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Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án   

                   megtartott nyílt ülésről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

 

69/2013.(VIII.13.)  kt. határozat       Tárgykód:Z1 

70/2013.(VIII.13.)  kt. határozat       Tárgykód: D7 

71/2013.(VIII.13.)  kt. határozat       Tárgykód: D7 

72/2013.(VIII.13.)  kt. határozat       Tárgykód:Z1 

73/2013.(VIII.13.)  kt. határozat       Tárgykód:K6 
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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült:  Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

augusztus 13- án  8,30- órai kezdettel megtartott nyílt 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 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

   Tóthné Péter Judit jegyző 

   Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

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

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület teljes 

létszámban jelen van. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Esélyegyenlőségi program elfogadása. 

 

2.) Polgármesteri tájékoztató. 

 

      3.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Esélyegyenlőségi program elfogadása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző  

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Hozzászólás nem hangzott el a képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

69/2013.(VIII.13.) kt. határozat 

 
 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testü1ete Ortaháza település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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2.) Polgármesteri tájékoztató. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt.  

 

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy az önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt.-vel  

érvényben lévő vagyonkezelési szerződés alapján az elszámolt értékcsökkenés szerint 1 062 

000 Ft pénzügyi támogatásban részesült a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének 

megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítása céljából. A PÁKAI 

szennyvíztisztítást-javító Társulás létrehozását megelőzően ezen összeg terhére a 

szennyvíz- tisztító telep tulajdonos önkormányzatai a pályázat elkészítésére, valamint ezzel 

összefüggésben a pályázatban megjelenő közbeszerzési dokumentáció elkészítésére 

vállalkozói szerződést kötöttek. A társulás a pályázatot sikeresen megnyerte- melynek összege 

285 063 526,- Ft, az elszámolható össz költség 301 495 000,- Ft -  és jogi személyiségként 

pénzügyileg a projektet a továbbiakban már a társulás bonyolítja. Így a továbbiakban a 

társulás fog szerződést kötni a kivitelezésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, 

projektmenedzseri feladatokra, stb. Indokolt, hogy az önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt.- től 

kapott pénzügyi támogatást átadja a társulás részére, természetesen az összegből visszatartva 

az önkormányzatot még terhelő vállalkozói díj kifizetését. Összességében az 

önkormányzatnak 913.156  Ft pénzügyi támogatást kell átadni a társulás részére. 

A képviselő-testületnek a pénzeszköz átadásáról, illetve az erről, szóló megállapodásról 

döntést kell hozni, hogy a testület az alpolgármestert hatalmazza fel a megállapodás 

aláírására, mivel a társulás elnökeként a polgármester jár el a társulás nevében, így az 

önkormányzat nevében nem járhat el. 

  

Hozzászólás nem hangzott el. A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

70/2013.(VIII.13.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁKAI szennyvíztisztítást-javító 

Társulás részére a pákai szennyvíztisztító telep felújítására KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011 

jelű azonosítószámon elnyert pályázat megvalósításához szükséges önerő fedezetére 9 835.496 

Ft pénzügyi támogatást biztosít, melynek forrása a  ZALAVÍZ Zrt.- től külön megállapodás 

alapján kapott értékcsökkenést. 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a pénzügy támogatásra vonatkozó 

megállapodás megkötésére és a pénzösszeg társulás részére történő átadására. 

Határidő: augusztus 15. 

Felelős: alpolgármester 

 

 

A polgármester tájékoztatta továbbá a képviselő- testületet, hogy a képviselő-testülete aq 

64/213 (VI.27.) kt. határozatában arról döntött, hogy az elmúlt évben vásárolt kistraktor mellé 

pótkocsit vásárol a köztisztasági feladatok elvégzésére.  

A beérkezett árajánlat szerint  a gépbeszerzés és vizsgáztatás bruttó 1.930.400 Ft lett volna, 

melyről a testület határozott.  
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A gép megérkezett, a vizsgáztatás a napokban megtörténik, ugyanakkor az összeg 12 700 Ft-

al több lett. Így a képviselő-testületnek az új összeg ismeretében ismételt döntést kell hozni, 

ezzel egy időben a 64/2013.(VI.27). kt. határozatát hatályon kívül kell helyezni. 

 

A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

71/2013.(VIII.13.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja az önkormányzat 

tulajdonában lévő traktorhoz PV 3000 típusú pótkocsit, melynek vételára a műszaki 

vizsgáztatással együtt bruttó 1.943.100 Ft. 

 

A képviselő-testület ezzel egy időben a 64/2013.(VI.27). kt. határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Falunapi rendezvény 

 

A polgármester elmondta, hogy augusztus 25- én, a hagyományok szerint megrendezésre 

kerül a falunap. A nap folyamán futballmérkőzésekre és egyéb szórakoztató rendezvényre 

kerül sor, és  a nap folyamán  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 400.000 Ft lenne. A 

polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a 2013.évi költségvetésében e célra 

biztosítsa a támogatást.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

72/2013.(VIII.13.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. augusztus 25- én tartandó 

falunapi rendezvényére maximum 400 000 Ft összeget biztosít 2013. évi költségvetése 

terhére.( futball labdák, virág, vendéglátás költségei). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy a Lenti Napsugár és Családsegítő 

Gyermekjóléti Szolgálat kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez pénzügyi támogatás 

iránt. A családgondozó a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek Kistolmácsra történő 

egy napos kirándulásához kér 9 360 Ft támogatást, mely a napi egyszeri melegételükhöz 

biztosítana pénzügyi fedezetet. Amennyiben az önkormányzat támogatja a rendezvényt, úgy a 
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családgondozó az önkormányzat nevére szóló számlát fizetné ki. A polgármester javasolta a 

támogatást. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

73/2013. (VIII.13.) kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a ortaházi hátrányos helyzetű 

általános iskolás gyermekek augusztus hónapba Kistolmácsra szervezett kirándulásához 9 360  

Ft támogatást biztosít.  

Az összeg kifizetése az étkezést biztosító vállalkozó felé történik közvetlenül. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester, családgondozó. 

 

 

 

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

 

A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 9,00- órakor bezárta 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Vajmi Ferenc                   Tóthné Péter Judit  

Polgármester                          jegyző 

 


