
 

165/4/2015. 

 

 

Zala Megye         Ortaháza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én   

                   megtartott nyílt ülésről.  

 

 

 

 

 

Rendelet:  

 

4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló rendelet módosításáról.                      Tárgykód: L0 

 

 

5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának zárszámadásáról.                        Tárgykód: B4 

 

 

Határozatok: 

 

31/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:K6 

32/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:D6 

33/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:Z1 

34/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:D7 

35/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:Z1 

36/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:D1 

37/2015(IV.29.) kt. határozat.       Tárgykód:D7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült:  Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 -én  

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 

 

Pákai 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.) Polgármesteri tájékoztató 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzéséről tájékoztató. 

 

3.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése. 

 

4.)  Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének 

módosítása. 

 

5.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása. 

 

6.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Vajmi Ferenc  polgármester. 

 

Nyári gyermekétkeztetésről döntés 

 

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzatnak 

lehetősége van pályázni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részelő kiskorú 

gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatására. 8 kk. gyermek részesül rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben. Ortaháza önkormányzata ennek a 55 %- ra adhatja be 

önkormányzati önerő biztosítása nélkül a támogatást, továbbá ezen túl pályázati támogatás 

igényelhető az önkormányzati önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek 

után. A támogatás mértéke naponta 440 Ft. A támogatás 53 munkanapra igényelhető maximum. 

Javasolta, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő maradék 45 % felét, azaz 22,5 % -ot 

gyermeklétszámra lebontva vállaljon az önkormányzat, mely 46 640 Ft önerőt jelent. 

A megpályázott támogatás mértéke 6 gyermekkel számolva 139 920 Ft lenne. A polgármester 

javasolta a pályázat benyújtását. 

 

 



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

határozatot hozta:   

 

31/2015 (IV.29.) számú kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő rászoruló gyermekek 

részére biztosítandó nyári gyermekétkeztetésre pályázatot nyújt be Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3.számú melléklet és I. 3.pontja 

figyelembevételével. 

Az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önkormányzati önerőt a 2015.évi 

költségvetésében saját forrásként biztosítja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására. 

A képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére. 

Határidő: 2015. május 7- től folyamatos  

Felelős:     polgármester 

Gépjármű pályázat beadásáról döntés 

 

A polgármester elmondta, hogy a 21/2015.(IV.17.) MvM. rendeletben foglaltak 

figyelembevételével „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”,  a kistérségi 

közlekedési szolgáltatás  fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan lehetőség van 

új gépjármű beszerzésére pályázatot benyújtani. 

A rendelet értelmében a támogatás mértéke terepjáró esetén maximum nettó 5 millió Ft, míg 

kisbusz esetén maximum 8 millió Ft, M2 kisbusz esetén maximum nettó 10.000.000 Ft. 

 

Célszerű lenne a kisbusz beszerzésére pályázni, mellyel a közösségi szolgáltatások 

színvonalasabban elláthatóvá válnának. Egyenlőre nem indokolt a falugondnoki szolgálat 

bevezetése, mivel napi szinten asz idős, rászoruló emberek nem igénylik a szállítást. Sikeres 

pályázat esetén önerőként a gépjármű beszerzési árának áfa tartalmát kell biztosítani, ami 

várhatóan 2 700 e Ft lesz. Mivel a gépjármű beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni 

az önkormányzatnak ezért elegendő volt egy árajánlatot beszerezni.  Árajánlatot az Autó Göcsej 

Kft. adta VW Transport beszerzésére, az ajánlat alapján a gépjármű nettó ára: 10.000 000 Ft. 

A polgármester elmondta, hogy pályázati feltétel a képviselő-testületi határozat, illetve szakmai 

program, melyet minden képviselő megkapott.  

Kérte a pályázat benyújtásához és a szakmai program jóváhagyásához a testület támogatását. 

 

Rácz József alpolgármester javasolta a pályázat benyújtását, véleménye szerint a kistelepülés-

szerkezetből eredő hátrányok csökkenthetővé válnak, ha a beszerzett autóbusszal szállítás útján a 

településen élők előbb hozzájuthatnak az alapvető szolgáltatásokhoz. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta:   

 

32/2015.(IV.29.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be „ Gépjármű 

beszerzése Ortaházán” címmel a 21/2015.(IV.17.) MvM. rendeletben foglaltak 

figyelembevételével „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”,  a kistérségi 

közlekedési szolgáltatás  fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan, a már működő 

szolgáltatás kapcsán a rendelet 2. §. (1) bekezdés ba-bc) pontjára.( 2. célterület). 

Az önkormányzat a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

Határidő: folyamatos  

Felelős:     polgármester 



 

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

határozatot hozta:   

 

33/2015.(IV.29.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési szolgáltatás 

működtetésének Szakmai Programját elfogadja és jóváhagyja. 

 

Ingatlanvásárlásról döntés 

 

A polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az Ortaháza Kossuth út 1. szám alatti 

(41 hrsz, 2786 m2 nagyságú, lakóház, udvar művelési ágú) ingatlan életveszélyes, szükséges a 

karbantartása, állagmegóvási munkák elvégzése, melyet a tulajdonosok nem vállalnak. 

Ugyanakkor a négy tulajdonos felajánlotta megvételre az ingatlant. Tekintve, hogy az ingatlan a 

község központjában helyezkedik el, jelenlegi állapotában sokat ront a faluképen, célszerű lenne 

az ingatlant megvásárolni, majd azt követően a testület döntést hozhat a további teendőkről. A 

polgármester javasolta a vételárat 900 000 Ft-ban meghatározni. 

Biró Györgyné képviselő egyetértett a vásárlással, véleménye szerint sem maradhat az ingatlan a 

jelenlegi állapotában, és a fennálló állapotot csak az önkormányzat tudja megszüntetni.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta:   

 

34/2015.(IV.29.)kt. határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja  

Kovács István 1102. Budapest X.ker. Állomás utca 17. szám alatti lakos 2/6 -od,   

Kovács János 8900. Zalaegerszeg, Hegyalja utca 26. szám alatti lakos 2/6- od,  

Kovács Zoltán 2319. Szigetujfalu Rózsa út 10 szám alatti lakos 1/6- od, és 

Kovács Jenő 2319. Szigetujfalu, Vasút út 2. szám alatti lakos 1/6- od tulajdonát képező 

ortaházi belterületi 41 hrsz, 2786 m2 nagyságú, lakóház, udvar művelési ágú, ( ténylegesen 

Ortaháza, Kossuth út 1.)ingatlant 900.000 Ft vételárért, melyből a lakóingatlan 750 000 Ft, a 

földterület 150 000 Ft. 

Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

A polgármester elmondta, hogy a Pákai Öveges József Általános Iskola Igazgatója azzal kereste 

meg az önkormányzatot, hogy lehetőség szerint az önkormányzat nyújtson támogatást az iskola 

tanulói részére TIROL-ba történő táborozás költségeire. A tábor költségeit a szülők vállalták, 

mely gyermekenként 30 e Ft-ot jelent. Az útiköltséget a pályázat nem tartalmazza, melyet a 

szülők nem tudták bevállalni, ezért a fedezetet az intézmény, önkormányzati, fenntartói és 

magánszemélyek támogatásából kívánja finanszírozni. A projekt megvalósulásához 

önkormányzatunktól 100 e Ft támogatást kér az intézmény. Az intézményvezető elmondása 

szerint ortaházi gyermek nem utazik a táborba. 

Biró Györgyné képviselő véleménye szerint, amennyiben nem utazik ortaházi gyermek a 

táborba, úgy nem javasol támogatást nyújtani a táborba történő utazási költségekhez. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, mivel a 

TIROL-i táborba ortaházi tanuló nem vesz részt, ezért a program útiköltségéhez nem járul 

hozzá. 



 

A polgármester továbbá elmondta, hogy a Pákai Öveges József Általános Iskola igazgatója kérte, 

hogy az intézményükben közfoglalkoztatottként dolgozó Orsós György ortaházi lakos autóbusz 

közlekedéséhez az önkormányzat járuljon hozzá, ha lehetséges a havi bérlet költségét térítse 

vissza az önkormányzat. 

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, mivel a közfoglalkoztatott nem Ortaháza Község 

Önkormányzatával áll munkaviszonyban, ezért az önkormányzat közvetlenül az autóbusz bérlet 

86 %-ot kifizetni részére nem tudja, csak egyéb támogatással lehetne a családot segíteni. 

Rácz József alpolgármester elmondta, hogy Orsós Györgyöt már többször látta a köznevelési 

intézménybe menni, tehát valószínűleg nem okoz neki nagy gondot az útiköltség kifizetése. 

Emellett nem az önkormányzatnál dolgozik, a két település közt nem nagy a távolság, amit 

kerékpárral is meg lehet tenni, ha nincs rá fedezet. 

 

Vajmi Ferenc polgármester hozzátette, a jegyző is elmondta, hogy jogilag sem lehetséges az 

útiköltség kifizetése, ezért nem javasolta az útiköltség kifizetését. 

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 

Pákai Öveges József Általános Iskola Igazgatója kérelmének nem ad helyt, és Orsós György 

ortaházi lakos munkahelyére történő utazási költségét nem téríti meg, mivel nevezett 

közfoglalkoztatott nem az önkormányzat munkavállalója. 

 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a KOMA adatbázisban nem 

szerepel polgármesterként. Köztartozásának rendezésére részletfizetési kedvezményt kapott.  

 

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Gróf Ulrike fogszakorvos 

bejelentette, hogy nyugdíjba megy, kérte a feladat-ellátási szerződés megszüntetését az 

önkormányzattól. A problémát az jelenti, hogy az OEP heti 12 rendelési időt finanszíroz a 

lakosság létszám figyelembevételével, tehát főállású fogorvost nem tudunk alkalmazni, a 

helyettesítő orvosok a megyében leterheltek, így nagyon nehéz lesz fogorvost találni a doktornő 

helyére. Az állás betöltése érdekében a fogorvosi képzést biztosító egyetemekre a pályázati 

felhívás elküldésre került Páka önkormányzata részéről, valamint az ÁNTSZ –el a hivatal felvette 

a kapcsolatot.  

 

Vajmi Ferenc polgármester kérte a jegyzőt, hogy kérjen információt arra vonatkozóan, hogy 

június 1- én a lomtalanítás időpontjára, ha a szolgáltató tudja vállalni, akkor erre a napra kellene 

tervezni. 

 

A polgármester továbbá javasolta, hogy az idősek napjára 2015. június 7-én vasárnap délután 

kerüljön sor, ahol a 60 éven felüliek kerüljenek meghívásra.  

 

A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek. 

 

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

határozatot hozta: 

  

35/2015.(IV.29.) kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településen az Idősek Napját 2015. 

június 7-én vasárnap rendezi meg. 

A rendezvényre a képviselő-testület 2015. évi költségvetése terhére 300.000 Ft- ot biztosít 

vendéglátásra, melyet a Park Vendéglőtől rendel meg. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

 

 



2.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről tájékoztató. 

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: 

 

 

36/2015.(IV.29.) kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2014. évi belső 

ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja. 

 

 

3.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése. 

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: 

  

37/2015.(IV.29.) kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő- testülete a  viziközmű vagyonértékelésére 

A ZALAVÍZ Zrt.- vel köt szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 2015. december  31 -ig. 

Felelős:     polgármester 

 

 

4.)  Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

rendeletének módosítása. 

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 megalkotta a  

 

4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

 

 



5.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester. 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Vajmi Ferenc polgármester a  2014.évi költségvetési beszámolót kiegészítette azzal, hogy a 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolója alapján 

Kányavár Község Önkormányzatának az intézményhez a teljesített adatok figyelembevételével 

túlfinanszírozása jelentkezett 117 000 Ft összegben. 

Javasolta, hogy ezen összeget az önkormányzat ne kérje vissza a gesztor önkormányzattól, azzal a 

megkötéssel, hogy a túlfinanszírozás kizárólag a hivatal 2015. évi működési feltételeinek 

javítására lehet felhasználni. 

Javasolta továbbá a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadni. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

  

38/2015.(IV.29.) kt.határozat.  

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 

2014.évi gazdálkodási beszámolója alapján Ortaháza Község Önkormányzatát Páka Község 

Önkormányzatától megillető 117 000 Ft összegű túlfinanszírozásról lemond azzal, hogy az 

összeget kizárólag a hivatal 2015. évi működési feltételeinek javítására lehet felhasználni. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a  

 

5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának a zárszámadásáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

 

 

A polgármester az ülést 14, 30-órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

Vajmi Ferenc       Tóthné Péter Judit  

Polgármester        jegyző 

 


