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Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én   

                   megtartott nyílt ülésről. 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

14/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód: Z1 

15/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód: E16 

16/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  Z1 

17/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  D6 

18/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  K1 

19/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  K1 

20/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  K5 

21/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  K5 

22/2014.(II.14.) kt. határozat      Tárgykód:  Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült:  Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14- én  

11,00- 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 

                                    Henczné Boha Erika pü.munkatárs 

 

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.) Polgármesteri tájékoztató. 
 

2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

3.) A pákai szennyvíztisztító telep beruházás megvalósításához szükséges saját forrás  

kiegészítésére pályázat benyújtásáról döntés 

 

4.) Társadalmi és civil szervezetek 2014. évi támogatásának megtárgyalása. 

 

5.) Interpelláció, kérdés 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester  

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Vajmi Ferenc polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 

nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy jövőben a Lenti Polgári Egyesülethez, mint Leader 

Akciócsoporthoz csatlakozik. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta:  

 

14/2014.(II.14.)kt. határozat. 



 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes csatlakozási 

szándékkal részt kíván venni a Lenti Polgári Egyesület (bejegyzési száma: PK.60052/2001, 

nyilvántartási száma: 1627, képviselője: Gál Elekné, székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 3.) 

2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 

előzetes elismerésében. 

 

Falhatalmazza a polgármestert csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Lenti Polgári Egyesület vezetőjét értesítse.  

 

Határidő: 2014. február 18. 

Felelős: Vajmi Ferenc  polgármester 

 

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

határozatot hozta:  

 

15/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Csömödér Község 

Önkormányzata javasolta a Csömödéri Idősek Otthonát fenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását. Javasolta, hogy a társulásból történő kilépésre vonatkozó 

rendelkezéseket oly módon módosítsa a testület, hogy abból évközben is kilehessen lépni. A 

kilépés tervezett időpontjától számított 6 hónappal előbb meghatározott képviselő-testületi 

döntés alapján. A jelenlegi szabályozás szerint év végével lehet kilépni a társulásból, melyről 

6 hónappal korábban kell döntést hozni.  

A társulás több tagja a megállapodás módosításához e tekintetben nem járult hozzá, így 

véleménye szerint Ortaháza képviselő-testületének már e tekintetben nem kell döntést hozni.  

Elmondta, hogy Csömödér Önkormányzatának javaslata mögött az áll, hogy az önkormányzat 

el szerette volna eladni a bentlakásos szociális intézményt az Emergency Service Kft.-nek. 

Emiatt lehetőség szerint az önkormányzat már év közben kilépett volna a társulásból. 

Páka Község Önkormányzata megkereste Lovászi Önkormányzatát, hogy ha megszűnik a 

csömödéri társulás, abban az esetben fogadná-e településeinket a szociális alapfeladatok 

tekintetében.  Lovászi Község Önkormányzata nem zárkózott el a csatlakozási szándékunktól, 

de számításokat kell végezni az intézmény bővítését illetően. Amennyiben 

önkormányzatunkat nem fogadná Lovászi, úgy lehetőség van arra, hogy önkormányzatunk 

saját maga foglalkoztasson szociális gondozót, vagy legvégső esetben az Emergency Service 

Kft.-vel folytasson tárgyalásokat a feladat ellátására vonatkozón. 

Biró Görgyné képviselő javasolta további tárgyalások folytatását Lovászival, még ha több 

önkormányzati támogatást is kell biztosítani az intézmény működtetéséhez. A tárgyalások 

során ki lehetne térni arra, hogy esetlegesen ortaházi lakos részére a bentlakásos intézmény 

mindig biztosítson legalább egy férőhelyet annak érdekében, hogy amennyiben ortaházi idős 

embernek erre szüksége lenne, akkor ne kelljen várnia az intézménybe történő bekerülésre. 

 



Több hozzászólás nem hangzott el. 

2.)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Magyarország 

Köztársasági Elnöke a 2014 évi Országgyűlési képviselők választását 2014. április 6 - ra tűzte 

ki. 

A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI tv.(továbbiakban: tv.) 23. §. kimondja, hogy  

 

„ 23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - 

tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A tv.33.§-a  kimondja, hogy a helyi választási   bizottság választott tagjának megbízatása a 

következő helyi önkormányzati  választásra megválasztott választási bizottság alakuló 

üléséig tart.  

A Helyi Választási Bizottság létszáma 5 fő alá csökkent. A megüresedett helyekre a 

képviselő-testületnek új tagot/póttagot kell választani. 

Bár a helyi választási bizottságot nem most kell a képviselő-testületnek megválasztani, de 

többen is jelezték, hogy továbbiakban nem kívánnak részt venni a koruknál és egészségi 

állapotuknál fogva, ezért kérem, hogy az alábbi személyeket: - Vajmi Béláné, Doktor 

Józsefné, Tóth Tiborné, Somogyi Margit, Vajmi Károly, Kovács Jánosné és Kovács 

Apollónia  -  válassza meg a képviselő-testület. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők a jegyző által élt javaslattal egyetértettek.  

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

határozatot hozta: 

 

16/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ortaháza település 001. számú 

szavazókörébe a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

Vajmi Béláné, Doktor Józsefné, Tóth Tiborné, Somogyi Margit, Vajmi Károly, Kovács 

Jánosné és Kovács Apollónia. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

3.) A pákai szennyvíztisztító telep beruházás megvalósításához szükséges saját forrás  

kiegészítésére pályázat benyújtásáról döntés 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 



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

határozatot hozta:  

 

17/2014.(II.14.)kt. határozat. 
 

1.  Ortaháza Község Önkormányzata, mint az Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-

telep fejlesztésére tagja egyetért azzal, hogy „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” 
megoldására társult önkormányzatok kijelölése alapján, a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011 sz. 
pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap 

pályázat kerüljön benyújtásra  a Belügyminisztériumhoz Páka Község Önkormányzata 
részéről. 

2.  Ortaháza Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 2014. évi támogatásának rendjéről szóló 
6/2014. (I. 31.) ВМ. rendelet 8. § (3) bek. rendelkezései szerint megállapítja, hogy: 

  

a) a kérelmező megnevezése: Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep 

fejlesztésére 

b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának száma: 8/2014.(II.5.)TT.h. 
c) a tervezett fejlesztés 
    ca) pontos megnevezése: „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” 

    cb) összköltsége: 301.495.000,- Ft 

    cc) pénzügyi ütemezése: 2014. – 2015. 

    cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 

Finanszírozás 2014 2015 Összesen Részarány 

 - EU támogatás 199 741 388 42 562 633 242 304 021 80,367509% 

 - Hazai 
költségvetési 

támogatás 

35 248 457 7 511 048 42 759 505 14,182492% 

 - Saját erő 13 545 155 2 886 319 16 431 474 5,449999% 

Mindösszesen 248 535 000 52 960 000 301 495 000  100 % 

 

 d) a saját forrás biztosításának módja: 

A Pályázat el nem számolható költséget nem tartalmaz. A pályázat összes, 16.431.474,- Ft 
önerejéből, Ortaháza Község Önkormányzatára vonatkozóan a Társulás beruházásában 

megvalósuló projekthez szükséges összesen 772.799,- Ft önerőt – 100%- ban EU Önerő 
Alap előirányzat terhére igényelt saját forrásként a 2014. és 2015. évben biztosítja.  

Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényelt kisebb összegben, vagy 

nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott összeghez hiányzó saját 

forrást a felhalmozási célú pénzeszköz terhére biztosítja. 

 
      Határidő:  folyamatos 2014. október 1. 
      Felelős:  Vajmi Ferenc polgármester  

 

 

4.) Társadalmi és civil szervezetek 2014. évi támogatásának megtárgyalása.  

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy már az együttes ülésre írásos előterjesztés 

készült a vállalkozó háziorvos és fogorvos 2014. évi támogatásához kapcsolódóan. Az 

előterjesztésből kiderül, hogy a lakosság létszámához viszonyítva Ortaháza település a  



háziorvos részére több támogatást biztosít, mint Páka. 2001. évben, amikor a háziorvos 

vállalkozó lett valószínűleg a támogatás megállapításánál az is figyelembe lett véve, hogy az 

orvosnak sok alkalommal ki kell járni esténként, illetve készenlétben, hétvégi ügyelet során. 

Mivel a készenlétet és az ügyeletet már a háziorvos nem biztosít, ezt a továbbiakban nem 

lehet figyelembe venni. Javasolta, hogy az inflációval növelje meg a képviselő-testület az 

előző év támogatás mértékét, így a háziorvosnak 500 000 Ft támogatást, míg a fogorvos 

részére 105.000 Ft támogatást javasolt megállapítani. 

Javasolta továbbá, hogy a vegyesbolt üzemeltetéséhez az előző évekhez hasonlóan 300 e Ft-ot 

állapítson meg. 

Elmondta, hogy a csömödéri focicsapat működtetéséhez a Csömödéri Roma Nemzetiségi 

Elnöke támogatást kért az önkormányzattól arra való tekintettel, hogy a csapatban ortaházi 

fiatalok játszanak. 

Biró Györgyné képviselő egyetértett az egészségügyi feladatokat ellátó vállalkozások 

támogatásával. Hozzátette, hogy a kiküldött anyagból kitűnik, hogy az ortaházi önkormányzat 

a pákai önkormányzat kiadását csökkentette azáltal, hogy lakosság létszám arányában 

magasabb támogatást vállalt fel a háziorvos támogatását illetően. 

Belső József képviselő egyetértett a csömödéri focicsapat támogatásával, annál is inkább, 

mivel ortaházi fiatalok is játszanak a csapatban. Véleménye szerint a pákai focicsapatot nem 

kellene támogatni, mivel ortaházi fiatalok a csapatban nem játszanak. 

Vajmi Ferenc polgármester javasolta, hogy a pákai Vörös Meteor Sportegyesületnek 60 000 

Ft-ot, a csömödéri sportegyesület részére 40 000 Ft-ot állapítson meg. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 

18/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú egészségügyi feladataik 

ellátására 2014. évben  a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére 500 000 Ft 

működési célú támogatást biztosít. 

Az önkormányzat a támogatást negyedévente, négy egyenlő részletben biztosítja.(125  000 

Ft/negyedév)  

A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2015. január 31.-ig az önkormányzati 

támogatással számoljon el oly módon, hogy az elszámolásból egyértelműen tűnjön ki (összes 

bevétel szembeállítva az összes kiadással), hogy a szolgálatok az önkormányzati támogatás 

nélkül működőképesek maradtak-e volna. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az önkormányzati 

támogatásokra vonatkozó megállapodások megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

   jegyző 

 

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

határozatot hozta:  

 

 



19/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó 

fogszakorvos részére – az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján 105 000 Ft, összegű 

működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében.  

A 2014. évre biztosított támogatás – 105 000 Ft - kifizetése negyedévente történik, négy egyenlő 
részletben ( 26.250 Ft/negyedév). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

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

határozatot hozta:  

 

20/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákai Vörös Meteor Sportegyesület 

részére 2014. évben 60.000 Ft működési célú támogatást biztosít.  

Az összeg kifizetése egy összegben 2014. március 31- ig történik. 

A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2015. január 31 - ig 

írásban elszámolni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 2015. január 31-ig. 

Felelős: polgármester 

 

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

határozatot hozta:  

 

21/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csömödér- Kissziget  KSE részére 

2014. évben 40.000 Ft működési célú támogatást biztosít.  

Az összeg kifizetése egy összegben 2014. március 31- ig történik. 

A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2015. január 31 -  ig 

írásban elszámolni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 2015. január 31-ig. 

Felelős: polgármester 

 

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

határozatot hozta:  

 

22/2014.(II.14.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft támogatást biztosít 2014. 

évben az ortaházi vegyesbolt üzemeltetési kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet 

megteremtése érdekében. 

 A pénzügyi támogatás feltétele, hogy a vállalkozó folyamatosan gondoskodjon a napi 

élelmiszerek ellátásáról. 



A támogatást az önkormányzat az üzemeltető – Molnár Jánosné vállalkozó - részére 

legkésőbb 2014. június 30- ig fizeti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás megkötésére. 

Határidő: folyamatos 2014. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

5.) Interpelláció, kérdés. 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

A polgármester a nyílt ülést 12,00 - órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Vajmi Ferenc         Tóthné Péter Judit  

Polgármester                                jegyző 

 


