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Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én
megtartott nyílt ülésről.

Határozatok:
1/2016.(1.21.) kt. határozat.
2/2016.(1.21.) kt. határozat.
3/2016.(1.21.) kt. határozat.

Tárgykód: Z1
Tárgykód: B14
Tárgykód: Z1

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 2 1 - é n
1300- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Vajmi Ferenc
Belső József
Biró Györgyné
Becze Árpád
Rácz József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

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. ) Ivóvíz és szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása tárgyában érkezett
hiánypótlásra meghatalmazás.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Biró Györgyné Ügyrendi Bizottság elnöke
3. ) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
4. ) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.
) Ivóvíz és szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása tárgyában
érkezett hiánypótlásra meghatalmazás.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól az önkormányzat kérte a 2016-2030. év közötti vízi közmű gördülő fejlesztési
terv jóváhagyását. Az önkormányzatnak a beruházási tervet kellett benyújtani, míg az üzemeltető a
fejlesztési, terv felújítási részét nyújtotta be. Az eljáró hatóság a hivatal ügyintézési határidejét 21
nappal meghosszabbította, mivel a tömegesen benyújtott gördülő fejlesztési tervek feldolgozása
időigényes, illetve az iratanyag további vizsgálata szükséges.

A ZALA VÍZ Zrt. javaslatot tett az önkormányzat felé, hogy a Képviselő-testülete hatalmazza meg
P á k a K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é t , m i n t a Páka-IV
11-29X60-1-006-00-11 MEKH kóddal rendelkező i v ó v í z é s szennyvíz víziközmű-rendszer
képviseletére jogosult önkormányzatot, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése tárgyában az önkormányzat helyett és
nevében teljes jogkörrel eljárjon.
A meghatalmazás terjedjen ki arra, hogy Páka Község Önkormányzata meghatalmazást adjon az
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg,
Balatoni út 8.) részére a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására és a jóváhagyásra irányuló közigazgatási és hatósági eljárásokban történő teljes jogkörű
képviseletre.
A polgármester javasolta a meghatalmazás megadását.
Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

l/2016.(X21.)kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza P á k a K ö z s é g
Önkormányzatának képviselő-testületét, mint a Páka-IV 1 1-29160-10 0 6 - 0 0 - 1 1 é s Páka-SZV 21-29160-1-004-00-03 M E K H k ó d d a l r e n d e l k e z ő i v ó v í z é s
szennyvíz víziközmű-rendszer Képviseletére jogosult önkormányzatot, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti
2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése
tárgyában az önkormányzat helyett és nevében teljes jogkörrel eljárjon.
A meghatalmazás kiterjed arra, hogy Páka Község Önkormányzata meghatalmazást adjon az Északzalai Víz- és C satornamü Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg,
Balatoni út 8.) részére a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására és a jóváhagyásra irányuló közigazgatási és hatósági eljárásokban történő teljes jogkörű
képviseletre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2.
) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Biró Györgyné Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

2/2016.(I.21.)kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a települési képviselők
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság táj ékoztatój át j
óváhagyj a.

3. ) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Kábeltévé támogatás lakosság részére
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzata 2015. évben a
kábeltelevíziós előfizetők havi előfizetési díjának úgynevezett „minimum csomaghoz” tartozó
összege erejéig támogatta a településen, kábeltelevíziós szolgáltatást igénybevevők családjait, összesen
45 családot.
A polgármester javasolta, hogy valamennyi ortaházi család részére 2016. évben is vállalja át az
önkormányzat a minimum csomag díját, mely bekötéseként 2016. évben nettó 862 Ft/hó —ba kerül. Ez
2016. évben 42 családot jelent.
A polgármester javasolta a megállapodás jóváhagyását azzal, hogy az éves díj - melynek összege 551
880,-Ft-2015. február 29-ig kerüljön átutalásra a szolgáltató felé.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
3/2016.(1.214 kt.határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. évben az Ortaháza településen a
kábeltelevíziós előfizetők- mely 42 főt jelent - „Minimum csomagjának díját (nettó 862 Ft/ ingatlan/
hójátvállalja.
A képviselő-testület az átvállalt díjat „Központi antennahasználati jogcímen” számla ellenében a
szolgáltató részére 2016. február 29 - ig kifizet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval történő megállapodás megkötésére.
Határidő: folyamatos december 31-ig.
Felelős: polgármester
4. ) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester az ülést 14,00 -órakor bezárta.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. január 21-én, 13,00-órakor,
tartandó nyílt ülésre.

Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
NAPIREND:
1. ) Ivóvíz és szennyvíz közmű Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása tárgyában
érkezett hiánypótlásra meghatalmazás.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató. Előadó:
Biró Györgyné Ügyrendi Bizottság elnöke
3. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
4. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. j anuár 15.

Tisztelettel:

JELENLÉTI IV

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 21 - én 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 Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január
21-én tartandó ülésére.
Tárgy: Képviselői vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 39. § -a
kimondja, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január ljétől számított harminc napon belül a Mötv. 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő
e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést
nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban:
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki
kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron
következő ülésen a képviselő-testületet.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felhívására az
önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett
adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak
a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc
napon belül törölni kell.
A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségét valamennyi képviselő már a határidő lejárta előtt eleget tett.
Az ügyrendi bizottság a vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette és ellenőrizte. A képviselői
vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, bárki a hivatali épületben megtekintheti a jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást eddig senki nem kezdeményezett.
Kérem a T. a képviselő- testületet, hogy a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség
teljesítéséről szóló beszámolómat fogadja el az alábbi javaslatban foglaltak szerint.
........... /2016.(I.21)sz. kt. határozati javaslat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a települési képviselők
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság táj ékoztatój át j
óváhagyj a.

Páka, 2016. január 21. Tisztelettel:

