 
vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (11.10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt 
keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését 
a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott 
Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az 
önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2015. évben a Társulás 
átvállalja. 

• A rekultivációs projektekhez kapcsolóan további utógondozási kötelezettsége van a 
tulajdonosoknak, a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges 
pótlólagos füvesítés). Tekintettel arra, hogy a kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. 
év végén szintén lejárt, a Társulás 2015. évben a területek utógondozásának költségét az 
Önkormányzatoktól átvállalja. 

• A projekt keretében több település esetében az illegális hulladéklerakók felszámolása 
megtörtént. Azonban vannak olyan területek, ahol olyan nagyfokú a szennyezettség, hogy annak 
rekultivációs költségét a Társulás önerőből nem képes felvállalni. Keszthely- Cserszegtomaj 
települések között elhelyezkedő korábbi bánya terület illegális lerakóként történő 
felszámolására, már évekkel ezelőtt érkezett kérés Keszthely Város részéről, ám pályázati forrás 
hiányában ez nem valósulhatott meg. Bízva abban, hogy 2015. évben nyílik támogatási 
lehetőség, ezen terület rekultiválásának előkészítési munkáira nettó 15.000 eFt összeget 
nevesített a Társulási Tanács 2015. évi költségvetésében. 

• A rekultivált területekhez kapcsolódó további felmerülő költség, hogy 2015. évben el kell 
végezni a depónia testek süllyedésének mérését, mint egy 11 darab település vonatkozásában. 

• A környezettudatos társadalmi szemlélet kialakítása érdekében 2015. évben a Társulás 8.000 eFt 
összegű PR tevékenység elvégzését tervezi a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 
előirányzata sor teremti meg ennek fedezetét. Itt kerülnek továbbá elszámolásra a Társulási 
Tanács üléseinek költségei is. 

• A Nagykanizsai hulladékkezelő központban a projekt kapcsán beszerzésre került bálázó gép 
kapacitása a lakosság nagymértékű szelektív hulladékainak megnövekedése révén már nem 
megfelelő. Egy nagyobb kapacitású berendezés megvásárlását terveztük be 65.000 e Ft összeg 
erejéig. 

• A 2015. évi költségvetés módosítása tartalmazta, hogy a zalabéri telepen egy szervizműhely 
kerüljön kialakítása, tervezett összege 17.800 e Ft összeg volt. A Társulás időközben előzetes 
árajánlatot kért a beruházás megvalósítására, és a beérkezett ajánlat az eredeti költségvetési sort 
lényegesen meghaladja. Tekintettel arra, hogy a szerviz műhely kialakítása indokolt, a 
költségvetés módosításakor az összeg megemelésre került. 

• A zalabéri telepen kialakításra kerülő műhely kapcsán az abban kiépítésre kerülő műszaki 
berendezések is beszerzésre kerülnek. 

Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30- 
án tartandó ülésére. 

Tárgy: Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
2015. november 24. napján megtartott ülésén Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
módosította Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás). 
A Társulási Megállapodás módosítására a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladata 
ellátásának 2016. január 1. napjától történő változása miatt van szükség. 
A Társulási Megállapodás az alábbi pontokon módosul: 

1) A Társulási Megállapodás II. Általános rendelkezések című fejezetének 1. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„1. Az I. mellékletben felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulást hoznak létre. A társulás határozatlan időre jön létre.” 

2) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, általánostól 
eltérő feladatellátás című fejezet 1. és 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és 
módon szervezik meg, továbbá hangolják össze a települési önkormányzatoknak a Társulás 
által ellátott feladat- és hatásköreit, amelyek az alábbiak: 
- EU-s pályázatok fenntartása, 
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek), 
- támogató szolgáltatás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatáról a Társulás a saját közös 
fenntartásában működő „Napsugár ” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgádat 
útján gondoskodik.” 

3) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, általánostól 
eltérő feladatellátás című fejezet 5. és 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. Társulás tagjai a „Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgádat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetében Lenti Város Önkormányzatát 
kijelölik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak érdekében. 



6. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet a III. melléklet tartalmazza. A családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátási területét a IV. melléklet tartalmazza." 

4) A Társulási Megállapodás IV/A. A Társulás szervezete, működése, a tagsági jogviszony 
keletkezése, A Társulás szervei és működésük című fejezet 15. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„15. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal, a 
Társulási Tanács munkatervében meghatározott időpontban és helyszínen tartja.” 

5) A Társulási Megállapodás V. A Társulás közös alapítású intézményére vonatkozó szabályok 
című fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ l . A  Társulás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladata biztosítása céljából önálló 
jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre „Napsugár” 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat néven. A közös fenntartású intézmény 
tekintetében a fenntartói jogokat a Társulás gyakorolja. Az intézmény vezetőjét a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott határozatával nevezi ki. A közös fenntartású intézmény 
ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat, továbbá a család- és gyermekjóléti központ 
feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint. Lenti Város 
Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ feladatait illetően ellátási szerződést köt a 
Társulással. E feladat ellátásáról Lenti Város Önkormányzata, mint a Társulásban szereplő 
önkormányzatok közül egyedüliként ellátásra kötelezett, a Társulással kötött ellátási szerződés 
útján gondoskodik.” 

6) A Társulási Megállapodás V. A Társulás közös alapítású intézményére vonatkozó szabályok 
című fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. Az állami támogatás által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a 
Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg az intézményi ellátottak 
arányában, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat esetében az önálló polgármesteri hivatallal 
rendelkező önkormányzathoz és a közös hivatalhoz tartozó ellátottak száma alapján.” 

7) A Társulási Megállapodás VII. A Társulásból való kilépés, illetve kizárás, továbbá a 
Társulás megszűnése esetén a vagyonra vonatkozó rendelkezések című fejezet 4. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. A Társulás megszűnik, ha: 
• annak megszűnését valamennyi társult önkormányzati képviselő-testület 

minősített többséggel hozott határozattal kimondja, 
• amennyiben tagjainak száma kettő alá csökken, 
• a bíróság jogerős döntése alapján." 

A Társulási Megállapodás a fentieken túl kiegészül egy IV. melléklettel, amely a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát illetően az ellátási területet tartalmazza, 



azt a földrajzi területet, ahol a feladatot a Társulás ellátja. A Társulási Megállapodás III. melléklete, 
amely szintén módosul, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a tekintetben tartalmazza, 
hogy itt csak azok az önkormányzatok kerülnek feltüntetésre, amelyek ellátásra kötelezettek. Sem a 
Társulási Megállapodás III., sem a Társulási Megállapodás IV. melléklete nem tartalmazza Gutorfölde, 
Szentpéterfölde és Csertalakos településeket, feladatellátásra kötelezettként, illetve ellátott földrajzi 
területként, az alábbi okokra tekintettel: 
A Társulást alkotó 51 település közül, 48 település tartozik a Lenti Járáshoz. Gutorfölde, Szentpéterfölde 
és Csertalakos a Zalaegerszegi Járáshoz tartoznak, ezért az ottani járásszékhelyen működő központon 
keresztül kell majd igénybe venniük a hatóság-közeli feladatokat. A családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás módosuló jogszabályi rendelkezéseiből az is következik, hogy a közös önkormányzati 
hivatalok egységét nem lehet megbontani. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott három település még 
további két településsel alkot közös önkormányzati hivatalt, és a székhelyönkormányzat nem 
Gutorfölde, hanem Söjtör, amely település nem tagja a Társulásnak. 
A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata, illetve a közös hivatalt alkotó 
mindösszesen 10 település szintén nem szerepel a III., illetve IV. melléklet „szolgálat” sorában, ennek az 
az oka, hogy Csesztreg Község Önkormányzata, mint feladatellátásra kötelezett 2016. január 1. napjától 
önállóan, nem a Társulás útján kíván gondoskodni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
szolgálathoz kapcsolódó feladataihoz. 

Az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa 2014. november 24-i ülésén megtárgyalta és döntött annak elfogadásáról. A 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez szükség van - 
az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-testület minősített többséggel hozott 
döntésére. A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésére 2016. január 1. napja kerül 
megjelölésre, azonban a hatályba lépéshez ezt megelőzően valamennyi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott döntése, továbbá a Társulási Megállapodás módosításainak Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Lenti Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását elfogadni szíveskedjék. 

Lenti, 2015. november 24. 

Határozati javaslat: 
 ..................  Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: ...................... polgármester 

 



 

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésre. 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató. A polgármester, és képviselők jutalmazása Tisztelt 

Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Minden évben a képviselő-testület a 0-14 éves korú gyermekek részére Mikulás csomagot, míg az 
önkormányzattal jogviszonyban álló dolgozók részére maximum 2000 Ft/fő értékben szaloncukrot 
vásárolt. 

Továbbá a képviselő-testület évente, az év vége közeledtével döntést szokott hozni a polgármester, 
képviselők, valamint a hivatalsegéd éves munkájának elismeréseként egy havi tiszteletdíj, illetve 
közalkalmazotti illetmény megállapításáról. 

Az elmúlt évben a polgármester bruttó 120.000 Ft jutalomban, alpolgármester bruttó 70.000 Ft, a 
hivatalsegéd bruttó 139 700 Ft, a képviselők részére 38.650 Ft jutalmat állapított meg a 
képviselő-testület. 

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (11.28. )önkormányzati 
rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól rendelet szerint: 

„ Karácsonyi támogatás 
io.§ 

(1) A képviselőtestület amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi karácsonyi 
támogatást nyújthat a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak, munkavallók részére. 
A karácsonyi támogatás formája lehet: 

a) 0-14 éves korig gyermekek részére mikulás csomag, 
b) családok részére szaloncukor, 
c) önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavallók részére szaloncukor 
d) családok részére pénzbeli támogatás 

(2) A karácsonyi támogatást a képviselőtestület egyidejűleg több formában is nyújthatja. 
(3) A képviselőtestület a karácsonyi támogatást jövedelemre tekintet nélkül biztosítja és formájáról 
mértékéről évente egy alkalommal december 20. napjáig határozattal dönt. ” 

/2015(XI.30.)kt. határozati javaslat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján: 

a. ) Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermekek részére 
maximum ..................Ft/csomag értékben Mikulás-csomagot ajándékoz. 

b. ) az önkormányzatnál 2015. évben foglalkoztatott ............... fő részére maximum. 2000 
Ft/fő értékben szaloncukrot ajándékoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

Páka, 2015. november 23. 
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