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Zala Megye

Ortaháza

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án
megtartott nyílt ülésről.

Határozatok:
50/2015(VIII.6.) kt. határozat.
51/2015(VIII.6.) kt. határozat.
52/2015(VIII.6.) kt. határozat.
53/2015(VIII.6.) kt. határozat.
54/2015(VIII.6.) kt. határozat.
55/2015(VIII.6.) kt. határozat.
56/2015(VlII.6.) kt. határozat.
57/2015(VIII.6.) kt. határozat.
58/2015(VIII.6.) kt. határozat.
59/2015(VIII.6.) kt. határozat.
60/2015(VIII.6.) kt. határozat.

Tárgykód: D6
Tárgykód: D6
Tárgykód: A15
Tárgykód: C2
Tárgykód: Z1
Tárgykód: K6
Tárgykód: K6
Tárgykód: K6
Tárgykód: K6
Tárgykód: Z1
Tárgykód: Z1

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 6 - án
13,00- 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
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 testület teljes létszámban
jelen van.
NAPIREND:
1. ) Önkormányzati vagyonátvételről döntés és vagyonkezelési szerződés módosítása.
2. ) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
3.
4.
5.
6.

) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatás.
) ASP központhoz történő csatlakozásról döntés.
) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés.
) Polgármesteri tájékoztató

7. ) Interpelláció, kérdés NAPIRENDI
PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.
) Önkormányzati vagyonátvételről döntés és vagyonkezelési szerződés módosítása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
50/2015.(VIII.6.)kt. határozat.

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő—testületé

a.
) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014 (V.31.)
önkormányzatai rendeletében foglaltakra figyelemmel Páka belterület 81/19 hrsz- ú ténylegesen 8956
Páka, Ifjúság út 13. szám alatt lévő kivett Általános iskola, udvar művelési ágú ingatlanban lévő
9/100- ad tulajdonrészért térítésmentesen ajándékozás címén átadja Páka Község
Önkormányzata részére a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Páka Község Önkormányzat
közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal,

általános iskola) energetikai korszerűsítésére ” című pályázat pályázati feltételeinek megfelelősége
érdekében.
b.
) Páka Község Önkormányzatával megállapodik abban, hogy Páka Község Önkormányzata
Ortaháza község Önkormányzata részére a.) pont szerint átvett 9/100-ad tulajdonrészt térítésmentesen
ajándékozás címén visszaadja a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Páka Község Önkormányzat
közfeladatokat ellátó épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai
korszerűsítésére” pályázat fenntarthatósági idejének lejártát követő egy éven belül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes vagyonátadásról szóló megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
51/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő—testületé az önkormányzat és a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ között a Páka, Ifjúság út 13. szám alatt lévő 81/19 hrsz-ú ingatlan
vagyonkezelésére érvényben lévő vagyonkezelési szerződést a 50/2015.(VIII.6.)kt. határozatban
foglaltak figyelembevételével módosítja.
A képviselő-testület kéri a Klebersberg Intézményfenntartó Központot, hogy a vagyonkezelési
szerződést hagyja jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes vagyonkezelési szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester
2.
) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
52/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének II. 10. pont szerinti
adósságkonszolidációban nem részesült település önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
pályázatot nyújt be 2. 950. 000 Ft összeg erejéig az alábbi célterületek vonatkozásában:
- c. köztemetőben gyalogos közlekedési utak kialakítása A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. szeptember 1 - tői folyamatos.
Felelős:
polgármester

3.
) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatás.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyző könyvhöz csatolva.
Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
53/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról szóló beszámolómat tudomásul veszi és elfogadja.

4. ) ASP központhoz történő csatlakozásról döntés.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
54/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az önkormányzati
ASP. Központhoz.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Magyar Államkincstárat tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
5. ) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
55/2015.(VIlI.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
általános iskolás és óvodás gyermekek részére a normatív térítési díjkedvezményben részesülők
kivételével - a 2015/2016.-os tanévre 50%-os étkezési térítési díjkedvezményt biztosít.
A képviselő-testület a térítési díjkedvezményt utólag, a szülő által benyújtott számla ellenében fizeti ki a
szülő részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős:
polgármesterjegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
56/2015.(VIII.6.)kt. határozat.

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jövedelemre tekintet nélkül a 2015/2016 .-os
tanévben az Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók részére az alábbi
támogatást biztosítja:
a. ) 10.000 Ft összegű tankönyvtámogatást,
b. ) kollégiumi ellátásban nem részesülők részére 100 %-os utazási költségtérítést
(mindennemű bérlet, menetjegy, helyi járat jegy, helyi járat bérlet, stb.)
c. ) kollégiumi ellátásban részesülők részére 100 %-os étkezési költségtérítést.
d. ) A bejáró, de a köznevelési intézmény által ingyenesen biztosított autóbusz
bérlettel rendelkező tanuló esetében 100%-os utazási költségtérítést.
Az a) - d) pontokban meghatározott támogatások kifizetése utólag számla ellenében történik az
önkormányzat házipénztárából a szülő részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős:
polgármesterjegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
57/2015.(VIIL6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
általános, középiskolás tanulók és főiskolai hallgatók részére jövedelemre tekintet nélkül egységesen,
tanulónként 10.000 Ft támogatást biztosít a 2015/2016-os tanévkezdés megkönnyítése céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
58/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.évi CCXXXII. Törvény 4.§- ában
foglaltak figyelembevételével a 2015/20156 tanévkezdés megkönnyítése érdekében a normatív állami
támogatásban nem részesülő valamennyi általános iskolai tanuló részére 100 %-os tankönyvtámogatást
nyújt, mely utólag a szülő által benyújtott, a kifizetést igazoló számla (csekk) ellenében kerül kifizetésre.
Határidő: folyamatos Felelős:
polgármester, jegyző

6.

) Polgármesteri tájékoztató Előadó:

Vajmi Ferenc polgármester Az előterjesztés
szóban történt.
Idősek Napja megrendezése
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. június hónapban elmaradt
az Idősek napjának a megrendezése, ezért javasolja, hogy az elmaradt rendezvény 2015. augusztus
17-én vasárnap délután 14-órakor kerüljön megrendezésre.
Az idősek napja alkalmával az előző évhez hasonlóan a 60 éven felüli idősek köszöntésére és
megvendégelésére kerülne sor.
A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
59/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. augusztus 1 7 - é n tartandó Idősek
Napja alkalmából megvendégeli a 60 év feletti Ortaháza településen élő személyeket.
A képviselő-testület a rendezvényre maximum 300 000 Ft összeget biztosít 2015. évi költségvetése
terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a vendéglátás megrendelésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
Falunapi rendezvény
A polgármester elmondta, hogy augusztus 23 - án, a hagyományok szerint megrendezésre kerül a
falunap. A nap folyamán délelőtt szentmisére, délután futballmérkőzésekre, kulturális műsorra és a
kultúrotthonban kiállításra is sor kerül.
Fellép többek közt a csesztregi férfikórus, valamint a lenti asszonykórus is. Az önkormányzat a korábbi
éveknek megfelelően megvendégeli a település lakosságát.
A polgármester javasolta, hogy vendéglátásra a Park Vendéglő szervezésében kerüljön sor. Az egész
napos program költsége várhatóan 350.000 Ft lenne. Javasolta, hogy a képviselő- testület a 2015. évi
költségvetésében e célra biztosítsa a fedezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
60/2015.(VIII.6.)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. augusztus 23 - án tartandó falunapi
rendezvényére maximum 350 000 Ft összeget biztosít 2015. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a vendéglátás megrendelésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

7.

) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A
polgármester az ülést 14,30-órakor bezárta.

Meghívó
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 6-án, 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. ) Önkormányzati vagyonátvételről döntés és vagyonkezelési szerződés módosítása. Előadó:
Tóthné Péter Judit jegyző
2. ) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
3. ) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatás.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
4. ) ASP központhoz történő csatlakozásról döntés.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
5. ) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
6. ) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
7. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2015. július 31.
Tisztelettel

JELENLÉTI IV

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 6-án tartott nyilvános ülésről.

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester
Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

Előterjesztés: Ortaháza Községi önkormányzat képviselő-testületének 2015. augusztus 6.-án
tartandó ülésére
Tárgy: Önkormányzati vagyonátvételről döntés és vagyonkezelési szerződés módosítása.
Tisztelet Képviselő-testület!
A Kormány az 1290/2015. (V. 5. )kormányhatározatával módosította a 1125/2015.(111.6.) kormányhatározatát.
A kormányhatározat értelmében a határozat l.sz mellékletét képező projekteket kiemelt projektként nevesítette
előzetesen a kormány, melynek alapján Páka Község Önkormányzatának lehetősége van arra, hogy a
közfeladatokat ellátó épületeinek( polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére. A
pályázat keretében így lehetőség van arra, hogy Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek
Önkormányzatainak közös tulajdonát képező 8956. Páka, Petőfi S. u. 1. sz. alatti, 218 hrsz- ú telken lévő
községháza és a 8956. Páka, Ifjúság u. 13. sz. alatti 81/19 hrsz -ú telken lévő Általános Iskola épületének
energetikai korszerűsítését megvalósítsa.
Fentiek figyelembevételével az önkormányzata egyetértett azzal, hogy Páka Község Önkormányzatának
képviselőtestülete a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú pályázatot benyújtsa.
A Páka, Ifjúság u. 13. sz. alatti 81/19 hrsz -ú telken lévő Általános Iskola épülete jelenleg Páka, Kányavár,
Ortaháza, Pördefölde Község Közös tulajdonát képezi. A pályázati feltételének való megfelelés érdekében
Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatainak térítésmentesen át kell adni az általános iskola
épületében lévő tulajdonrészüket Páka Község Önkormányzata részére. A térítésmentes tulajdonrész átadásátvétel miatt indokolt módosítani a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 12.-én
megkötött vagyonkezelési szerződéseket is. Az önkormányzatok közötti térítésmentes vagyonátadás
ajándékozás címen történik, a vagyonkezelésbe adott ingatlan KLIK. részéről történő használatát nem érinti,
további kötelezettséget és jogokat nem állapít meg. Kányavár, Ortaháza Pördefölde Községek Önkormányzatai
a jelenlegi tulaj donrészüket a pályázati fenntarthatósági idő lejártát követő egy éven belül térítésmentesen
visszakapnák, melyről az önkormányzatoknak megállapodást kell kötniük. Amennyiben az önkormányzatok
között a térítésmentes vagyon átadás-átvétel ajándékozás címén nem jön létre, úgy az általános iskola épületére
vonatkozó pályázati támogatás mértéke 100 % helyett 75 %- os mértékű lehet.
Fentiek figyelembevételével Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatainak döntést kell hozni
az ingyenes vagyonátadásról és el kell fogadni az önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
között 2012. december 1 2 - é n létrejött vagyonkezelési szerződést módosítását is.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 5 § (5)bekezdés b. pontjának figyelembevételével a Pákái
Általános Iskolát a tulajdonos önkormányzatok kotlázottan forgalomképes vagyonnak minősítették. Továbbá a
nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. tv 5.§ (7) bekezdése tartalmaz előírásokat a korlátozottan
forgalomképes vagyonról, mely mondja ,hogy a korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014 (V.31.) önkormányzatai
rendelete szintén nem tiltja az önkormányzatok közti térítésmentes vagyonátadást illetve átvételt közfeladat
ellátása céljából.
Jogszabályi akadálya nincs a térítésmentes vagyonátvételnek és ezzel összefüggésben a KLIK. -el érvényben
lévő vagyonkezelési szerződés módosításának.

A képviselő-testület döntését figyelembe véve kérni kell a KLIK-et, hogy részéről is történjen meg
vagyonkezelési szerződés módosítása.
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a képviselő-testület a Páka belterület 81/19 hrsz- ú ténylegesen
8956 Páka, Ifjúság út 13. szám alatt lévő kivett Általános iskola, udvar művelési ágú ingatlanban lévő
9/100- ad résztulajdonát térítésmentesen ajándékozás címén adja át a
KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó épületeinek
(polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére” című pályázat pályázati
feltételeinek megfelelőssége érdekében Páka Önkormányzatának. Továbbá állapodjon meg Páka
önkormányzatával, hogy az átadott tulajdonrészt térítésmentesen ajándékozás címén visszaadja a Ortaháza
önkormányzatának a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Páka Község Önkormányzat közfeladatokat ellátó
épületeinek (polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére” pályázat fenntarthatósági
idejének lejártát követő egy éven belül.
Továbbá az önkormányzat a KLIK. -el érvényben lévő vagyon-kezelésiszerződés módosítását a fentiekkel
összefüggésben fogadja el, és hagyja jóvá.

Páka, 2015. augusztus 5. Tisztelettel:

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztusában
tartandó ülésére.
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
kiírt pályázat beadásáról döntés.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter — az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben —
pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.), rendelkezéseivel pályázat kiírására került sor.
1. A pályázat célja
A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú
támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.
Pályázati alcélok:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása,
d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
de) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítése, valamint
f) munkahelyteremtési programok megvalósítása.
Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő,
építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d) és f) pont esetében
tulajdonszerzésre is igényelhető.
Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult,
melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást.
3. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
4. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke 100%.
Lakosságszám alapján Ortaháza önkormányzata részére a maximális támogatás összege
a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,

e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint
Az a)-e) pontok szerinti Pályázók támogatása csak akkor lehetséges, ha, az f)-i) pontok szerinti Pályázók
valamennyi benyújtott, érvényes pályázata támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.
A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai
szerint 2013. január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
- nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, és
nem vállalja annak megszerzését 2015. november 30-áig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig
nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez hatósági
engedély is szükséges;
- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás
keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült;
- a pályázat benyújtásakor az Aht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van.
5. Pályázatok benyújtása
Pályázatok benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. szeptember 1. 16:00
- papír alapon történő benyújtás: 2015. szeptember 2.
Egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.
6. Pályázat elbírálása, döntés
A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a Belügyminisztérium és a
Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. A
döntést alátámasztandó, a Belügyminisztérium a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A miniszteri döntés határideje: 2015. október 15.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs,
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. Az e határnapig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

Páka,2015. július 31.
Tisztelettel:

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.augusztus 6-án tartandó
ülésére
Tárgy: Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról Tisztelt
Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 46. § (1)
bekezdés e) pontja kimondja, hogy „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi,
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.”
Továbbá a Ktv. 51. § (3) bekezdése kimondja, hogy a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési
önkormányzat szükség szerint, de évente egy alkalommal tájékoztatja a lakosságot. Fentiek alapján a község
környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:
I. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok
A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
a) Környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok
ellátása;
b) Települési Környezetvédelmi Program elfogadása, felülvizsgálata;
c) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében;
d) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;
e) Hulladékgazdálkodási Terv rendelettel történő elfogadása, a terv felülvizsgálata;
f) Környezeti állapot évenkénti elemzése.
A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három jogszabály, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és ezeknek
a végrehajtási rendeletéi teremtik meg.
II. Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi helyi rendeletekre támaszkodik:
> A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014.(1.31.) önkormányzati
rendelet;
> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 8/2014 (V.31) önkormányzati rendelet,
> a talajterhelési díjról szóló 8/2013 (VI.28)számú önkormányzati rendeletről
> a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 6/2005 (IV.20) számú önkormányzati rendelet
> a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 7/2011 (Vili. 19) számú önkormányzati rendeletről
A környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában és a 48/E.§- ban
meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a település környezetvédelmi állapotát érintő
témakörökben az önkormányzat települési környezetvédelmi program készítésére kötelezett. A törvény
értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek

biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de
legalább kétévente - felülvizsgálja.
Az önkormányzat környezetvédelmi programmal nem rendelkezik, ezeket mielőbb pótolnia szükséges, mivel a
fenti rendeletek kiegészülve a Környezetvédelmi Programmal biztosítják a települési környezet védelmének
alapjait. A program elkészíttetésére nincs az önkormányzatnak szabad forrása, ezért ezen kötelezettségének
pályázati támogatás segítésével tud csak eleget tenni.
III. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdése
valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a környezeti elemek állapotának
bemutatásával az alábbi tájékoztatást adom:
1. Talaj és talajvíz
1.1 Területhasználatok
Ortaháza település közigazgatási területe 704. ha. A lakosság száma 2015. január 1-én 112 fő.
A mezőgazdasági földterületek nagy része művelt, a rétek kis kivételtől eltekintve gondozottak. Ortaháza
község belterülete a Cserta patak bal partján, Berek patak alsó szakaszán, a völgy bal oldali teraszán
helyezkedik el. Belterület Gutorfölde- Páka összekötő út mentén terül el. Csak egy utca ágazik el, Nova felé
vezető közút.
A települést Dél-keletről szegélyező meredek, erózióveszélyes terület a belterület nagy részét veszélyezteti. A
község belterülete 162-175 m, a Fő utca átlagos szintje 166 Balti feletti magasság körül van. A Cserta patak bal
partja vízállásos terület, az ártér talaja folyóvízi kavics, a terasz homokos ag>ag és löszvályog, közepes
vízáteresztő képességgel. Nyári zivataros napok száma átlagosan 30. nap, évi átlagos csapadék kb. 800 mm, a
vízelvezetés szempontjából a nyári rövid idejű, nagyobb intenzitású csapadék a mérvadó, ezért jelentős területi
lefolyással kell számolni. Ezen csapadékvizek gyors elvezetése érdekében 2014. évben elkészült a belterületi
árokrendszer teljes szelvényű kitisztítása. A szükséges helyeken mederburkolat készült.
A település önálló, Páka körjegyzőséghez tartozik, jelenlegi lélekszáma 127 fő.
A Cserta patak a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő jelentősebb vízfolyás. Vízgyűjtő
területe a települést érintő középső 9,0- 22, 0 km. Szelvények között 110,0 km2. A patakon nagyobb szabású
mederrende4zést 1930. években, majd 1959.-ben végeztette az igazgatóság. 1961 .-ben elkészült a patak
hidrológiai tanulmányterve, így a patak II. szakaszán 1970- es években a mederrendezés megtörtént.
A Berek patak torkolatánál, Ortaháza Északi részén kétoldali védőtöltés is létesült. A Berek patak szintén a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő helyi jelentőségű vízfolyás, a település északi részén
ömlik a Csertába. A patak medrének rendezése 21970-ben történt meg, mely alkalmassá vált a belterületi
csapadékvíz-elvezetésre.
A Cserta patak és a Fő utca völgyfenék vízállásos terület, melynek közepén belvízelvezető árok húzódik,
tisztításra került. A Berek patak torkolatánál a település északi felét és a vasútvonalat a Cserta partján kiépített
töltés védi.
Vízelvezető árkok
A települést Dél-keletről határoló meredek, erózióveszélyes terület miatt a Kossuth utca déli oldala területén
hordalék-lerakódás jelentkezik. A nyári zivatar a Fő utca keleti oldalán lévő útárkot és közutat is hordalékkal
telíti el, amely veszélyezteti a közúton közlekedők biztonságát, az árok teljes felújítása megtörtént. Különösen
az utca egyik oldalán kiépített árokrendszer rendszeres karbantartást igényel, melyet a gyakori
hordalék-lerakódás különösen indokolttá tesz.
Fő utca Déli oldala:
A közút a keleti részű felőli oldalán lévő árok teljes hosszban történő felújítása megtörtént, mélyítésén kívül a
rézsű fölött övárok létesítése szükséges, ezzel megakadályozva a közútra történő
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hordalék kijutatását. A csapadékvíz a közutat keresztezve a Cserta bal partján lévő árokba kerül bevezetésre.
Fő utca Északi oldala
Az út északi oldalán meglévő árok felújítása, részben megtörtént, illetve kiépítése szükséges, mely a Cserta
patakba vezető belvízelvezető árokba került bekötésre. Ide csatlakozik a belterület Dél-keleti felében
beépítésre kerülő övárok is.
Kossuth utca
A közút északi oldalán nyílt árok létesítése szükséges, mely az utcát keresztező meglévő árokba kerül
bekötésre.
A közút déli oldalán a nyílt vízelvezető árok teljes szelvényben fel lett újítva.
A belterület Déli oldalára is övárok létesítése szükséges, két egyaknás hordalékfogó műtárgy építésével együtt.
Tervezni kell a Déli irányban meglévő árok lapburkolattal történő ellátását is. Petőfi utca:
Kétoldali útárok felújításával, mederburkolásával a csapadékvíz a Berek patakba kerül bevezetésre, az
átereszek, műtárgyak kiépítése megtörtént.
A településen lévő patakok alkalmasak a belterületen keletkező csapadékvíz befogadására. Ugyanakkor
szükséges a belterületen a kiépített árokrendszer folyamatos tisztítása, karbantartása.
Ortaháza területén leginkább a homokos agyag talaj a jellemző, melynek felső rétege mezőgazdasági
termelésre alkalmas. A területen nincsenek kis-, közép- vagy nagygazdaságok, kizárólag mikro-gazdaságok
működnek.
Nehezíti az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását a vadak gyakori károkozása, amely ellen a vadászatra
jogosult, és a vadjárással érintett ingatlanok tulajdonosai tudnak közös összefogással hathatósan fellépni. A
településen jelentős földfelszínt szennyező objektumok (ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak) nem
találhatók. A földfelszín terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szennyezésekből
(bemosódások, kemikáliák) és a kommunális szennyezésekből származik.
A településen az erdészeti termelésből adódóan, a mezőgazdasági művelés és az intenzív csapadékhullás miatt,
az utóbbi időben jelentősen megnőtt az erózió és a defláció veszélye. Erózió elsősorban a meredekebb
domboldalakon áll fenn, ezért mezővédő erdősávok és fasorok telepítésével, a meglévők átalakításával
jelentősen csökkenthető a szálló por és a talajpusztulás mértéke.
Úthálózat:
Ortaháza önkormányzatának kezelésében lévő kiépített úthálózat hossza: 0,8 km, kiépítetlen úthálózat hálózat
hossza 6,8 km. Önkormányzati kiépített út és köztér területe összesen 2.800 m2. Állami belterületi közutak
hossza 1, 5 km, állami közutak területe 9000. m2.
A belterületi úthálózat állapota megfelelő, a külterületi mezőgazdasági utak egy része felújításra szorul, évente
lehetőségeinkhez mérten a legszükségesebb karbantartási munkákat az önkormányzat vállalkozó bevonásával
elvégezteti.
2014 évben az önkormányzat, mint adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat sikeres
pályázatának köszönhetően a belvízelvezetésre 2.950 ezer forintot fordított. A veszélyesebb helyeken a
vízelvezető árkok újra árokolásával, tisztításával a belterületre befolyó csapadékvíz gyorsabban,
szabályozottabban lefolyik a külterületi befogadó vízfolyások felé.
A csapadékvíz lefolyása nem ütközik akadályokba, az árkokban a hordalék nem rakódik le.
A jobban igénybe vett területeken elkészített mederburkolás megoldja a gyors vízelvezetést, nem alakul ki
mederkimosódás és ezek a burkolt szakaszok jól karbantarthatok.
A jó minőségben kiépített, megfelelő meder mélységű és szélességű árkok megfelelő karbantartása mellett jól
megoldják a jövőben a település csapadékvíz-elvezetési gondjait.
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1.2 Potenciális szennyező források
Potenciális szennyzőforrásról nincs tudomásunk, a település belterületén elenyésző mértékű háztáji állattartás
folyik. Az állattartás kellemetlen szaghatással nem jár.
A bel- és külterületen állattartó telep található nem található.
A település területén található dögkút bezárásra került, az állati tetemek ártalmatlanítására szolgáló hely a
Sárváron lévő ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
A település területein bár elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális hulladéklerakó.
A település közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés nem található.
1.3 Tájsebek
Működő, illetve lezárt bánya a település közigazgatási határain belül nem található.
1.4 Hulladékgazdálkodás
- Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 35 lakás. A lakosságtól elszállított települési
szilárd hulladék éves mennyisége 19,5 Tonna. 2014 évben összesen a településről 20,23 tonna hulladék
került elszállításra.
-

Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a településről 2014 évben elszállított hulladékra vonatkozó
adatokat:

2014.1. félév:

tonna/I. félév

Települési
hulladék
9,2

Lom
hulladék

tonna/II.
félév

Települési
hulladék

Lom
hulladék

Páka

10,3

Ortaháza

Papír

Műanyag

Üveg

0,1

0,2

0,04

Fém

2014. II. félév:
Papír

Műanyag

Üveg

Fém

0,2

0,1

0,08

0,01

- Az önkormányzatnak a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- vei van érvényes szerződése 2014.
július 1. napjától 2024.június 30-ig a települési szilárd és hulladék elszállítására, melynek alapján a
közszolgálattó helyi rendszerességgel elszállítja a településről a hulladékot A szerződés értelmében a
Kft. feladata a háztartási szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.
A ZALAISPA projekt keretében 2012. évben sor került a szelektív gyűjtéshez szükséges gyűjtősziget
kiépítésére, a szelektív gyűjtés bevezetésére, (műanyag, papír, üveg külön gyűjtőedényben) a Zalabéri
hulladéklerakó megépítésére, elhagyott szeméttelepek megszüntetése.
A település tisztasága érdekében az önkormányzat évente lomtalanítási akciót szervez, melynek
keretében elszállításra kerül a szervezett szemétszállítás során el nem szállítható, háztartásokban
képződött felesleges nagydarabos hulladék, a veszélyes hulladék kivételével. A lomtalanítási akció
igénybevétele a lakosság részére díjmentes, annak költségét az önkormányzat finanszírozta.
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- A település tisztántartása érdekében az önkormányzat, a közmunkaprogram keretében
foglalkoztatottak bevonásával rendszeresen gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot,
1.5 Talajvíz és ivóvízellátás
A településen az ivóvíz szolgáltató a Zalavíz Zrt. Az ivóvíz-hálózatba bekötött háztartások száma 54 db., a
háztartásoknak szolgáltatott víz éves mennyisége 2.491 . m3, összes szolgáltatott víz éves mennyisége 2.580
m3.
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 1,6 km, üzemelő közkifolyók száma 2 db.(köztemetőben) Az ivóvizet
a település részére a pákái ivóvízbázis szolgáltatja.
2. Felszíni vizek, vízelvezetés
A településen keresztül folyik a Báli -patak, mely esővíz befogadó, esőzések, hóolvadás idején áradása gondot
nem okoz. Vízminőségi és hozam adatok nem állnak rendelkezésünkre. A felszíni és felszín alatti vizek
minősége jó. Ipari illetve mezőgazdasági jellegű vízkivétel a felszíni vizekből nem történik. A mezőgazdasági
művelésből származó permetezés és műtrágyázás kis mértékben szennyezi felszíni és felszín alatti vizeket.
Ipari szennyezés nincs, a közúti szennyezés gyenge, elhanyagolható.
A csapadékvíz elvezető rendszer állapota változó. A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt vizes árokkal,
és helyenként zárt csatornával történik.
2. 1. Szennyvízkezelés
A településen a Zalavíz Zrt. látja el vezetékes szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos
feladatokat.
A szennyvízhálózatba bekötött háztartások aránya szinte 100%-os mértékű, a szennyvízgyűjtő hálózaton
keresztül elvezetett háztartási szennyvíz éves mennyisége 2.410 ,m3.
A rákötéssel nem rendelkező háztartások száma 2 melyből 1 ingatlanon csak kerti csap található. Mivel az
ingatlanba a vezetékes víz nincs bevezetve, ezért a közcsatornára történő rákötésre sem kötelezhetők az
érintettek.
A házi derítőben képződött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes
elhelyezésére az önkormányzat 2014. június 1. napjától a Lenti Hulladékkezelő Kt.-vel szerződést kötött van,
melynek alapján a társaság 2019. Június 30 . napjáig jogosult a településen ezen közszolgáltatási feladatot
ellátni.
3.

Levegőminőség

A településre vonatkozóan semmilyen levegő minőséget értékelő vizsgálat nem készült. Jelentős légszennyező
forrás nem található jelentős ipari létesítmény nincs.
A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező forrás.
Ortaháza levegőminőségét
- egyedi és lakossági fűtések,
- közlekedés,
- egyéb tevékenység emissziója határozza meg.
Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település külterületi részein.
A vegetációs időszakban a gondozatlan zöldfelületek következtében a pollenfertőzöttség magas
Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségűnek mondható.
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4. Energiagazdálkodás
Az önkormányzat a jövőben tervezi a tulajdonát képező középületek teljes energiaracionalizálását melynek
megvalósítására élni fog a pályázati lehetőségeivel.
Jelenleg van folyamatban az önkormányzat rész tulajdonát képező és közfeladatokat ellátó épületek
(polgármesteri hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében így lehetőség van
arra, hogy Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatainak közös tulajdonát képező
8956. Páka, Petőfi S. u. 1. sz. alatti, 218 hrsz- ú telken lévő községháza és a 8956. Páka, Ifjúság u. 13. sz. alatti
81/19 hrsz -ú telken lévő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítését megvalósítsa.
A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása, az
épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével
5. Zaj- és rezgésvédelem
A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. A településen jelentős zaj és rezgés terhelőforrás
nincs. A közlekedésből származó zajkibocsátás közepes, de jelentősen zavaró hatású, amelyet az átmenő
közúti forgalom, erdőgazdálkodásból adódó szállítás, valamint mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó
közlekedés okoz.
6. Települési zöldfelületek és természeti környezet
A település zöldterületeihez tartoznak:
> az úttestek melletti zöldsávok, melyeknek gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon esetén
az ingatlantulajdonosok végzik, a fű nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati területeken
az önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást.
> köztemető,
> egyéb zöldterületek.
A település közterületeinek, köztemetőjének a tisztántartásáról az önkormányzat saját munkavállalói útján,
illetve közmunkások bevonásával gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék,
falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a környezet elvárt színvonalú megjelenését.
A település belterületi részein a polgármester a hivatal munkatársával folyamatosan bejárást tart, melynek
során megtekintik a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének
rendezettségét.
A településen élők nagy része folyamatosan eleget tesz az önkormányzat települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014.(1.31.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletben foglalt
kötelezettségének. Az ingatlanok nagy része tiszta, az emberek ügyelnek a környezetük tisztaságára, és
tavasztól őszig elvégzik a szükséges kaszálási, köztisztasági munkákat.
A legtöbb gondot az üresen álló és a külföldi állampolgár tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosai okozzák,
akik többségének a lakóhelye nem ismert és a felszólítások nagy része így az érintettekhez nem jut el.
A köztisztasági szabályok betartására vonatkozó felszólítások nagyrészt az elmúlt években eredményre
vezettek, július 31-ig nem volt indokolt a hivatal részéről felszólítás kiküldésének.. Közigazgatási eljárás
lefolytatására, és közigazgatási birság kiszabására nem került sor ebben az évben. Emellett közérdekű
védekezés elrendelésére a jegyző részéről nem került sor A hivatal évente a tavasz folyamán hívja fel a
figyelmet a parlagfű mentesítésre és a szükséges kaszálások, ároktisztítások elvégzésére. Az önkormányzat
2014. évben rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól, melynek értelmében azon
ingatlan-tulajdonosok, akik a lakókörnyezetük tisztántartására, gaztalanítására vonatkozó szabályokat
megszegik, 150 000 Ft
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pénzbírsággal sújthatok. Reméljük, hogy a rendelettel jogkövetőbb magatartást ér el az önkormányzat az
állampolgárok részéről.. A hivatal július végén írásos tájékoztató kiküldésével hívta fel az ingatlantulajdonosok
figyelmét az aktuális köztisztasági feladatok ellátására.
7. Környezeti nevelés és szemléletformálás
A település környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a lakosság környezettudatos magatartása, amelyet a
környezeti neveléssel, szemléletformálással lehet elősegíteni. A környezetért felelős életvitel elősegítése, a
természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai
és erkölcsi megalapozása fontos feladat, hogy lakóhelyünk élhetőbb legyen. Ebben segítséget nyújthat a helyi
oktatási intézmények bevonása együttműködés a szakosított szervekkel, mint pl. a nemzeti park, vízügy,
környezetvédelem. Ezeket pályázati források igénybevételével lehetne segíteni

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható,
mely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető
tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van,
és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont
lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot
meghozni.
Ortaháza, 2015. augusztus 06.

Határozati javaslat:
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót
tudomásul veszi,és elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2015. Szeptember 15.
Felelős: polgármester
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Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án
tartandó ülésére.
Tárgy: ASP központhoz történő csatlakozásról döntés.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1043/2014.(XII. 15.)
kormányhatározatban a kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az elektronikus
közigazgatás előtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A kormányhatározat
figyelembevételével a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladata az önkormányzati ASP
központ felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének
előkészítése.
Az önkormányzatoknak lehetősége van, hogy önkéntesen csatlakozzanak az ASP 2.0. projekthez, így a
rendszer tesztelésére is sor kerülhet. Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén keresztül az alábbi
alkalmazások érhetők el: gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon kataszter rendszert, helyi adórendszer,
iratkezelő rendszer, önkormányzati rendszer,
ipari és kereskedelmi rendszer, valamint keretrendszerű szolgáltatások.
Az ASP központhoz történő csatlakozás nem kötelező és a jelenleg alkalmazott informatikai
rendszerünk figyelembevételével nem is javaslom, annál is inkább, mivel a rendszer jelenleg tesztelés
jelleggel működik.
A képviselő-testületnek ugyanakkor nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e csatlakozni az ASP
központhoz.

........ /2015.(VIII.6.) kt határozati javaslat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az önkormányzati
ASP. Központhoz.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Magyar Államkincstárat tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Páka, 2015. augusztus 5.
Tisztelttel:

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2015. augusztus 6.-án
tartandó ülésére.
Tárgy: Óvodás, általános iskolás és középiskolai tanulók, felsőoktatásban tanulók tankönyv, -étkezési,
tanévkezdési, utazási támogatásáról döntés.
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület évente döntést hoz az adott tanévre biztosítandó étkezési térítési díjkedvezményről,
tankönyvtámogatás mértékéről.
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a szociális és gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015 (11.28. )önkormányzati rendeletének(továbbiakban:
helyi rendelet) a 4.§ (7) bekezdésének a c.) pontja értelmében az önkormányzat által biztosított
gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni, természetbeni ellátásként biztosítja a településen lakóhellyel
rendelkező óvodás , általános, középiskolás, felsőoktatásban tanuló hallgatók részére a egyéb
támogatásokat, így a tankönyvtámogatást, tanévkezdési támogatást, étkezési térítési díjkedvezményt,
utazási költségtérítést. Az önkormányzat helyi rendeletének 13.§ (l)-(7) bekezdése kimondja, hogy :
Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, - jövedelemre tekintet nélkül - az alábbi
támogatásokban részesítheti a községben lakóhellyel rendelkező gyermekeket:
a) a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás, felsőoktatási
intézményben tanulói, ide értve a felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulókat is gyermekek
részére tankönyvtámogatás, tanévkezdési támogatás
b) a normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő általános iskolás és óvodás
gyermekek részére étkezési térítési díjkedvezmény
c) az általános iskolás, óvodás és középiskolás gyermekek részére utazási költségtérítés
d) középiskolás tanulók részére étkezési térítési díjkedvezmény
e) felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére Bursa Hungarica szociális ösztöndíj
f. ) felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók részére önkormányzati ösztöndíj.
A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül
kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján.
A tanévkezdési támogatás közvetlenül a szülő részére, felsőoktatási intézmény hallgatója részére kerül
kifizetésre.
Páka településen működő köznevelési intézménybejáró általános iskolás és óvodás gyermekek részére
nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét.
Más településen működő köznevelési intézménybe járó gyermek részére biztosított étkezési térítési
díjkedvezmény a szülő részére utólag számla ellenébe kerül kifizetésre.
Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla
ellenében fizeti ki a gyermekétkezést biztosító vállalkozónak.
Az utazási költségtérítés az utazási bérlet vagy menetjegy leadása ellenében utólag kerül a szülőnek
kifizetésre önkormányzat házi pénztárából.
A középiskolás tanulók részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében kerül
kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.
A képviselő-testület az egyéb támogatások mértékéről évente,- kivéve a felsőoktatási intézményben
tanuló hallgatók részére Bursa Hungarica szociális ösztöndíj- az önkormányzat a óvodai nevelési .és az
iskolai tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb szeptember 30-ig dönt.
Az önkormányzatnak a támogatások megállapításakor továbbá figyelembe kell továbbá venni a hatályos
jogszabályban meghatározott normatív kedvezményeket a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013.évi CCXXXII. Törvény 4 §-ban foglaltakat. A jogszabály értelmében az Nkt. szerinti
felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai
évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek
biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában
elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény).
Önkormányzatunk 2014 években a 60/2014(VIII. 14.) Kt. határozat értelmében, a normatív
kedvezményben nem részesülő általános tanulók részére 100 % -os, a tankönyvtámogatást biztosított
jövedelemre tekintet nélkül, utólag a szülő által benyújtott, a kifizetést igazoló számla (csekk) ellenében
került kifizetésre.
Továbbá az önkormányzat a 61/2014(VII.14) Kt. határozata értelmében jövedelemre tekintet nélkül a
2014/2015. tanévben az Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók részére az
alábbi támogatást biztosította :
a. ) 10.000 Ft összegű tankönyvtámogatást,
b. ) kollégiumi ellátásban nem részesülők részére 100 %-os utazási költségtérítést
(mindennemű bérlet, menetjegy, helyi járat jegy, helyi járat bérlet, stb.)
c. ) kollégiumi ellátásban részesülők részére 100 %-os étkezési költségtérítést.
d. ) A bejáró, de a köznevelési intézmény által ingyenesen biztosított autóbusz
bérlettel rendelkező tanuló esetében 100%-os utazási költségtérítést.
Az a) - d) pontokban meghatározott támogatások kifizetése utólag számla ellenében történik az
önkormányzat házipénztárából a szülő részére
A fenti támogatásokon kívül a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a 62/2014(VII.14)Kt. határozat
értelmében
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
általános, középiskolás tanulók és főiskolai hallgatók részére jövedelemre tekintet nélkül egységesen,
tanulónként 10. 000 Ft támogatást biztosított a tanévkezdés megkönnyítése céljából.
Emellett a felsőoktatásban tanuló hallgatók havonta az önkormányzattól 20. 000 Ft. támogatásban
részesülnek a Bursa Hungarica szociális alapon nyújtott ösztöndíjon felül. Önkormányzatunk 2013. évtől
az óvodai nevelési feladatokról gondoskodik, így az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódóan
tankönyvtámogatásra állami támogatásban az önkormányzat nem részesül.
2014 évben a biztosított támogatások az alábbi kiadást eredményezték:
-utazási költségtérítés: 298. 535 Ft.
- étkezési térítési díjkedvezmény: 38. 559. Ft.
-tankönyvtámogatás: 38. 235 Ft.
-tanévkezdési támogatás: 170. 000 Ft.
-felsőoktatásban tanulók egyéb támogatása: 430. 000 Ft.
A Javaslom az elmúlt tanévben biztosított támogatásokhoz hasonlóan az idei tanévre vonatkozó
támogatások megállapítását.
.../2015.(VIII.6.) kt. határozati javalat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
általános iskolás és óvodás gyermekek részére a normatív térítési díjkedvezményben részesülők
kivételével - a 2015/2016.-os tanévre 50%-os étkezési térítési díjkedvezményt biztosít.
A képviselő-testület a térítési díjkedvezményt utólag, a szülő által benyújtott számla ellenében fizeti ki a
szülő részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős:
polgármester, jegyző

...72015.(VIII.6.) kt. határozati javalat
Ortaháza Község Önkormányzatának Kép viselő-testül ete jövedelemre tekintet nélkül a 2015/2016 .-os
tanévben az Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók részére az alábbi
támogatást biztosítja:
e. ) 10.000 Ft összegű tankönyvtámogatást,
f. ) kollégiumi ellátásban nem részesülők részére 100 %-os utazási költségtérítést
(mindennemű bérlet, menetjegy, helyi járat jegy, helyi járat bérlet, stb.)
g. ) kollégiumi ellátásban részesülők részére 100 %-os étkezési költségtérítést.
h. ) A bejáró, de a köznevelési intézmény által ingyenesen biztosított autóbusz
bérlettel rendelkező tanuló esetében 100%-os utazási költségtérítést.
Az a) - d) pontokban meghatározott támogatások kifizetése utólag számla ellenében történik az
önkormányzat házipénztárából a szülő részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos Felelős:
polgármesterjegyző

.../2015.fVHI.6.) kt. határozati javalat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező
általános, középiskolás tanulók és főiskolai hallgatók részére jövedelemre tekintet nélkül egységesen,
tanulónként 10.000 Ft támogatást biztosít a 2015/2016-os tanévkezdés megkönnyítése céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.

Ortaháza, 2015. augusztus 6.
Tisztelettel:

