
89/6/2017. 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29 -én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rcndeletek: 

8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 
(11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Határozat 

44-51/2017 (V.29.) kt. határozat. 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. május 29- én 17.00 - órakor 
megtartott nyílt ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

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

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 
Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 
Vajminé Czupi Katalin pü. munkatárs 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és 
munkatársait. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása. 

2. ) Az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés 
megtárgyalása és elfogadása 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 

4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

7. ) Polgármesteri tájékoztató 

8. ) Interpelláció, kérdés 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. ) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 
elfogadása. 
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 

8/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2. ) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés 
megtárgyalása és elfogadása 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: 

44/2017.(V.29.1kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentést tudomásul veszi és jóváhagyja. 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testű let 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

9/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a 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 az alábbi határozatot 
hozta: 

45/2017.(V.29.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2017. (11.14) Kt. számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

Felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester 

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

46/2017.(V.29.!kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

1. ) A Társulási Megállapodás 111. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című 
melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

„ III, melléklet 
Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend 

 

EU-s pályázatok 
fenntartása 

Hétközi és 
hétvégi 
orvosi 
ügyelet 

Házi 
segítségnyújtás 

Nappali 
ellátás 
(idősek) 

Támogató 
szolgáltatás 

Jelzórendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

Alsószenterzsébel X X X  

X X 
Bajiad X X     

Barlahida X X     

Belsősárd X X     

Bödeháza X X     

Csertalakos X     

X 
Csesztreg X X X  

X X 
Csömödér X X     

Dobri X X     

Felsőszen terzsébet X X X 
 

X X 



Gáborj ánháza X X 
    

Gosztola X X     

Gutorfölde X     

X 
Hernyók X X     

Ddódbördöce X X 
    

Kálóefa X X  

X   

Kányavár X X     

Kerkabarabás X X  

X   

Kerkafalva X X X  

X X 
Kerkakutas X X X 

 

X X 
Kerkaleskánd X X     

Kissziget X X 
    

Kozmadombja X X  

X   

Külsős árd X X     

Lendvadedes X X     

Ler.dvajakabfa X X     

Lenti X X X X  

X 
Lovászi X X     

Magyarföld X X X 
 

X X 
MárokfÖld X X   

X X 
Mikckarácsonyfa X X 

    

Neraesnép X X X  

X X 
Nova X X     

Ortaháza X X     

Páka X X     

Pórszombat X X  

X   

Pördefölde X X     

Pusztaapáti X X  

X   

Rédics X X     

Résznek X X     

Szécsisziget X X     

Szentgyörgyvölgy X X   

X X 
Szentpéterfiilde X     

X 
Szíjártóháza X X     

Szilvágy X X 
 

X 
  

Tormafölde X X     

Tomyiszentmiklós X X     

Zalabaksa X X  

X   

Zalaszombatfa X X     

Zebecke X X 
    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás 2017. július 1. napján lép hatályba. 



Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előteljesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a rendelet elfogadása indokolt és időszerű, mivel a 2017. 
október 31-ig az önkormányzatoknak el kell fogadniuk a településképi arculati kézikönyvet, valamint 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§-5.§ értelmében a településképi 
rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: 
kézikönyv) készül. A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és 
ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és 
ennek figyelembevételével szöveges és képi meg elem tés formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) határozza meg. A kézikönyv és a településképi 
rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település 
által közösen foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: Önkormányzati főépítész) 
közreműködésével készül. A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara, a településképi 
rendelet egyeztetése során az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
véleményét ki kell kérni. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, 
elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A 
kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell - kormányrendeletben 
meghatározott módon - a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról. A 
Konszenzus Pannónia Zrt. (Székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. em. 6) ajánlatot tett a 
településképi rendelet és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
bruttó 1000.000 Ft összegben. A cég ezen összegért vállalja a Partnerségi rendelet elkészítését, 
elfogadásának előkészítését, a hatósági adatszolgáltatások igénylését, a Partnerségi egyeztetés és 
lakossági fórum lebonyolítását, a Kézikönyv elkészítését, helyszín bejárást, fotók, vázlatok, ábrák stb. 
készítését, testülettel történő egyeztetést, Településképi rendelet elkészítését, hatóságokkal történő 
egyeztetést, állami főépítész stb., lakossági fórum, elkészült dokumentáció bemutatását, településképi 
rendelettervezet bemutatását, településképi rendelet és melléklete elfogadásának előkészítését, 
dokumentáció benyújtását a Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter felé. 

Ugyanezen feladatra ajánlatot tett Horváth Rita oki. településmémök (8700 Marcali, Kodály Z. u. 6. ) 
1 millió Ft összegben. 



Az árajánlat magába foglalja: 

- arculati kézikönyv elkészítését (nyomdai költség nélkül): bruttó 300.000,- Ft 

- településképi rendelet megalkotását: bruttó 400.000,- Ft 

- ezen dokumentumokkal összefüggésben HÉSZ módosítása: bruttó 100.000,- Ft 

- valamint a főépítész tevékenység végzése: bruttó 200.000,- Ft 
A jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy az ajánlatokat tárgyalja meg és kössön vállalkozói 
szerződést a településképi rendelet és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyv 
elkészítésére. 
Vajmi Ferenc polgármester javasolta, hogy a településképi rendelet és annak előkészítéseként a 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére Horváth Rita oki. településmémökkel kössön 
vállalkozói szerződést. 

A képviselő-testület részéről több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

47/2017(V.29.1kt. Határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat településképi rendelete és 
annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, és ezen feladatok ellátásával 
összefüggésben a főépítészeti feladatok ellátására bruttó 1.000.000 Ft összegben vállalkozói szerződést 
köt Horváth Rita oki. településmémökkel (8700 Marcali, Kodály Z. u. 6. ) az árajánlatban foglaltak 
figyelembevételével. 
Határidő: folyamatos 2017. október 1-ig 
Felelős: polgármester 

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

10/2017 (V.30.) önkormányzati rendeletét 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előtelj esztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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



48/2017.(V.29.tkt. határozat 

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: folyamatos. 
Felelős: polgármester 

További hozzászólás nem hangzott el. 

7. ) Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy az önkormányzat Somogyi Margitot (8954, Ortaháza, 
Fő u.75 szám alatti lakos) a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak 
figyelembevételével foglalkoztatja. A munkavállaló kérte a munkaviszonyának a megszüntetését, 
mivel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (18. § (2a) bekezdés a) 
pontjában foglalt feltétellel rendelkezik, azaz 40 éves szolgálati ideje után öregségi teljes nyugdíjra 
vált jogosulttá. A polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület Somogyi Margit munkaviszonyát 
közös megegyezéssel szüntesse meg a 2012. évi I. törvény 64.§(19 A) pontjára tekintettel 2017. június 
30. napjával. Emellet a képviselő-testület a települési köztisztasági feladatok ellátása érdekében a 
munkavállalót 2017. július 1. napjától 2017. szeptember 30-ig megbízási szerződés keretében 127. 500 
Ft megbízási díjért alkalmazza. A polgármester továbbá a munkavállaló részére munkájának 
elismeréseképpen 75.190 Ft megállapítását javasolta. 

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett 

49/2017(V.291 Kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Somogyi Margit munkavállaló 
munkaviszonyát a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 64,§(1) bekezdés a.) pontjában 
foglaltakra figyelemmel 2017. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 2017. június 30-ig. 
Felelős: polgármester 



50/2017ÍV.291 Kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Somogyi Margit (8954 Ortaháza Fő u 75. 
Szám alatti lakos) munkavállaló részére munkája elismeréseképp bruttó 75.190 Ft. összegű jutalmat 
állapít meg. A jutalom kifizetése a 2017. június hónapra járó munkabérrel egy időben történik. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

51/2017fV.29~> Kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Somogyi Margit 8954 Ortaháza Fő u 75. 
Szám alatti lakossal megbízási szerződést köt a településen jelentkező köztisztasági, 
településüzemeltetési feladatok ellátására 2017. július 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig. A 
megbízási díj összege: 127.500 Ft 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint arra, 
hogy amennyiben a köztisztasági, településüzemeltetési feladatok zavartalan ellátása indokolja, a 
megbízási szerződés időtartamát meghosszabbítsa. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

8. ) Interpelláció, kérdés 

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A polgármester a nyílt ülést 18,00 - órakor bezárta. 

Kmf. 

 

 

 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2017. május 29-én,(hétfőn) 17,00-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36 

NAPIREND: 

1. ) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

2. ) Az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló 
Jelentés megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

7. ) Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

8. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2017. május 22. 

Tisztelettel: 

 

Záradék: 

A képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az önkormányzat hirdetőtábláján 2017. május 22-től 
május 

29-ig kifüggesztésre került. 
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Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 29-én 17 00 órakor tartott nyílt ülésről 

•• 
Ortaháza Község Önkormányzata 

Vajmi Ferenc polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Biró Györgyné képviselő 
r 

Becze Árpád képviselő 

Belső József képviselő 
 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részé™!• 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 
 

Vajminé Czupi Katalin pü. ügyintéző 



Előterjesztés: Qrtaháza Község Önkormányzatának 2017. május 29-én tartandó testületi 
ülésének l.napirendi pontjához 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezet 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.(továbbiakban: Áht.) 91 §-a értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző 
készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő- testület elé 
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

Ezen törvény 89. §-a értelmében a költségvetési beszámolót az elfogadott költségvetéssel 
Összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően 
záró zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell 
számolni. 

Általános indokolás 

Az Áht. 91 .§. (2) bekezdése értelmében A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
a) az Aht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
c) a vagyonkimutatást, és 
d) a helyi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi 
részletezettségben kell bemutatni: 

a)  az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 
összege. 

b)  a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege, 

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

Az önkormányzat zárszámadási rendelettervezete a fenti jogszabályi előírások figyelembevételével 
készült. Javaslom, hogy a képviselő-testület a részletes indokolásban meghatározottak 
figyelembevételével az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi bevételeit 76 320 e Ft-tal, 
tárgyévi kiadásait 67 544 e Ft-tal hagyja jóvá. 



Részletes indokolás 

1. §. 
A rendelet hatálya az önkormányzatra és képviselő-testületre (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki. 

2. §* 
2.§(1) Ezen § tartalmazza az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit, melyet 
32 763 ezer Ft összegben javaslok elfogadni. 

2. §(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételein belül a működési bevételeit 
tartalmazza kiemelt előirányzatonként: 

2. §(2) a. )Müködési célú támosatások ÁH-n belülről 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működésének támogatásait az alábbi 
jogcímeken: 
-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 8 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az 
önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásra kapott állami támogatást. Az állami támogatások 
egyes jogcímeit, és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat a 4. Melléklet tartalmazza részletesen. Az 
önkormányzat a magas iparűzési adó erőképessége miatt kizárólag 2016 évben a 2015 évről áthúzódó 
bérkompenzáció kifizetéséhez kapott támogatást. -Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatásaként 16 e Ft- ban részesültünk a szociális és gyermekjóléti 
pénzbeli és természetbeni ellátások kifizetéséhez kapcsolódóan, (pénzbeli szociális ellátások) 
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1200 e Ft bevételben 
részesültünk. 
- Működési célú költségvetési támosatások és kiegészítő támosatások 

• Pályázat alapján kaptuk meg a szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó 356 e Ft összegű 
támogatást. 

• Önkormányzatunk a lakossági ivóvízdíj támogatásként 498 e Ft-ban részesült. 
• Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között kell kimutatni a 

bérkompenzációhoz kapott 70 e Ft támogatást 

-Egyéb működési célú támosatások bevételei államháztartáson belülről: 
• Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 

tartalmazza a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz benyújtott igénylés alapján a hosszú távú 
közfoglalkoztatás biztosításához (bér és járulékai és a dologi kiadások) kapott támogatás 1243 
e forint összegét. 

• Fejezettől átvett pénzeszközként önkormányzatunk 64 e Ft támogatásban részesült a 
természetbeni gyermekvédelmi támogatások Erzsébet utalványban történő kifizetéséhez. 

• Az önkormányzat a hivatal 2015. évi teljesített költségvetése alapján 196 e forinttal 
finanszírozta túl a költségvetési szervet, melyek Páka Község Önkormányzata visszafizetett a 
társönkormányzatoknak, majd ezt követően Önkormányzatunk támogatásként közvetlenül a 
Hivatalnak átadta 2016. év folyamán. A védőnői szolgálat 2015. évi beszámoló elszámolása 
során 30 e Ft-ot kapott vissza az önkormányzat, a fogorvosi szolgálatnál 9 e Ft-ot, a szociális 
szolgáltatások elszámolásakor pedig 134 e Ft összegű bevételt számoltunk el. 

• Páka Község Önkormányzata visszafizette a 6000 e Ft összegű támogatást, melyet szintén a 
működési bevételeink között szerepeltetünk. 
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Működési célú támogatások ÁH-n belülről összességében 9884 ezer Ft-ban teljesült. 

2. §(2)b.)Közhatalmi bevételek 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit az alábbi 
jogcímeken: 

• Értékelési és forgalmi adók: ezen bevételi forrásként az iparűzési adóval számoltunk, 
melynek teljesített összege 15 966 e Ft volt az elmúlt évben. 

• Gépjárműadó : a gépjárműadó teljesített előirányzata 195 e Ft volt. 

• Egyéb közhatalmi bevételek, teljesített előirányzat összege 1 e Ft. 

A Közhatalmi bevétel összességében 16 162 ezer Ft-ban teljesült. 

2.S(2)c JMűködési bevétel: 
• A szolgáltatások ellenértéke 12 ezer forint, mely reklámtábla kihelyezése után a Zalai Hírlap 

által fizetett bérleti díjat tartalmazza. 
• Működési bevételként számoltunk az önkormányzat pénzeszköze után 332 e Ft összegű 

kamatbevétellel. 

A Működési bevételeink összességében 200 e Ft-ban teljesült. 

2, §(2)d.)Működési célú átvett pénzeszközök 
• Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: Ezen részelőirányzat tartalmazza a Zalavíz Zrt 

által fel nem használt lakossági víz és csatornadíj támogatásból fel nem használt 232 e Ft 
támogatást, melyet vissza kellett fizetnünk. 

Működési célú átvett pénzeszközök költségvetési bevételünk 232 e Ft-ban teljesült. 

2.§(31 Az önkormányzat 2016 évi költségvetési bevételein belül a felhalmozási bevételeit 
tartalmazza kiemelt előirányzatonként: 

2.$(3)a.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelentkezik a lakosság részére nyújtott visszatérítendő lakás 
felújítási támogatásból 2016 évben visszafizetett 25 e Ft támogatás. 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 25 e Ft-ban teljesült. 

2,S(3b.) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről; 
Felhalmozási célú támogatásként jelentkezik 2950 e Ft összegben az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatása címen kapott támogatás, valamint a szennyvíztisztítótelep 
fejlesztési pályázathoz biztosított Önerő elszámolásakor visszakapott támogatás összege 835 e Ft 
összegben. 

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összességében 3785 e Ft-ban teljesült. 

2.íj(3cd Felhalmozási bevételek: 
Felhalmozási bevételként jelentkezik ingatlan értékesítések bevétele 2475 e Ft összegben. 

2.§.(4) Javaslom, hogy a képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesített összegét 32 496 ezer 
Ft összegben fogadja el. 

3 



2.§.(5) Az önkormányzat a költségvetési kiadásain belül a működési kiadásokat tartalmazza kiemelt 
előirányzatonként: 

2.§.(5) a.) Személyi juttatások: 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata tartalmazza a törvény szerinti illetmények, munkabérek 
részelőirányzatát, így 2016. évben az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak (hivatalsegéd, 
karbantartó) illetményét, közfoglalkoztatottak illetményét, és a kafetéria juttatásait, kifizetett egyéb bér 
jellegű juttatásait összesen 5 739 e Ft összegben. Külső személyi jutatásként került az 
önkormányzatnál jelentkező választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) 
tiszteletdíja került kifizetésre 3 673 e Ft összegben. 

A személyi juttatások teljesített Összegét 9 412 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(5) b.): Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó: 
A munkaadót terhelő járulékok teljesített előirányzatának az összegét 2 369 e Ft-ban javaslom 
jóváhagyni, melynek alapja a személyi juttatások teljesített összege. 

2.§.(5) c.) A dologi kiadások: 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat és az általa biztosított településüzemeltetési 
feladatok ellátásával összefüggésben jelentkező készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, 
kiküldetések, reklám és propagandakiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesített 
előirányzatát. 

Javaslom a dologi kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 7 329 e Ft- ban 
jóváhagyni. 

2.§.(5) d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 
Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül 
kifizetésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzben!, természetben ellátások pénzügyi 
hatása, melynek teljesített előirányzatát 1 330 e Ft-ban javaslom jóváhagyni. Ezen összegből: 

• a családi támogatások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) részelőirányzatának az 
összegét 64 ezer Ft-ban 

• önkormányzat által adott pénzügyi és természetbeni ellátások összege307 e Ft összegben 
• míg egyéb nem intézményi ellátások (rendszeres szociális segély, települési támogatások 

különböző jogcímen) teljesített összegét 959 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesített összegét 1 330 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(5)e.)Egyéb működési célú kiadások: 
• Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési 

szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat, melyeknek 
részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 

• Egyéb működési kiadásként jelentkezik a 2015. évi költségvetési beszámoló alapján jogtalanul 
igénybe vett állami támogatás visszafizetéséből adódó 234 ezer forint kiadás. 

Javaslom az egyéb működési célú kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 4 570 e 
Ft-ban jóváhagyni. 
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A működési kiadások teljesített összegét 25 010 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(6) Az önkormányzat a költségvetési kiadásain belül a felhalmozási kiadásokat tartalmazza 
kiemelt előirányzatonként: 

2.§.(6)a.) Beruházások: 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza: 

• Az Ortaháza Fő u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra épített géptároló 
elkészítésért fizetett 6 281 e Ft összegű díjat 

• 55 e Ft értékben nyomtató vásárlása növeli 2016. évben a beruházási kiadásaink összegét. 

Javaslom a beruházási kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 6 336 e Ft-ban 
jóváhagyni. 

2.§.(6) b) Felújítások: 
Az önkormányzatnak felújítási kiadása nem jelentkezett. 

2.§.(6) c) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt nyújtott önkormányzatunk lakosságnak 2016. 
évben 300 e Ft összegben. 
Felhalmozási célú támogatásként jelentkezik a 2015. évi beszámoló során elszámolt védőnői és 
fogorvosi szolgálat felhalmozási kiadásai miatt jelentkező kiadás összesen 15 e Ft értékben. 835 e Ft 
összegben kerül kimutatásra a felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre kiadás között a 
szennyvíztisztítótelep felújításához kapcsolódó pályázati önerő visszafizetett összege. 

A felhalmozási kiadások teljesített összegét 7 486 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(7) Az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesített kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 267 
e Ft-ban javaslom elfogadni Ezen összeg a költségvetési kiadások és bevételek különbözete. 
2.§.(8) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
felhasznált maradványának összege: 4506 e Ft, mely 100%-ban felhalmozási célú maradvány, 
2.§.(9 ) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló 
finanszírozási bevételeinek és kiadásainak az összege az alábbiak szerint alakul: 

Finanszírozási bevételek: 39 051 e Ft 
-  államháztartáson 
belüli megelőlegezések 5le Ft 
- belföldi értékpapírok bevételei 39 000 e Ft 

Finanszírozási kiadások: 35 048 e Ft 
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 e Ft 
- pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése 35 000 e Ft 
2. §(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadásainak 
összegét 67 544 e Ft-ban, míg a bevételeinek teljesített összegét 76 320 c Ft- ban javaslom 
elfogadni. 

3. §. 
(1) A önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 



(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonként! részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 
(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 
(4) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 
(5) Az Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. 
melléklet tartalmazza 
(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza 
(7) Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 7. 
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 1 fő a közfoglalkoztatott. 
(8) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet 
tartalmazza. 
(9) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 9. melléklet tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 10. melléklete 
tartalmazza. 
(11) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló működési célú kölcsönök állományát a l l .  
melléklet tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló felhalmozási célú kölcsönök állományát a 
12.melléklet tartalmazza. 
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonának részletezését a 13. 
melléklet tartalmazza. 
(14) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 
13/A. melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

4.§. 
A rendelet hatálybalépésére 2017. május 31. napját javaslom elfogadni. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján A 

rendelet-tervezet címe: 
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához 
kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt 
kötelezettsége a zárszámadásról rendeletet alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 88. § (1) bekezdésében és a 91 .§. (l)-(2) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében (1) bekezdés a. és f. Pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva. 

Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs. 

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a képviselőtestület nem tesz eleget az államháztartási 
törvényben foglalt kötelezettségen. A rendelet elmaradása esetén sem a képviselő-testület, sem a 
költségvetési szerveik, sem a lakosság nem kap információt az önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodásáról. Továbbá a Kormányhivatal a képviselő-testületet felszólítja a mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés megszüntetésére. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a 
rendelet alkalmazásához. A rendelet kellő információt biztosít a képviselő- testület és a szerve részére 
az önkormányzat és intézménye előző évi gazdálkodásáról. A zárszámadási rendelettervezet a 2016. 
évi költségvetéssel összehasonlítható módon készült, így tartalmazza az eredeti, módosított és 
teljesített előirányzatokat. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő- testület hagyja 
jóvá az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét. 

Ortaháza, 2017. május 22. 
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Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

M 
A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzatára a képviselő-testületre és az 
önkormányzatra. 

2- § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
32 763 e Ft, azaz Harminckettőezer-hétszázhatvanhárom e Ft költségvetési bevétellel jóváhagyja. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeken belül a működési 
bevételeit eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá: 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. II. III. IV. 2016. évi előirányzat módosított 

előirányzat teljesítés 
a.) Működési célú támog ÁH-n b 4597 4597 5044 5962 9926 9884 
b.) Közhatalmi bevétel 17690 17690 17690 17790 16290 16162 
c.) Működési bevétel 314 314 414 414 216 200 
d.) Működési célú átvett pénzeszk 230 230 462 462 462 232 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeken belül a felhalmozási 
bevételeit eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá: 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti I. II. m. IV. 2016. évi 
 

előirányzat módosított előirányzat teljesítés 
a.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 300 300 25 
b.) Felhalmozási célú támog ÁH-n belülről 0 0 835 3785 3786 3785 
c.) Felhalmozási bevételek 423 423 423 2473 4426 2475 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
32 496 e Ft, azaz Harminckettőezer-négyszázkilencvenhat ezer Ft költségvetési kiadással jóváhagyja. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásait 
eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá: 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti  I. II. III. IV. 2016. évi 
 

előirányzat módosított előirányzat teljesítés 
a)SzemélyÍ juttatások 9252 9252 9313 10109 1050

9 
9412 

b.)Munkaadókat terh jár. és szoc. hjár adó 2626 2626 2643 2588 2588 2369 
c.)Dologi kiadások 6486 6046 6600 7954 8478 7329 
d.)Ellátottak pénzbeli juttatásai 1810 1810 1810 2230 2230 1330 
e.)Egyéb működési célú kiadások 4278 4278 4510 5062 5064 4570 



(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási 
kiadásait eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá : 
 

eredeti I. II. III. 
adat ezer Ft-ban 

IV. 2016. évi 

a.)beruházások 
előirányzat 

7900 
módosított előirányzat 

20600 20600 20601 7945 
teljesítés 

6336 
b.)felújítások 5700 3000 3000 5950 5950 0 
c.)Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 850 1150 1151 1150 

(7) A képviselő-testület 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 267 e Ft 
összeggel hagyja jóvá. 

melyből 
működési célú 
felhalmozási célú 

267 e Ft 
azaz kettőszázhatvanhét ezer Ft 

1468 e Ft -1201eFt 

(8) A képviselő-testület önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására 
szolgáló előző évi felhasznált pénzmaradványa: 

4 506 e Ft 

melyből 
felhalmozási célú 

azaz Négyezer-Ötszázhat ezer Ft 

4 506 e Ft 

(9) A képviselő-testület önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Finanszírozási bevételek: 39 051 e Ft 
-államháztartáson belüli megelőlegezések 51 e Ft 
-belföldi értékpapírok bevételei 39 000 e Ft 

Finanszírozási kiadások: 35 048 e Ft 
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 e Ft 
- pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése 35 000 e Ft 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadásait és bevételeit 
eredeti, módosított és teljesített előirányzatként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. II. III. IV. 2016. évi 
előirányzat ______ módosított előirányzat ___________ teljesítés 

tárgyévi kiadásai 38 100 47 660 79 374 85 692 78 963 67 544 
tárgyévi bevételei 38100 47 660 79 374 85 692 78 963 76 320 

3- § 

(1) A önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező 
feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonként! részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 



(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. 
melléklet tartalmazza 

(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza 

(7) Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 7. melléklet 
tartalmazza. Az Önkormányzat létszám előirányzatából 1 fő a közfoglalkoztatott. 

(8) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet 
tartalmazza. 

(9) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 9. melléklet tartalmazza. 

(10) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 10. melléklete 
tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló működési célú kölcsönök állományát a 11. 
melléklet tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló felhalmozási célú kölcsönök állományát a 12. 
melléklet tartalmazza. 

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonának részletezését a 13. 
melléklet tartalmazza. 

(14) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 13/A. 
melléklete tartalmazza. 

4- § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2017. május 29. 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. 

 

 

 

 



1.melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesített mérlege közgazdasági tagolásban 

adat ezer Ft-ban 

BEVÉTELEK eredeti előirányzat IV. módosított előirányzat 2016. évi teljesítés 
 

kotelerS fabulát ónként vállalt 
felültet 

2 016 evl 
eieitetl 

eltbivnzBt 
osszesen 

kouhzé 
/eladni 

ónként vállalt 
fotódat 

11 módosított 
eídirtírn'titl 

ass-esat 
fotc'trö 
tetődet 

vnlttnt vtUlah 
feledni 

TI. módosított 
eifíitinYttit 
összesen 

/. Működési célú bevételek          

1.) Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 4 597  4 597 9 926  9 926 9 884  9 884 
2.) Közhatalmi bevételek 170 17 520 17 690 270 16 020 16 290 196 15 966 16 162 
3.) Működési bevételek 14 300 314 104 112 216 93 107 200 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  230 230 232 230 462  232 232 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 4 7SÍ IS 050 22S31 10532 16362 26 894 10173 16305 26478 
Finanszírozási bevételek    2 950  2 950   0 
4.) Hitel- és kölcsön igényben étele, 
visszatérülése 

  

0 
  

0 
  

0 
5.) Előző év költségvetési maradványának 
itfénvhevéíele 

         

6.)Áh-n belüli megelőlegezések   0 51  51 51  51 
m’búűísi cti 6 SÍI i'nuiK ms/ 1781 IS 050 21811 13 513 163Ó2 39 m 10224 16305 26 529 
11. Felhalmozási célú bevételek          

1.) Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

  

0 836 
 

836 3 785 
 

3 785 
2.) Közhatalmi bevételek   0   0   0 
3.) Felhalmozási bevételek  423 423  4 42G 4426  2 475 2 475 
4.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 0  300 300  25 25 

Költségvetési felhalnt bevételei összesen: 0 423 423 836 4 726 J 562 3 785 2 500 6 285 
Finanszírozási bevételek          

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele   0  0 0  0 0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 

 

14406 14406  4 506 4 506  4 506 4 506 
7.1 Lekötött bankbetétek megszüntetése     39 000 39 000  39 000 39000 
TUH iLMOZilllUV ftn f.rhlbh OSS/F5E\ (i 14 8J* 14 S29 836 48 232 49 068 1783 46 006 *9 79/ 

frmORM tMfdTOVMMS 4 SÍ i2tr9 3~660 11160 64 564 78 nt. 3 14069 62311 ■'6 320 

Megállapította a 8/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



KIADÁSOK eredeti előirányzat IV. módosított előirányzat 2016. évi teljesítés 

WtgfUtVgtes koteh'-.ő feladat ónként vállalt 
jeladrl 

etedet! eltilt 
anyuit ötszewn 

koíele'6 
feladat 

ónként vállalt 
feladat 

D . múdosíwlt 
fUmúmrnt 

ówesm 
kötelezi 
feladat 

éhként vállal1 

feladat 
11 mádosttott 

elfinámyat 
«jrrta 

I. Műköltési célú kiadások          

1.) Személyi juttatások 9 252  9 252 10 509  10 509 9 412  9412 
2.) Munkaadó) járulékok 2 626  2 626 2 588  2 58S 2 369  2 369 

3.) Dologi kiadások 2 360 3 686 6 046 4 792 3 686 8 478 3 643 3 686 7 329 

4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 810  1 810 2 230  2 230 1 330  1 330 

5.) Egyéb működési kiadások 1 655 2 623 4 278 2 387 2 677 5 064 1 834 2 736 4 570 
Költségvetési műk. kiadásai összesen: 17 703 6309 24 012 22 506 6363 28869 IS JSS 6422 25 010 

6.1 Pénzforgalom nélküli kiadás   0   0   0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás   0   0   0 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 48  48 48  48 48  48 
MtKÜDÍSl C6l.lt> KIAD ÍÜOK OSSZ  6 m 24 666 22 5i4 6 363 26 917 IS 63a 6422 25 656 
II Felhfilmozási célú. kiadások          

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0 851  85E 850  850 
2,) Beruházás  7 900 7 900  7 945 7 945  6 336 6 336 
3.) Felújítás  5 700 5 700 2 950 3 000 5 950   0 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök folyósítása 
államháztartáson kívülre 

  

0 
 

300 300 
 

300 300 

Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: 0 13 600 13 600 3 601 11245 15 046 ÍJÉI 6 636 7486 
Finanszírozási kiadások          

6.) Hitel- és kölcsön törlesztések Jizing   0   0   0 
7.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként 
elhelyezése 

    

35 000 35 000  35 000 35 000 
IClmiMOHS/Cf-U K I AD  Í WA 

0  >3 606 13690 3 601 46245 56616 idd 4 I 6 Í 6  42 m  
ONKOKV i'vwtrőwf wv 17 731 hm r hó 26355 5 2 írttá 7896Í 114S6 4f 058 67541 

Megállapította a 8/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



3. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ 

KIADÁSOK 
adat e Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 

2016. évi 
előirányzat 

tervezet 
HL módosított 

előirányzat 
IV. módosított 

előirányzat 
2016. évi 
teljesítés 

KI  .Személyi luttatások     

ToT  Foglal kozta toltak személyi juttatásai 6 695 6 756 6 756 5 739 
 K1101 Törvény szerinti illetmények:, munkabérek 6 159 6 220 6 220 5 359 
 KI 103 Jutalom 143 143 143 - 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 393 393 393 380 

K12  Külső személyi juttatások 2 557 3 353 3 753 3 673 
 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 2 557 2 924 3 324 3 320 
 K122 Munkavégzésre irammló egyéb jogv. nem saját fogl fizetett j  429 429 353 
  Személyi juttatások Összesen 9 252 10 109 10 509 9 412 

K2  Mnelaadokat teilHo lirulétok cs szociális bot'áj adú 1L : (88 1S8S : H|> 
K3  Dolog kiadások     

K31  Készletbeszerzés 770 1210 1208 897 
 K311 Szakmai anvasok beszerzése  440 298 - 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 770 770 910 897 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 180 180 180 147 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 40 40 30 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 140 140 140 117 

K33  Szolgáltatási kiadások 4 247 3 827 4 353 3 656 
 K331 Közüzemi dijak 1 005 1005 1 120 1 114 
 K332 Vásárolt élelmezés  200 200 123 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 837 817 1 084 566 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 150 105 84 
 K337 Egyéb szolgáltatások 1255 1 655 1 844 1 769 

K35  Különféle befizetések és egvéb dologi kiadások 849 2 737 2 737 2 629 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 849 1 117 1 112 1007 

K352 Fizetendő általános forgalmi adó  1620 1 620 I 620 
K353 Kamatkiadások   5 2 

  Dologi kiadások 6 046 7 954 8 478 7 329 
K4  Ellátottak pénzbeli lottatisai     

K.42  Családi támogatások  64 64 64 
K48  Egvéb nem intézményi ellátások 1 810 2 166 2 166 1266 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 810 2 230 2 230 1330 
K5  Egyéb működési célú kiadásuk !   - É j 

 K502 Elvonások és befizetések  232 234 234 
  Működési célú nénzászköz átadás  - .  

 K506  ÁH-n belülre 1 705 1625 1 625 1 600 
 K511  ÁH-n kívülre 2 573 3 205 3 205 2 736 
  Egyéb működési célú kiadások 4 278 5 062 5 064 4 570 

K5  Beruházások ■  1 
 K62 Ingatlan beszerzése, létesítése 6 220 6 221 6 221 6 221 
 K64 Egvéb tárgyi eszközök beszerzése  10 000 44 43 
 K67 APA 1 680 4 380 1680 72 
  Beruházási kiadások 7 900 20 601 7 945 6 336 

K7  I eltiltások 1   

 K71 Ingatlanok felújítása 4 500 4 703 4 703 j 
 K74 IÁFA 1200 1 247 1 247 - 
  Felújítási kiadások 5 700 5 950 5 950 - 

KS  Egyén felhalmozási célú kiadásuk   

300 

 

 

K86 
Felh c visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 
kívülre 

 

300 300 
  felhalmozási célú támogatások -    

 K84  ÁH-n belülre  15 15 15 
 K89  ÁH-n kívülre  835 836 835 
  Esvéb felhalmozási célú kiadások - 1 150 1151 1150 
I 

 

Kiittíégvttésí L.eT'í'k 
 

55 644 ■ÖÍÍS ?: 4?t> 
 K9 Fínamzlrmasl kiadások     

 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 48 48 48 
 K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  30 000 35 000 35 000 
  Finanszírozási kiadások összesen 48 30 048 35 048 35 048 
 [KI T/» 1  .Oh OSSZRSFX: ,r ESD áfnV  S7 iá 
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4. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017, (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 
Ortaháza Község Önkormányzata 

2016. évi teljesített támogatások, kiegészítések 
Ft-ban 

Hozzál Árulás — 
> 

 A'k'fUlictfi* 
■ . ■ -,i: .'i ■. 

-vr/-; ' i 

I. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

     

I. I.b. 
támo 

) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 
itatása 

     

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok támogatása 

 

35,10 22 300 Ft/hektái 782 730 782 730 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  2,50 320 000 Ft/ km 800 000 800 000 
 

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

1 440 69 Ft/m2 100 000 100 000 
 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,33 227 000 Ft/km 74 910 74 910 
11,1 .c.t Esvéb önkormányzati faladatok támogatása 112  2700 Ft/fó 3 500 000 3 500 000 
V.beszámítás összege 112  -8 921 431 -5 257 640 -5 257 640 
1.6, A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1   7 620 7 620 

= V helyi ottkut mánv/alok működésének általános Umngatása összesen: 7 620 7 620 
  

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

     

111.1. Pénzbeli szociális ellátások    0 0 
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása 112 
  

0 0 
in.5. Gyermekétkeztetés támogatása      

.. .. III.5.C.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk. 
 

306 nap 285 Ft/nap 87 210 76 380 
'•TeUsütéw nHkeruiéBysatn-k MOeíális, tvet iseluók'ti is -ts nmekíítmetísi léfadaí mmk ( e? 21 ü L ..   .................. 
  

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

     

IV. 1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 112   

1 200 000 1 200 000 

' \ telepek*) 'iakjrmányratuk kulurális feladatainak támogatása 1 200 000 1 2yO9C0 
  

í i 
A 1**^1 vsatok ;;&aÍ*i»ov míik^éséaek ii ag$uatr íeüíterhuk j 1 2V4«JÍj l 800 
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5. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 
az egyéb működési kiadások teljesített összege 

adat e forintban 
 eredeti előirányzat módosított előirányzat 2016. év teljesítés 
Cím- Feladat Megnevezése Működési célú Felhalmozási Működési célú Felhalmozási Működési célú Felhalmozási 
szám ÁH-n kívülre célú ÁH-n kívülre ÁH-n kívülre célú ÁH-n kívülre ÁH-n kívülre célú ÁH-n kívülre 

ÁMam háztartáson kividre       

1 - Vegyesbolt támogatása 300  300  300  

2 - Főiskolai hallgatók támogatása 240  240  200  

3 - Tanévkezdés! támogatás 120  120  110  

4 - Lakosság karácsonyi támogatása 30  30    

5 - Lakosság kábel tv szóig támog 552  586  585  

6 - Sportegvesület támogatása - pákái SE 70  70  70  

7 - Lenti és Térsége Vidékfeji Egyesület   20  20  

8 - Zalavíz Zrt támog   498  498  

9 - Szemétszállítási díj átvált 650  650  312  

10 - Háziorvosi alapellátás 500  500  500  

11 - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás   80  91  

12 - Fogorvosi alapellátás 105  105  44  

13 - Fogorvosi ügyelet 6  6  6  

Államháztartáson kívülre összesen- 2 573 * 3 205 - 2 736 * 

Államháztartáson belülre  ■■  .—=■ ~  ..............  — ' "i I I — * 
1 - Pákái Közös önkormányzati Hivatal támogatása 752  752  752  

2 - Lenti Kistérség tagdíj 134  134  134  

3 - Jelzörendszeri házi segítségnyújtás 80      

4 - Szociális étkeztetés 611  611  611  

5 - Óvodai nevelés -  -    

6 - Óvodai Társulás -  -    

7 - Fogorvosi alapellátás 15  15  15  

8 - Védőnői szolgálat 63  63  63  

9 - BURSA pályázat 50  50  25  

lAllamhaztartáson belülre összesen: 1 705 * 1625 - í 600 _ “ 1 
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6. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesített felhalmozási kiadásai 

adat ezer forintban 
 eredeti előirányzat 
  beiuházási kiadások felújítási kiadások  

Cfm- 
szám Feladat Megnevezése beruházási 

célú kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás- 
értékű 
kiadás 

felújítási célú 
kiadás 

felújítási 
célú 

támogatá 
s-értékű 

kiadás 

összes 
felhalmozási 

kiadás 

1, 056020 - Varos é\ kuöátjgaz laJkodáal 
r.zalnUrial/W.nk 

     

 Traktor, aőtkncsi tároló építése 6 900    6 900 
 Térkővnzés betonozás 1 000    1 000 

* r*/4piii09t ittak fenntartása 
   "  

 útfelújítás \ 5700  5 700 
Összesen. 7 É£'3 '' ’  ' 13 $0 

 IV. módosított előirányzat 2016. évi teljesítés 

Cim- 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
összes 

felhalmozási 
kiadás 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finansziro 

zási 
kiadások 

összes 
felhalmozá 

51 
._kiád?s__ 

beruházási 
célú kiadás 

beruházási 
célú 
támoqatás- 

felújítási 
célú kiadás 

felújítási 
célú 

támoqatá 

beruházás 
i célú 
kiadás 

beruházás 
i célú 

támoqatá 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú 

támoqatá 
1. 066020 - V.V«:S kórE.uög,j.rd tik . :lúaJ   !    I   

 Trakipr. pótkocsi tároló epiiese 6 901    6 901 6 281  I   6 281 
 Térkő ve zás betonozás 1 000    1 000      - 
 Gépjármű beszerzés     

-     L _______   

'J Dűlőé:- - Keri'-uiv - rvKívomJniivc*        [  i — 
' Nvomtató vés 44    44 55 r  L _ I 55 

 OT33SO-ónk. vau'<nmi:*i vjl<i tj.ni) Kj   ____        ...... ü ' '  r - I 
 inqatlan vásárlás   3 000  3 000  [  ■* 

- 
4 074031 * Csatád ás nővédelmi egészségűi;yi          í 

 2015. évi beszámoló elszámolás  3   3  3   3 
5 072311 fogorvosi alapéH-itás           

 2015. évi beszámoló elszámolás L- „ 12   12  12   12 
e 044310 - Cpitisúflyi ipazpatás           

 KPA alap befizetés    836 836   _ _J 835 835 
7 U11130 önkoréi jomlkoto és árt .,i tov          l 

 Kölcsön nyújtás háztartásnak    300 300      
- 

8 013320 KástarrwW renrítaitis és múkdoietá*   "]      _   

 Felújítás   2950  2 950      
- 

összesen: ? 940 15 5 fl£0 t ÍJ6 15 046 6 3JB 15 
 _____   __________  635 [ ‘ r iáé 
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7. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszáma 2016. évben 

Megnevezése 
2016. évi teljesített létszámkeret 

Közalkalmazott (fő) Munkatörvénykönyv 
hatálya alá tartozó (fő) összesen (fö) 

Település üzemeltetési feladatok 
   

Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1 2 3 

Közcélú foglalkoztatás 0 1 1 

Önkormányzat összesen: 1 3 4 
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8. melléklet Ortaháza Község önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. <V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 
Közvetett támogatások jogcímei és összegei 2016. évben 

adat ezer Ft-ban 

Közvetett támogatás jogcíme 
201 ó. évben teljesített 

támogatás, kedvezmény 
összege 

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági 
alapon történő elengedése 1 029 

2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 
 

3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 109 

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 
nyújtott kedvezmény 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 
 

Összesen: i m 
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9. melléklet Ortaháza Kézség Önkormányzat Képviselű-testüJeténak B/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016. ÉVBEN 

Adatok ezer Ft-ban 

Sor 
szám Megnevezés Összeg 

1. Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én: ebből: T t> 208 
2. Bankszámlák egyenlege 4167 
3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege rl 
4. lekötött bankbetét ooo 
5. Pénzeszközök változása év közben 687 
6. Záró pénzkészlet 2016. december 31 -én: ebből: SSftS 

7. Forint bankszámlák egyenlege S8«;; 
8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 79 
9. lekötött bankbetét r SPO0 
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10. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. 
(V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 
a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek 2016. évi teljesítése 

adat ezer forintban 

I 

Megnevezés 
Sor- 
szám 

tárgyév 
2016. év 

Helyi adók 1 16 161 
Osztalékok, koncessziós díjak és 
kamatbevételek 2 106 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 1 
Tárgyi eszközök, immateriálís javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

4 2 475 

 
5 8 143 

Saj.d bevételek (05. sor) 50%-a 6 9 372 
lűtözr* n ' «: . -S rn  kii'ÉflU7' Utói ít fi rfc, I v 
si?é*. iá get la 'tik; i-k tó h a k t 7 Ü 

Előző év(ck)ben Felvett, átvállalt hitel 
tárgyévet terhelő tőketartozása, és 
kamattartozása 

S 0 

Előző években keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

9 0 

lTrpvévLen fc ki kéz. T. ti; éve* ; .iF'-tó adó-, 
■áfcf.- k , - W n n . - . í  ? .eke 
íil-ÍZÍ 

10 e 

Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 11 0 

Tárgy évben keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

12 
 

M ’tlesi k8trfe3rr'.f't tant (CT - í 0| F3 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel, tárgyévben vállalható adósságot 
keletkeztető ügylet mértéke (06-08-11) 

14 9 372 
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11. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata által államháztartáson kívülre nyújtott működési célú kölcsönök 
2016. december 31-én fennálló állományáról 

adat forintban 

Megnevezés 
Kölcsön 
szerződés 

száma 

Felvett 
kölcsön 
összege 

Törlesztés 2015. 
XII. 31-ig 

Kölcsönállomány 
2016. XII. 31-én 

Törlesztés ütemezése (Ft) Lejárat 
ideje Éven belüli Éven túli 

Horváth György 967/3/2015 40 000 10 000 30 000 30 000 - 2015. 
Összesen:  40 000 10 000 30 000 30 000 -  
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12. mellékletOrtaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata által 
államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú kölcsönök 

2016. december 31-én fennálló állományáról 

Megnevezés 
Kölcsön 
szerződés 

száma 

Felvett 
kölcsön 
összege 

Törlesztés 2016. 
XII. 31-ig 

Kölcsönállomány 
2016. XII. 31-én 

Törlesztés ütemezése (Ft) 
Lejárat ideje 

Éven belüli Éven túli 

Szalai Sándor 719/3/2016. 300 000 25 500 274 500 150 000 124 500 2018.X1I.3I. 
Összesen: 

 

300 000 25 500 274 500 150 000 124 500 
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13. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI KÖNYVITELI MÉRLEGE 

adat ezer forintban 
FAZtóZO'K r™mOv i 5|?t. ív 
“—iTn   .... —  ................ —“— ...............  ..........  ...  ........ —“——  

A/I Immateriális javak   

  Att/l. Ingatlanok és a kapcsolódó xjgyoni értékű jogok 73 415 72890 
  A/JI/2. Gépek, berendezések és felszerelések, jármiri’ek 2129 1 116 
  Ml'4. Beruházások, felújítások 200 . 
 A/U. Tárgyi eszközök 75 744 74 006 
 A/m. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100 
 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 37 753 37 094 
.AL NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 113 597 111200 
 B/I. Készletek összesen   

 B/n, Értékpapírok - - 
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK - - 

 C/I. Lekötött bankbetétek 12 000 8 000 
 cm. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 41 29 
 c/ra Forintszámlák 4167 8 866 
SÍ. PÉNZESZKÖZÖK 16 208 16 895 
 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 52 2 265 
 D/II Költségvetési évet követő évben esedékes követelések 75 - 
 D/ffl Költségvetés jellegű elszámolások 62 62 

D.) KÖVETELÉSEK 189 2 327 
 E/n Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  1 

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALOI ELSZÁMOLÁSOK 410 1 
>.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 32 6 

tíSZKOZ*lK t fc l:H> irt  

FORRÁSOK  

ms.tv 4316. FV 
 G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 129 959 129 959 
 G/n. Nemzeti vagyon változásai   

 G/m. Egyéb eszközök induláskori értéke ás változásai 1 194 1 194 
 G/IV. Felhalmozott eredmény 7 584 4 230 
 GAT. Mérleg szerinti eredmény 3 354 184 

G.) SAJÁT TŐKE 126 923 127 107 
  

H/l/3. 
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 114 - 

  

H'l/4. költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátónak pénzbeli 
juttatásira 2 - 

  

H/L5. költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 
kiadásokra 5 - 

 H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 121 - 
  

H/n/3. költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra 187 - 

  

H/II/5. költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek 
működési célú kiadásokra 156 - 

  

H/ll/9. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
finanszírozási kiadásokra 48 51 

 H/n. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek 391 51 
 H/in. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 221 229 
JLL KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN 733 280 

i.) ÍEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOL ÍSOK   

J.) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSEL KAPCS ÉLSZ.   

 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 479 839 
 K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek 2301 2 201 

K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 780 3 040 
rOKRA^uívd- VZFíiEPi V‘) jy. -42** 
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13/A. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata vagyonkimutatása 
2016. december 31-én forgalomképesség szerinti bontásban 

adat forintban 

sorszá 
m megnevezés 

vagyon típusa 

összesen Törzsvagyon 
törzsvagyonon 

kívüli egyéb 
vagyon 

forgalomképtelen 
korlátozottan 

forgalomképes forgalomképes 
i Immateriális javak    

- 
1. Vagyonértékű ioqok     

2. Szellemi termékek    - 
II Tárgyi eszközök 37 371 036 25 500 351 11 135 002 74 006 389 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 37 371 036 25 500 351 10 019 066 72 890 453 

2. Gépek, berendezések és 
felszerelések, járművek 

  

1 115 936 1 115 936 
4. Beruházások, felújítások    

- 
Ili Befektetett pénzügyi eszk . 100 000 - 100 000 
1. Tartós részesedékek  100 000  100 000 
IV Vagyonkezelésbe adott eszk - 37 093 706 - 37 093 706 

 ZALAVÍZ-nek  37 093 706  
37 093 706 

 

ÖSSZESEN 37 371 036 62 694 057 11 135 002 111 200 095 

Ortaháza Községi Önkormányzat "0"-ra leírt eszközeinek bemutatása 

sor 
szám megnevezés leltári szám Bruttó érték halmozott ÉCS leírás éve 

Szellemi termékek     

1 CD ManólQ program 602-2/04 4 800 4 800 2007. 
2 CD Suli Plusz 2 PC Vizsga 602-4/04 2 450 2 450 2007. 
3 MC Windows XP program 602-1/04 64 500 64 500 2007. 
4 Magyar Office 2003 Standard 602-3/04 47 300 47 300 2007. 
5 Norton Antivrrus 2004 program 602-5/04 21 250 21 250 2007. 
6 Office XP Win32 program 601/04 46 388 46 388 2005. 
7 Rendezési terv 603/05 1 674 460 1 674 460 2009. 

 Összesen:  1 861 148 1 861 14C  

     

Ügyviteltechnikai eszközök     

1 FEFO SCIENIC 4G Szgép 404/04 307 260 307 260 2006. 
2 FEFO SCIENIC 4G Szgép 405/04 307 260 307 260 2006. 
3 FEFO SCIENIC 4G Szgép 406/04 346 262 346 262 2006. 
4 Nyomtató HP DJ 407/04 19 429 19 429 2006. 
5 Nyomtató HP LJ 1000W 408/04 62 355 62 355 2006. 
6 Szkenner HP SJ 409/04 20 589 20 589 2006. 
7 Számítógép Albacomp Adica 411/04 561 750 561 750 2007. 

 Összesen:  1 624 905 1 624 905  
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GÉPEK,BERENDEZÉSEK     

1 Szekrénysor hivatali helyiségben 304/04 110 939 110 939 2006. 
2 Zárt konténer 305/04 187 500 187 500 2008. 
3 Polcos szekrénysor 306/04 47 735 47 735 2009. 
4 Színes televízió 307/04 34 990 34 990 2009. 
5 Egyensúlyozó rendszer 309-4/04 123 200 123 200 2010. 
6 Lengőhinta 309/3/04 86 240 86 240 2010. 
7 Mászóka és csúzda 309-1/04 235 200 235 200 2010. 
8 Négyoldalas mászóka 309-2/04 43 680 43 680 2010. 
9 Számítógép asztal 308/04 30 000 30 000 2010. 

10 Digitális fényképezőgép 310/04 144 250 144 250 2011. 
11 Irodabútor /orvosi asztal/ 313/04 60 000 60 000 2011. 
13 Szintetizátor 314/05 181 530 181 530 2012. 
14 Zanussi hűtőszekrény 315/05 59 900 59 900 2012. 
15 Bozótvágó 317/07 159 900 159 900 2014. 
17 Kosárlabda állvány, palánk 319/08 362 880 362 880 2015. 
18 Teniszháló tartóoszloppal 318/08 106 800 106 800 2015. 
19 Traktor (MTD LF125) 316/2008 313 400 313 400 2015. 
20 Projektor Epson EBS62 320/09 124 000 124 000 2016. 
21 Defibrilátor lifepack 100 321/09 67 500 67 500 2016. 
 Összesen:  2 479 644 2 479 644  

GÉPEK, BERENDEZÉSEK - Kisértékű     

1 Asztal összecsukható 326/15 229 079 229 079 2015. 
2 Bozótvágó (Maruyama 4320) 324/2015 141 732 141 732 2015. 
3 Szék Varia támlás 325/15 108 000 108 000 2015. 
4 Nyomtató HP LaserJet 412/16 43 283 43 283 2016. 

 Összesen:  522 094 522 094  
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Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselőtestületének a 2017. május 29-én tartandó 
nyilvános ülésének a 2. napirendi pontjához 

Tárgy; Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés megtárgyalása és elfogadása 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Összefoglaló Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 
A belső ellenőri munkát 2016. évben az alábbi jogszabályok határozták meg: 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. törvény (Mötv.), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.), 
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá 

ról (Ávr.), 
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Bér.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), 
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 

szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet). 

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: 

1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítés 

A képviselő testület által 2015. november 30-án megtartott nyilvános képviselőtestületi ülésén 
az 73 /2015. (Xl.30) Kt. határozatával jóváhagyott 2016. éves belső ellenőrzési munkatervben 
az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra: 

a. ) 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett 
intézkedések utóvizsgálata. 

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2016. évben nem került sor. 
A 2016. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés 
nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő- testület a 2016. 
éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította. 
Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető 
által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra. 
Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, a pénzügyi 
fomunkatárs folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszélésen is ismertetésre került. 
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A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban 
rögzített iratminták alkalmazásra kerültek. 
Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a 
nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások 
megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek 
tekintetében a polgármester, a jegyző és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
hivatal) dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel. 

Az egyes ellenőrzések bemutatása: 
a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések 

megállapításaira tett intézkedések végrehajtásának utóvizsgálata. 
Az ellenőrzés tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. Az 
ellenőrzés célja: a működés szabályosságának felülvizsgálata A vizsgálat módszere: 
utóellenőrzés. 

OrtaházaKözscg Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak 
teljesültek. 

2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása 

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az ön- 
kormányzat, a hivatal, vagy bármely költségvetési szerv dolgozóival szemben fegyelmi 
felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna 
sort keríteni. 

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

Önértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának 
minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők. 

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

Az önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már 
korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja. 
2006. július 1-től egészen 2012. december 31-is az önkormányzat belső ellenőrzését 
Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül látták el. 
Az önkormányzat 2013. január 1-től vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési 
tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) 
gazdasági társasággal végezteti. 
A gazdasági társaság függetlenített belső ellenőre a központi jogszabályokban előírt szakmai 
és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért 
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felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113494. 
Belső ellenőr a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkezik, a kétévenkénti ÁBPE II. 
folyamatos továbbképzéseken vesz részt és nemcsak elméleti, hanem csaknem 30 éves 
gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. 

Belső ellenőr a kezdetektől fogva tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának 
(BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből 
értesül. 

2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének 
biztosítása 

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el. 
A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat 
szervezeti hierarchiájába „beépült”. 
A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, mint pl.: 

az Önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában 
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében; 
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, j óváhagyásában; 

belső szabályzatok elkészítésében; 
- intézkedési terv elkészítésében. 

Az önkormányzatnál 2006. évtől teremtették meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer 
működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat 
gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető. 
A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, 
amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés 
folyamatosan jelen van. 

3. Összeférhetetlenségi esetek 

Összeférhetetlenség miatt belső ellenőrzés nem maradt el. 

4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, 
korlátozásokkal nem találkozott, így többek között: 

- az önkormányzat és a hivatal valamennyi helyiségeibe beléphetett; 
- az önkormányzatnál az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba 

betekinthetett; 
- az önkormányzat vezetőjétől és a hivatal bármely alkalmazottjától írásban vagy 

szóban információt kérhetett; 

5. belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
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A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját 
számítógépével úja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel az önkormányzat felé nem lépett 
fel. Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az 
önkormányzat és a hivatal dolgozói munkáját segítették. 

6. Az ellenőrzések nyilvántartása 

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bér. szerinti nyilvántartást 
vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a 
dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén. 

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 
2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult. 
A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez 
külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít. 

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi 
erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Bér. a belső 
ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja Az önkormányzat anyagi 
lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2016. éves belső ellenőrzési munkaterv 
kidolgozására. 
Mindezek ismeretében - amennyiben a kormány a belső kontrollrendszert magas színvonalon 
szeretné tudni - célszerű lenne visszaállítani - a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön 
nevesített normatív finanszírozást. 

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása 

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a 
tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban 
külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a 
belső ellenőr. 
A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, 
másrészt az aktuális belső ellenőrzési feladathoz kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a 
felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. 
A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került. 

B. A belső kontrollrendszer működésének értékelése 
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ellenőrzési tapasztalatok alapján 

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira 
tett intézkedések utóvizsgálata. 

OrtaházaKözscg Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak alapján 
került sor az önkormányzatnál a 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések 
megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálatára. 
Az utóellenőrzés a Hivatalnál került lefolytatásra le, a jegyző 2016. szeptember 29-én kiadott 
megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján. 
Az utóvizsgálat során a bizonylati rend és okmányfegyelem, azon belül a 
kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása és a szakmai teljesítés igazolása került 
felülvizsgálatra. 
Az utóellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzatnál a belső ellenőrzések által 
feltárt hiányosságok realizálására tett intézkedések hatékonyak voltak, a korábban javasolt 
észrevételeket kijavították. 
A hivatal dolgozói felkészülten és elkötelezetten végezték mindennapi munkájukat. 
A helyszíni ellenőrzés idején szakmai megbeszélésre, tanácsadásra is sor került, a hivatal 
dolgozói nyitottak voltak a szakmai segítségre. 

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

1. Kontrollkörnyezet: 

Az. önkormányzat valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták 
és hatályba helyezték . 
A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak. 
A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a 
jegyző hagyta jóvá. 
A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, 
továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető 
szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat. 

2. Kockázatkezelés: 

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében az 
önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők. Az 
önkormányzat rendelkezik külön Kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen 
bemutatásra kerül: 

a kockázatok meghatározása és felmérése, 
- a kockázatok elemzése, továbbá 
— a kockázatok kezelése. 
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3. Kontrolltevékenységek: 

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység 
működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a 
megszüntetést segítő javaslatok megtétele. 

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és 
kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott 
módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés irány- mutatásait 
figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg. 
Az Önkormányzatra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal 
rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel 
szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait. A FEUVE előírásait a 
hatályos szabályzat szerint hajtották végre. A helyszíni vizsgálatok során a FEUVE rendszer 
szabályszerűsége, gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége területén alapvető 
hiányosságot nem tapasztalt a belső ellenőrzés. 
A pénzügyi döntések dokumentumai (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a visszafizetések dokumentumait is), a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyásának, 
illetve ellenjegyzésének, valamint a gazdasági események elszámolásának szabályozási 
rendszerét az önkormányzatnál kialakították. 

Az önkormányzat vezetői, a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközökkel végezték: 
az aláírási jog gyakorlásával (megtagadja az aláírást, ha nem hajtották végre az 
intézkedéseket, és szabálytalan tranzakciót akarnak végezni), az információk 
elemzésével (folyamatosan elemzi, hogy a kapott információk, jelentések jelzik-e a 
módosított gyakorlat hasznát), 

- beszámoltatással (személyesen számon kéri az érintett munkatársától a végrehajtás 
megtörténtét és eredményét), 

- helyszíni tapasztalatszerzéssel (a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak megfelelő 
lebonyolítását a helyszínen is megszemléli), 

- intézkedések nyomon követésével (belső ellenőr megbízásával). 

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus 
kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés 
nélkül. 

4. Információ és kommunikáció: 

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több 
esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk. 
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A polgármester és a jegyző a belső ellenőrzés rendelkezésére állt, a vizsgálat lefolytatásához 
szükséges valamennyi információt rendelkezésre bocsátott. 
A hivatal dolgozói mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések 
megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső 
ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak. 
A jelentés tervezetét először a hivatal dolgozóival ismertette meg a belső ellenőr. Ezen 
egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az 
ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a polgármester és a jegyző lehetőséget biztosított a 
tapasztalatok megbeszélésére. 

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti 
és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás. 

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring): 

Mivel intézkedési terv az ellenőrzéshez nem kapcsolódott a szervezeti egységek vezetőinek 
írásban nem kellett beszámolniuk a költségvetési szerv vezetője részére a megtett 
intézkedésekről. 
A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető. 
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált terület alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért 
utóvizsgálatot nem javaslunk. 

C. Az intézkedési tervek megvalósítása 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának 
és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak. 

a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira 
tett intézkedések utóvizsgálata. 
Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során hibát, hiányosságot nem 
tapasztaltunk, javaslatokat sem teszünk, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt. 
Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a 
megbeszéltek szerint javasolt eljárni. 

Zalaegerszeg, 2017. február 15. 

72017. (V ........... ) TT. határozati javaslat 

Kiss Csaba s.k. 
függetlenített belső ellenőr 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat és a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentést és 
tudomásul veszi és jóváhagyja. 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29-én tartandó 
képviselő-testületi ülésének 3.napirendi pontjához 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indokolás: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(l)-(5) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület 
ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 
34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 
közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell teijeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendelet 7.§. 
(13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2017. évi költségvetés 
előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő- testület elé terjeszteni, 
kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását 
igénylik. 
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2017. évi 
költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes 
hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások 
figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos 
előterjesztés, indokolás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet 
elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte 
és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletével 
29 644 000 Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Javaslom, hogy a képviselő-testület 8 374 710 forinttal 
növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott 29 644 000 forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és 
a módosított tárgyévi bevételt és kiadást 38 018 710 forint összegben hagyja jóvá. 
Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- testület az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésnek II. számú módosítását. 

Részletes indokolás: 
1. Költségvetési bevételek módosítása 

l.§. (1) 
Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 21 240 710 forintban javaslom 
elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 
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L$,(2) aAMüködési célú támogatások államháztartáson belülről: 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni 374 
610 forinttal az alábbi indokok alapján: 
Elszámolásból származó bevételként eredeti előirányzatot nem terveztünk, ugyanakkor a 2016 évi 
beszámoló alapján 1710 Ft állami támogatásra lesz önkormányzatunk 2017. évben jogosult. 
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatások eredeti előirányzatát 889 Ft-tal javaslom 
lecsökkenteni, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának eredeti 
előirányzatát 455 Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások eredeti előirányzatát 1000 Ft-tal 
javaslom lecsökkenteni az eredeti előirányzathoz képest. Ezen kis összegű módosítások azért váltak 
szükségessé, mivel az eredeti költségvetés ezer Ft-ban került megtervezésre, azonban az állami támogatások 
folyósítása és elszámolása Ft Összegben történik. 

- Esvéb működési célú támosatások bevételei ÁH-n belülről: 
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről összegét javaslom 373 466 forinttal 
megemelni, az alábbiak figyelembevételével: 

• Páka Község Önkormányzat elszámolt a társönkormányzatok felé a védőnői szolgálat, valamint a 
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatással, 
és a gazdálkodási beszámolók alapján, és önkormányzatunk részéről a védőnői szolgálat esetében 
28000 Ft, míg a hivatal esetében 345 e Ft összegű túlfinanszírozás mutatkozik, melyet a 
gesztor önkormányzat visszautal 
önkormányzatunknak. A közhasznú foglalkoztatás kiadásaihoz kapott 2017. évi hozzájárulás 
mértékét indokolt 466 Ft összeggel megemelni. Ezen összegekkel módosítani kell a az egyéb 
működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről 1 356 000 Ft részelőirányzatát. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét 1 729 466 Ft-
ban javaslom elfogadni. 

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 2 999 
610 Ft-ban javaslom elfogadni. 

L§J2j b.)Közhatalmi bevételek 

A közhatalmi bevételek 17 905 000 Ft eredeti előirányzatának a módosítása szükséges az alábbiak alapján: 
- Értékesítési és forgalmi adók eredeti előirányzatának összegét 100 Ft-tal indokolt megemelni a 

teljesítési adatok alapján. 

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét javaslom 17 905 100 Ft-ban jóváhagyni. 

/. 6. (2) cAMűködési bevétel 

Működési bevételeink módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani. 

A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 212 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

l.§.(2) d J felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 124 000 Ft- ban 
javaslom elfogadni. 
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A költségvetési bevételeink 20 866 000 Ft eredeti előirányzatának az összegét 374 710 Ft-tal javaslom 
megemelni, és a módosított előirányzat összegét 21 240 710 Ft-ban javaslom elfogadni. 

II. Költségvetési kiadások módosítása 

2§.(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 31 977 710 forintban 
javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 

2.$.(2) a) Személyi juttatások 
A személyi juttatások 12 608 000 forint összegű eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani. 
így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 12 608 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.S.Í2) b) Munkaadót terhelő járulékok 
A munkaadót terhelő járulékok 2 760 000 Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani. 
így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 760 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

2.SJ2) c) Dologi kiadások 
A dologi kiadások 5 645 000 Ft eredeti előirányzatát 11 710 Ft-tal indokolt megemelni és a módosított 
előirányzatot 5 656 710 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint: 

- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1209 000 Ft összegű eredeti előirányzatának az 
összegét 11 710 Ft-tal indokolt növelni mely a fizetendő áfa kiadás alakulásával függ össze. 

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 5 656 710 Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.8.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1 456 000 Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt 
módosítani, így a módosított előirányzatának az összegét 1 456 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.$.(2) e) Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások 4 184 000 Ft eredeti előirányzatát 2 363 000 Ft-tal indokolt megemelni az 
alábbiak szerint: 
Elvonások és befizetések módosított előirányzatának összegét 2 272 420 Ft-ban javaslom elfogadni az 
alábbiak szerint: 

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló felülvizsgálata alapján 94 567 Ft 
állami/központosított támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. 
Szolidaritási hozzájárulás címén 2017. évben 2 177 853 Ft összegű befizetési kötelezettség 
megtervezése indokolt önkormányzatunknál. 

A Lenti Rendelőintézet felé 30580 Ft működési támogatást javaslok megtervezni. 2016. évi fogorvosi 
szolgálat elszámolása önkormányzatunknak 40 000 Ft összegű hozzájárulást eredményez még a 2016. évi 
hozzájáruláson felül, mellyel az előirányzat összegét meg kell növelnünk. 
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre eredeti előirányzat összegét 20 400 Ft összeggel szükséges 
megnövelni, melyből 20 000 Ft Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja. 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 6 547 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 
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2.S. (2) f.) Felújítások 

A felújítások 2950 000 Ft összegű eredeti előirányzatának az összegét nem indokolt módosítani. 

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 2 950 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

3.S Az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlege 
Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 10 
737 000 forintban javaslom elfogadni. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és kiadásaink 
összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk 
alakulását. A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 7 911 000 forintban, míg a 
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 2 826 000 forintban javaslom jóváhagyni. 

Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 10 737 
000 forintban javaslom elfogadni. 

III. Finanszírozási bevételek 

4. §(1) A 2017 évi költségvetési hiány belső finanszírozása 
a) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
költségvetési maradvány 8 778 000 Ft eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani, ennek 
figyelembevételével javaslom a módosított előirányzat összegét 8 778 000 Ft-ban elfogadni, mely a 
zárszámadással elfogadott maradvány összege. 

4,§(2) A 2017 évi költségvetési hiány külső finanszírozása 
Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló 
finanszírozási bevételek: 8 000 e Ft 
melyből 
a. ) lekötött bankbetét megszüntetése 8.000 000 
Ft. 

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 16 778 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

IV. Finanszírozási Kiadások 

4.§(3) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege 
Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 41 e Ft 
eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani. 

4,§(4) Az önkormányzat 2017. évi módosított finanszírozási kiadásai: 

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési finanszírozási kiadásai: 6 000 000 Ft 
melyből 
a.) bankbetét lekötése 6.000 000 Ft. 

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 6 041 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

4,§f51 Az önkormányzat 2017 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege 

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított 
előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az 
összegét 38 018 710 Ft-ban javaslom elfogadni. 
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5.S. Záró a rendelkezések 
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat 
biztosítja. 
Előzetes hatásvizsgálat 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17,§.(1) bekezdése alapján A 

rendelet-tervezet címe: 
Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A 
módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne 
kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások 
lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az 
önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület 
gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) 
önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelés illetve e jogszabályokkal történő összhang biztosítása. 

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet 
alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő- testület és a hivatal részére a rendelet 
végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett 
összegével került módosításra. így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2017.(V.30.) 
önkormányzati rendeletét. 

Páka, 2017. május 29. 
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Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) rendelet módosításáról 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
A rendelet 2,§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2-§.  
(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

21 240 710 Ft 

azaz huszonegymillió kettőszáznegyvenezer-hétszáztíz forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

a. ) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 
b. ) Közhatalmi bevétel 
c. ) Működési bevétel 
d. ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

eredeti 
előirányzat 2 
625 000 17 
905 000 212 
000 124 000 

adat Ft-ban 
módosított előirányzat 2 
999 610 17 905 100 212 
000 124 000” 

2-§ 

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
«3.§. 
(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 

31 977 710 Ft 

azaz harmincegymillió kilencszázhetvenhétezer-hétszáztíz Ft 

(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: adat Ft-ban 

a) Személyi juttatások 

eredeti módosított 
előirányzat előirányzat 12 
608 000 12 608 000 

b.) Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó 2 760 000 2 760 000 
c.) Dologi kiadások 5 645 000 5 656 710 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 456 000 1 456 000 
e.) Egyéb működési célú kiadások 4 184 000 6 547 000 
f.) Felújítások 2 950 000 2 950 000” 

3-§ 

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 



Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
10 737 000 Ft 

azaz tízmillió hétszázharminchétezer Ft, melyből 

adat Ft-ban 
eredeti módosított 
előirányzat előirányzat 

a. ) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 5 911 000 7 911 000 
b. ) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2 826 000 2 826 000” 

4.§ 

A rendelet 5.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

«5-§. 
(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési hiányának belső finanszírozására 
szolgáló előző évi költségvetési maradvány : 

8 778 000 Ft 
azaz nyolcmillió hétszázhetvennyolcezer Ft, melyből 

a) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege 2 950 000 Ft 
b) működési célú költségvetési maradvány Összege 5 828 000 Ft 

(2) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési hiányának külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételek: 

8 000 000 Ft 
azaz nyolcmillió Ft 

melyből 
Finanszírozási bevételek 

a.) lekötött bankbetét megszüntetés 8 000 000 Ft 

(3) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetésének 
összege 

41 000 Ft 

azaz Negyvenegy ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások 41 000 Ft 

(4) Az önkormányzat 2017. évi módosított finanszírozási kiadásai: 

6 000 000 Ft 
azaz hatmillió Ft 

melyből 
Finanszírozási kiadás 

a.) lekötött bankbetét elhelyezés 
6 000 000 Ft 



(5) Az önkormányzat 2017. évi 

módosított tárgyévi kiadásai 
módosított tárgyévi bevételei 

eredeti 
előirányzat 

29 644 000 
29 644 000 

adat Ft-ban 
módosított 
előirányzat 

38 018 710 
38 018 710 

5. §. 

Záró rendelkezések 

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 11.; mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe ezen rendelet 1.; 2.; 
3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 11.; melléklete lép. 
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(3.) A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti. 
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2017. május 29. 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. 

 

 

 



Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosításának módosított tételei 

Bevételek Kiadások 
S.SZ. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg 
 Költségvetési bevétel Ft  Költségvetési kiadás Ft 
      

1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről  1. Dologi kiadások  

B16 Egyéb működési célú támogatásokAH-n belülről   - fizetendő áfa 11 710 
 - közfoglalkoztatás támog 466    

 - védőnői szóig 2016. évi elszámolás 28 000 2. Egyéb működési célú kiadások  

 

- hivatal 2016. évi elszámolás 345 000 
 - 2015. évi beszámoló felülvizsgálat miatt 

visszafizetés 92 139 

B111 Helyi önk műk ált támog 889 
 - 2015. évi beszámoló felülvizsgálat kamat 

fiz köt 2 428 
B113 Települési önk szociális és gy.jóléti támog 455  - Szolidaritási hozzájárulás 2 177 853 
B115 Működési célú költségvetési támog 1 000  - Rendelőintézet támogatása 30 580 
B116 Elszámolásból származó bevételek 1 710  - fogorvosi szóig 2016. évi elszámolás 40 000 

2. Közhatalmi bevételek     

B351 - helyi iparűzési adó 100 3. 
Működési célú pénzeszközátadás áh-n 
kívülre 

 

    - Lenti és Vidéke Egyesület tagdíj 20 000 
      

 Finanszírozási bevétel   Finanszírozási kiadás  

      

 - betét megszüntetés 8 000 000  - betét lekötés 6 000 000 
 Összesen: 8 374 710  Összesen: 8 374 710 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-töl 



1. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

adat Ft-ban 
 

kötelező' feladat ónként vállait 
jeladat 

2017. évi 
ereded 

előirányzat 

módosítás 
mértéke kötelezd jeladót ónként vállalt 

jeladói 
módosított 
előirányzat 

I. Működési célú bevételek        

1.) Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 2 625 000 

 

2 625 000 374 ÓID 2 999 610 
 

2 999 610 

2.) Közhatalmi bevételek 194 000 17 711 000 17 905 000 1110 194 000 17 711 100 17 905 100 
3.) Működési bevételek 12 000 200 000 212 000 

 

12 000 200 000 212 000 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök   0    0 
   0    0 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 2 831 000 17911 000 20 742 000 3-4 710 3 205 610 17 911100 21116 710 
Finanszírozási bevételek        

Lekötött bankbetét megszüntetése    

8 000 000  8 000 000 8 000 000 
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése 

  

0 
   

0 

5.) Előző év költségvetési maradványának 
ig&i^bevétele^ 

 

5 828 000 5 828 000 
  

5 828 000 5 828 000 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEI ÉTELEK OSSZ: 2 831 000 23 739 000 2o 5-0000 8374 710 3 205610 31 739 100 U 944 7Ift 

II. Felhalmozási célú bevételek        

1.) Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

  

0 
   

0 
2.) Közhatalmi bevételek   0    0 
3.) Felhalmozási bevételek   0    0 

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

0 0 
  

0 0 

Költségvetési felhalm. bevételei összesen: 0 0 0 0 0 0 0 
Finanszírozási bevételek        

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, törlesztése  124 000 124 000   124 000 124 000 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igén^bevétete^ 

 

2 950 000 2 950 000 
  

2 950 000 2 950 000 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BE VÉTELEK 
ÖSSZESES: 0 5 074 000 3 074 00<t fl 0 3 074 000 í 0-4 000 

OSKORMÁSYZ i I ÖSSZESES: 2 83i 000 > 811000 29 644 000 8374 -10 3205610 34 813100 38 018 710 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-ÍŐI 



Megnevezi* í&telezű feladat énként vállait 
feladat 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
módosítás 

mértéke kötelezdfeladat ónként vállalt 
feladat 

módosított 
előirányzat 

I. Működési célú kiadások 
       

1.) Személyi juttatások 12 608 000 
 

12 608 000 
 

12 608 000 
 

12 608 000 

2.) Munkaadói járulékok 2 760 000  2 760 000  2 760 000  2 760 000 

3.) Dologi kiadások 
1 540 000 4 105 000 5 645 000 11 710 1 551710 4  105 000 5 656 710 

4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 456 000  1 456 000  1 456 000  1 456 000 

5.) Egyéb működési kiadások 
2 384 000 1 800 000 4 184 000 2  163 600 4 747 000 I 800 000 6 547 000 

Költségvetési műk. kiadásai összesen: 20 748 000 5 905 000 26 653 000 2374 ?10 23 122 710 5 905 000 29 027 710 

6.) Pénzforgalom nélküli kiadás 
  

0 
   

0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás   0    0 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 41 000 

 

41 000 
 

41 000 
 

41 000 

MŰKÖDÉSl CÉLÉ KIA DÁKOK OSSZ: 20 780 000 s m m  26 694 000 2374 710 23 161 710 5 905 000 29 068 710 
II. Felhalmozási célú kiadások        

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0 9   0 
2.) Beruházás   0    0 
3.) Felújítás  2 950 000 2 950 000   2 950 000 2 950 000 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre 

  

0 0 
  

0 

Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: 0 2 950 000 2 950 000 0 0 2 950 000 2 950 000 
Finanszírozási kiadások        

6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing   0 0   0 
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése    

GOOOOOö 
 

6000000 6 000 000 

FfíULiLMOZÁSl CÉLÚKIWÁSOK ÖSS'SESE\; 0 2 950 000 2 950 000 6 000 000 0 8 950 000 8 950 000 
OXKORM ÍXYZ4 T ÖSSZESES. 20 789 000 8855 600 29 644 000 8374 710 23 1(1 V0 14855 000 38 918 710 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



2. melléklet Ortaháza Község önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA 

BEVÉTELEK adat forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 2017. évi 

előirányzat tervezet 

móaositás 
mértéke 

I. módosított 
előirányzat 

B BEVÉTELEK    

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről    

Bll Önkormányzatok működési támogatásai -   

Bil i  Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása - 889 889 
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
68 000 455 67 545 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000  

1 200 000 
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog 1 000 1 nOO - 
B116 Elszámolásból származó bevételek  1 710 1 710 

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áliamh belülről 1 356 000 373 466 1 729 466 
 

Működést célú támogatások aílamháztat tason belülről összesen 2 625 000 374 610 2 999 610 

B3 Közhatalmi bevételek    

B35 Termékek és szolgáltatások adói    

B351 Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 17 701 000 100 17 701 100 
B354 Gépjárműadók 194 000  

194 000 
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 000  

10 000 
 

Közhatalmi bevételek összesen 17 905 000 100 17905100 
B4 Működési bevételek    

B402 Szolgáltatások ellenértéké 12 000  12 000 
B408 Kamatbevételek 200 000  200 000 

 Működési bevételek összesen 212 000 - 212 000 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök -
/isszatérülése államháztartáson kívülről 

124 000 
 

124 000 

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -   

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 124 000 - 124000 

B1-B7 Költségvetési bevételek 20 $ÓŐ im 374 no 21 240 710 
BS Finanszírozási bevételek 

   

B81 Belföldi finanszírozás bevételei    

B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése  8 oon 000 8 000 000 
B813 Maradvány igénybevétele 8 778 000  

8 778 000 
 

Finanszúozási bevételek összesen ^ 778 000 8 000 000 16 778 600 
 BEVÉTELEK ÖSSZESES: 29 644 000 8 374 no 38018 710 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V,31-től 



 

3. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez ORTAHÁZA 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. 
MÓDOSÍTÁSA 

KIADÁSOK adat Ft-ban 

Rovat Megnevezés 2017. évi módosítás I. módosított 
száma előirányzat tervezet mértéké előirányzat 

KI  Személyi juttatások    

Kll  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 832 000 - 3 832 000 
 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 608 000  3 608 000 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 224 000  224 000 

K12  Külső személyi juttatások 8 776 000 - 8 776 000 
 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 6 701 000  6 701 000 
 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás 2 075 000  2 075 000 
  Személyi juttatások összesen 12 608 000 - 12 608 000 

K2 
 

Munkaadókat terhelő jái ulékok és szociális 
hozzájárulási adó 2 760 000 

 

2 760 000 

K3  Dologi kiadások    

K31  Készletbeszerzés 960 000 - 960 000 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 960 000  960 000 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 160 000 - 160 000 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 000  30 000 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 130 000  130 000 

K33  Szolgáltatási kiadások 3 316 000 - 3 316 000 
 K331 Közüzemi díjak 1 280 000  1 280 000 
 K332 Vásárolt élelmezés 53 000  53 000 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 019 000  1 019 000 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100 000  100 000 
 K337 Egyéb szolgáltatások 864 000  864 000 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások 

1 209 000 11 710 1 220 710 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános 1 209 000  1 209 000 
 K352 Fizetendö_áf^_  11710 11710 
  Dologi kiadások 5 645 000 11 710 5 656 710 

K4  Ellátottak pénzbeli juttatásai    

K48  Egyéb nem intézményi ellátások 1 456 000  1 456 000 
  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1456000 - 1 456 000 

K5  Egyéb működési célú kiadások    

 K502 Elvonások és befizetések  2 272 420 2 272 420 
  Működési célú pénzószköz átadás    

 K506  ÁH-n belülre 1 792 000 70 580 1 862 580 
 K511  ÁH-n kívülre 2 392 000 2u 000 2 412 000 
  Egyéb működési célú kiadások 4184 000 2 363 OflO 6 547 000 

K7  Felújítások    

 K71 Ingatlanok felújítása 2 323 000  2 323 000 
 K74 'ÁFA 627 000  627 000 
  Felúiftási kiadások 2 950 000 - 2 950 000 
  Kii lbu  ftttöiil'Hfa*    

 K9 Finanszírozási kiadások    

 K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  6 000 000 6 000 000 
 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések 41 000  41000 
  Finans7Írnz.Ui tf.j/V/íi/ifr összesen 41000 6 000 000 6041000 I 
- | _______ | fim  V'i1J fipjj  .1 i 
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4. melléklet Ortaháza Község önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított támogatások, kiegészítések 
adat Ft-ban 

Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva 
Ft/egység 

számított 
hozzájárulás Ft 

módosítás 
méltóké 

számított 
hozzájárulás Ft 

1. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

      

n.b. 
támo 

) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 
gatása 

      

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok támogatása 

 

35,10 22 300 Ft/hektár 782 
730 

 782 
730 

 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  2,50 320 000 FI/ km 800 
000 

 800 
000  

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

1 449 69 Ft/m2 100 
000 

 100 
000 

 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,33 227 000 Ft/km _74 
910 

 74 910 
1.1.c.) Egyéb önkormányzati faladatok támogatása 112  2700 Ft/fő 3 500 000  3 500 000 
V .beszámítás összege 112  -8 921 431 -5 257 640  -5 257 640 
1.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1    889 889 

~ 4 helyi önkormány rátok működésének általános támogatása összesen: - 889 889 
   

m. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

      

IH.1. Pénzbeli szociális ellátások    0  0 
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak 

egyéb támogatása 112 
  

0 
 

0 
m.5. Gyermekétkeztetés támogatása       

 

m.5.c.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk. 
 

306 nap 285 Ft/nap 67 545 
 

67 545 
= Települési önkormányzatok szociális, gsermekióléti és gyeiroekttkeztetési feladatainak 67 545 - 67 545 
   

IV. A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása 

      

IV. 
1. 

-Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 112 

  

1 200 000 
 

1 200 000 

= 4 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen. 1 200 000 - 1 200 000 
   

' W   ............  “ m 6 i M i  1  ..................................................................................  " ;  - 
.WM’-l] 
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5. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított bevételi előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat forintban 
 

KorniíSnystaU unilwio  

Ki.j£ií::vr1évJ bn i*S k 
1 ' 

Pinán L j‘r 1/jSt blv fűlt .  

Ueim 

 ,MvkO<ltVití!á 
Umíi'íJtávik 
ahf-r brlvlril 

PcUislmczfrti 
cvtú 

áhf Bt) lálit.i 
kéz halaiéi 

bníiflek. 
Mútóéi .1 
bevételek bíYft'íík 

i n 
VlvklW'st Ai Ktüulmsiiii 
atvtü 1 eflú itt rtt pénzt 
jjkitzfrk Viijr rl.í.rTk 

JPtvK 
kv,,.sbr. 

..K 
;M sH-n 
livtilr dl 

' 1 

fllaridriny 
ivenvbr. étjr 

igvéb 
finnnsz nunvi 

lóriul 
ílWZHD' 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

      

124 000 
   

124 000 

 - 2C ’£ év, bes’-irr,c!a el-rámolés jííHO          
345 000 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

   

12 000 
      

12 000 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 1 269 000 

         

1 269 000 
 - áfianti tímóssttepk mtJdcrftáts I Ut          1 144 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
        

8 778 000 
 

8 778 000 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 356 000          1 356 000 

 

- íno*3<nftií- 
          

466 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

          

0 
 - 2Ci5 évi besziir^ló r'tzár -tás           

28 000 
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 

bevételei ÁH-n kívülről 
  

17 905 000 200 000 
      

18 105 000 
 '•helyi ifísríizéüadó m-Vlotítis           100 

900060 Forgatási és befeketettési célú 
finanszírozási műveletek 

          

- 
 - betét nie^sztirftlii          8 000 000 8 000 000 
    /r Mr írni íwrt>   ÍJ4>‘\ 16  ----- 1------   i VJ ÍHW v tw ííilff r* m mio 
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6. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati 
rendeletéhez Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosított kiadási előirányzatai kormányzati funkciók szerinti 
bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat forintban 

Kormon funküó K HlWfi itt* i klórig i ii k ritiiMuiruuJ 
fot i i l  i i’ i l t  1  i i ») 

■i/xm. Míjínnri Sfrnirlil 
f111t  J  |  H| l l* U r  .UcUl 

liruMtu-Wa 
Iliülviiti kj 

klmlinpi 
l'tljiifiiiik 

jihiikifi ) 
untaidul 

fü-fr 
Mii,Ui.jlé'i itlo 

Unitiunk 
OtníkMui í  f i i éi t* M I  u 

F.trruO 
ErM, J 1 in.. 
lU 
M I I J  mit 

fiit!*, WlPufln ■ 
íl r- 

IriKt áhf * 
IsJvüirD fiira ttsrirnt.* ül 

kiuJu 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 6 701 000 1 488 000 312 000 
 

1 000 000 
     

9 501 000 
 -ííjatanérJ^fa   

t |  / 10        
11 710 

 • l í.nti ftuficktouttétet     
30 >R»      

30 580 
 

-1críti íi V: iftkt Emiuái t           
20 000 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés   
178 000    

2 950 000    
3 128 000 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 

         

41 000 41 000 
 - 2015. éw V'JTámoíü íelu!-/i«3álat steS'-afö kot 

kamata 
    

•14 5s' 
     

94 567 
 - vrelaJáttttM hűsSgj'Sniiá*     

2 U 'ÜJt      
2 177 853 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 218 000 138 000         1 356 000 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 
  

600 000 
       

600 000 
046020 Vezetékes műsorelosztás - KTV   156 000  760 000      916 000 
064010 Közvilágítás   

445 000        
445 000 

066010 Zöldterület-kezelés   889 000        889 000 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4 689 000 1 078 000 1 124 000 

 

390 000 
     

7 281 000 

072111 Háziorvosi alapellátás     
500 000      

500 000 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás     

136 000      
136 000 

072311 Fogorvosi alapellátás     18 000      18 000 
 - ?ülG. évi fcrszénu.. 3 elszámolás     

4,009      
40 000 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás     6 000      6 000 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás     

72 000      
72 000 

081030 Sportlétesítmények támogatása     
100 000      

100 000 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi 

kulturális 
értékek gondozása 

 

56 000 1 874 000 
       

1 930 000 
104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés   67 000        67 000 
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107051 Szociális étkeztetés     
526 000      

526 000 
107052 Házi segítségnyújtás           

0 
107053 Jelzőrondszeres házi segítségnyújtás     126 0U0      

126000 
10/060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 

ellátások, támogatások 
   

1 456 000 550 000 
     

2 006 000 

900060 Forgatási és befeketettési célú finanszírozási 
műveletek 

          

0 
 - betét'ekjjteí          n.poií Mvfl 6 000 000 
■ _____  tUWmtn-Jt kefirt  • II ,1 . 

* 1 r’z "V' 
* | l itt >HW ; H; m -  *  * <-ti Mi ;i *it .'/ii 
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7. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 
az egyéb működési kiadások I. módosított összege 

adat forintban 
 

eredeti előirányzat módosítás mértéké I. módosított előirányzat 

Cfm- 
szám Feladat Megnevezése Működési célú 

ÁH-n kívülre 
Felhalmozási célú 

ÁH-n kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

Kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 

Működési célú 
ÁH-n kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 
Államháztartáson kívülre       

1 - Vegyesbolt támogatása 300 000    300 000  

2 - Főiskolai hallgatók támogatása 200 000    200 000  

3 - Lakosság kábel tv szóig támog 760 000    760 000  

4 - Sportegyesület támogatása - pákái SE 100 000    100 000  

5 - Szemétszállítási díj átváll. 350 000    350 000  

6 - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás 126 000    126 000  

7 - Háziorvosi alapellátás 500 000    500 000  

8 - Egyház támogatás 50 000    50 000  

9 - Fogorvosi ügyelet 6 000    6 000  

10 - Lenti és Vidéke Vidékfeji Egyesület   20 000  20 000  

Államháztartáson kívülre összesen: 2 392 000 - 20 000 - 2 412 000 - 

Államháztartáson belülre 
      

1 - Pákái Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 1 000 000    1 000 000  

2 - Lenti Kistérség tagdíj 136 000    136 000  

3 -Vízmű érdekeltségi hozzájárulás 40 000    40 000  

4 - Szociális étkeztetés 526 000    526 000  

5 - fogorvosi szolgálat 2016. évi beszámoló elszámolás -  40 000  40 000  

6 - Lenti Rendelőintézet támogatás -  30 580  30 580  

7 - Fogorvosi alapellátás 18 000    18 000  

8 - Védőnői szolgálat 72 000    72 000  

Államháztartáson belülre összesen: 1 792 000 - 70 580 « 1 862 580 - 
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11. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított előirányzat-felhasználási terve 

adat forintban 
 Bevételek Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztu

s 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

be
r D

ecem
ber 

összesen 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 218000 219000 219000 218000 593610 219000 220000 220000 219000 218000 218000 218000 2999610 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről - 
            0 

B3 Közhatalmi bevételek   6005000  5900100 5000   5990000   5000 17905100 
B4 Működési bevételek   12000      100000   100000 212000 
B5 Felhalmozási bevételek             0 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök             0 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 11000 11000 11000 11000 124000 
B8 Finanszírozási bevételek   8778000 8000000         16778000 
 Bevételek összesen 228000 229000 15024000 8228000 6503710 234000 230000 230000 6320000 229000 229000 334000 38018710 
               

Kiadások Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztu

s 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

KI Személyi juttatások 1050000 1050000 1050000 1051000 1051000 1050000 1050000 1E+06 1050000 1051000 1051000 1052000 12608000 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 2760000 
K3 Dologi kiadások 475000 475000 475000 460000 449710 470000 470000 500000 470000 470000 470000 472000 5656710 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 116000 120000 120000 140000 1456000 
K5 Egyéb működési célú kiadások 280000 982000 280000 280000 1030000 370580 312420 970000 280000 280000 1202000 280000 6547000 
K6 Beruházások             0 
K7 Felújítások     2950000        2950000 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások             0 
K9 Finanszírozási kiadások 41000   6000000         6041000 
 Kiadások összesen: 2196000 2857000 2155000 8141000 5830710 2240580 2182420 3E+06 2146000 2151000 3073000 2174000 38018710 
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Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (11.15.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
(Egységes szerkezetben) 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

l.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre. 

*2.§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

21 240 710 Ft 

azaz huszonegymillió kettőszáznegyvenezer-hétszáztíz forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
adat Ft-ban 

eredeti módosított 
előirányzat előirányzat 

a.  ) Működési célú támogatás ÁH-n belülről
 2 625 000 2 999 610 
b.  ) Közhatalmi bevétel 17 905 000 17 
905 100 
c.  ) Működési bevétel 212 000 212 000 
d.  ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 124 000 124 000 

23.§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 

31 977 710 Ft 
azaz harmincegymillió kiiencszázhetvenhétezer-hétszáztíz Ft 

(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat Ft-ban 

a) Személyi juttatások 

eredeti módosított 
előirányzat előirányzat 12 
608 000 12 608 000 

b.) Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó 2 760 000 2 760 000 
c.) Dologi kiadások 5 645 000 5 656 710 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 456 000 1 456 000 
e.) Egyéb működési célú kiadások 4 184 000 6 547 000 
f.) Felújítások 2 950 000 2 950 000 

1 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önk.rendelet l-§-a, hatályos 2017.V.31-től 
2 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önk.rcndelet 2.§-a, hatályos 2017.V.31-től 



Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
10 737 000 Ft 

azaz tízmillió hétszázharminchétezer Ft, melyből 
adat Ft-ban 

eredeti módosított 
előirányzat előirányzat 

a.  ) a működési bevételek és 
működési kiadások egyenlege 5 911 000 7 911 000 
b.  ) a felhalmozási bevételek és 
felhalmozási kiadások egyenlege 2 826 000 2 826 000 45-§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési hiányának belső finanszírozására 
szolgáló előző évi költségvetési maradvány: 

8 778 000 Ft 
azaz nyolcmillió hétszázhetvennyolcezer Ft, melyből 

a)  felhalmozási célú 
költségvetési maradvány Összege 2 950 000 Ft 
b)  működési célú 
költségvetési maradvány összege 5 828 000 Ft 

(2) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési hiányának külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételek: 

8 000 000 Ft 
azaz nyolcmillió Ft 

melyből 
Finanszírozási bevételek 

a.) lekötött bankbetét megszüntetés 8 000 000 Ft 

(3) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetésének 
összege 

41 000 Ft 

azaz Negyvenegy ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások 41 000 Ft 

(4) Az önkormányzat 2017. évi módosított finanszírozási kiadásai: 

6 000 000 Ft 
azaz hatmillió Ft 

melyből 
Finanszírozási kiadás 

a.) lekötött bankbetét elhelyezés 6 000 000 Ft 

3 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önk.rendelet 3.§-a, hatályos 2017.V,31-től 
4 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önk.rendelet 4.§-a, hatályos 2017.V.31-töl 



(5) Az önkormányzat 2017. évi 

módosított tárgyévi kiadásai 
módosított tárgyévi bevételei 

eredeti 
előirányzat 

29 644 000 
29 644 000 

adat Ft-ban 
módosított 
előirányzat 

38 018 710 
38 018 710 

6-§ 

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési 
mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési 
kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. 
melléklet tartalmazza. 

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. 
melléklet mutatja be. 

(7) Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet 
tartalmazza 

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza. 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 4 főben hagyja jóvá. A létszám 
részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő közfoglalkoztatott. 

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet 
tartalmazza. 

(11) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a 12. melléklete tartalmazza. 

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 
összegét a 3. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza. 



(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem 
vállalhat. 

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a 
jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell 
biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az 
adósságszolgálat teljesítésének. 

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat 
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint 
történhet. 

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő 
új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a 
költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. 

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi 
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat 
teljesítése érdekében. 

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben 
meghatározottak figyelembevételével. 

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének 
meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester 
dönt. 

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának 
mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. 

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal 
hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott 
köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem 
csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával 
egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 



költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét. 

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek 
az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott 
költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a 
felelős. 

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben 
engedélyezheti: 

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel 
alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes 
teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen 

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. 

(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt 
nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal. 

8.§ 

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A 
kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő 
fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli j uttatásai 
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 
j) külső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2017. február 14-ig a 2017. évi költségvetési 
rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. 

(2) A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített 
kiadások a költségvetés részét képezik. 



 

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell 
alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2017. február 14. 

Vajmi Ferenc sk 
Polgármester 

 

Tóthné Péter Judit sk 
Jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2017. február. 15. 
Tóthné Péter Judit sk 

Jegyző 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. Május 29-én 
tartandó nyilvános testületi ülésének a 4. napirendi pontjához 

Tárgy: a Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2017. február 09. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a „Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata” című 
napirendet, mellyel összefüggésben a Társulási Tanács a 6/2017. (II. 09.) számú határozatával döntött 
a Társulási Megállapodás módosításáról, a hatályba lépését 2017. március 1. napjában jelölte meg. 
A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága a Társulási Megállapodás áttekintését követően 
hiánypótló végzést bocsátott ki, 8 napos határidő tűzésével. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
társulási megállapodás módosítása a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, kivéve, ha a 
módosításra irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. 
Tekintettel arra, hogy a hiánypótló végzésben maghatározott határidő lejárta a társulási megállapodás 
módosításának hatályba lépését követő határnapban került meghatározásra, a hiánypótlásra megjelölt 
határidő nem volt tartható, ezért a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága Lenti Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának kérelmére irányuló eljárást 
megszüntette. 

Fentiekre tekintettel szükséges Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által 
hozott 21/2017. (11.14) Kt. számú határozatának hatályon kívül helyezése, és a Társulási 
Megállapodás módosítása vonatkozásában új határozat meghozatala. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez szükség 
van - az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-testület minősített 
többséggel hozott döntésére. A Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2017. július 1. napjától lép hatályba. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Társulási Megállapodás 
módosításáról dönteni szíveskedjék. 

Páka, 2017. Április 28. /^**T**&\ 

fi 

,/2017fV ...... IKt. Határozati javaslat: 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2017. (11.14) Kt. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

Felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 



Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester 

,72017(Y ..... IKt. Határozati javaslat: 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testulete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A Társulási Megállapodás Hl. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című melléklete 
helyébe az alábbi melléklet lép: 

„ ni. melléklet 
Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend 

 

EU-s pályázatok 
fenntartása 

Hétközi és 
hétvégi 
orvosi 
ügyelet 

Házi 
segítségnyújtás 

Nappaii 
ellátás 
(idősek) 

Támogató 
szolgáltatás 

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségmaíjtás 

Alsószenterzsébet X X X  

X X 
Baglad X X     

Barlahida X X     

Belsösárd X X 
    

Bödeháza X X     

Csertalakos X     

X 
Csesztreg X X X  

X X 
Csömödér X X 

    

Dobri X X     

Felsőszenterzsébet X X X 
 

X X 
Gáborj ánháza X X     

Gosztola X X 
    

Gutorfölde X     

X 
Hemyék X X     

Iklódbördőce X X 
    

Kálócfa X X  

X   

Kányavár X X     

Kcrkabarabás X X  

X   

Kerkafalva X * x  

X X 
Kerkakutas X X X 

 

X X 
Kerkateskánd X X     

Kissziget X X     

Kozmadomb ja X X  

X   

Külsfisárd X X     

Lendvadcdes X X 
    

Lendvajakabfa X X     

Lenti X X X X 
 

X 
Lovászi X X     

Magyarföld X X X 
 

X X 
Márokföld X X 

  

X X 



Mikekarácsonyfa X X 
    

Nemesnép X X X  

X X 
Nova X X     

Ortaháza X X     

Páka X X     

Pórszombat X X  

X   

Pördefólde X X     

Pusztaapáti X X 
 

X 
  

Rédics X X     

Résznek X X 
    

Szécsisziget X X 
    

Szentgyörgyvölgy X X   

X X 
Szentpéterfólde X     

X 
Szíjártóháza X X     

Szilvágy X X 
 

X 
  

Tormafölde X X 
    

T omy iszentmiklós X X     

Zalabaksa X X  

X   

Zalaszombatfa X X 
    

Zebecke X X 
    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás 2017. július 1. napján lép hatályba. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vajmi Ferenc polgármester 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. Május 29-én 
tartandó képviselő-testületi ülésének 5.napirendi pontjához 

Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Tisztelt polgármester 

Általános indokolás: 

Az építésügyet érintő jogszabályváltozásból adódóan a településfejlesztés és településrendezés 
eljárási szabályai 2013. január 1-től kikerültek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban. Étv) szabályozásából és külön kormányrendeletben 
kerültek megállapításra. 

Az Étv, valamint az annak felhatalmazása alapján elfogadott, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) rögzíti a településfejlesztési típusú tervek - így a településfejlesztési koncepció és az 
integrált településfejlesztési stratégia (ITS) valamint a településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) elkészítésének és elfogadásának rendjét. 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárások során 
történő egyeztetéseknél biztosítani kell a minél szélesebb körben véleményező partnerek bevonását, a 
vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök 
nyilvánosságát. A Korm. rendelet 29 .§-a értelmében az önkormányzat - a teljes körű 
nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők 
figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, amelynek során meghatározza: 
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá 
nyilvántartásának módját, 
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, 
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi 
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 
A kormányrendelet 29/A§-a értelmében: 
„29. § (1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a 
településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az 
önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a 
partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább 
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon. 
(2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi 



véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 
ismerteti annak tartalmát. 
(3) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a 
következő: 
a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet 
készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a településrendezési 
eszközök teljes eljárásban történő készítésénél, módosításánál teljeskörűen, 
b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 
ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a (2) bekezdés a) vagy 
c) pontja szerinti módon, 
bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő 
készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljeskörűen, 
be) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során 
teljeskörűen, a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 
módon, 
bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál a záró 
vélemény megkérése előtt a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerint módon, 
be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen kell teljesítem. 
(4) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel 
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai 
szerint teszik meg, de 
a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az 
elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell 
jeleníteni, 
b) az észrevételeket, javaslatokat 
ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - kivéve, ha e 
rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 
közzétételtől számított 8 napon belül 
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.” 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetben szóló rendeletben részletesen ismertettük a különböző tervek, 
eszközök készítésekor, illetve jóváhagyásakor szükséges egyeztetések rendjét, a javaslatok, 
vélemények dokumentálását, nyilvántartását, a nyilvánosságot biztosító intézkedéseket. A partnerek 
részéről a véleményezésidőt tényleges napban nem javaslom meghatározni, A rendelettervezet 
2.§(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével partnerségi egyeztetésben a partneri 
véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó - a Korm. rendeletben meghatározott - 
határidőknek megfelelően javaslom megállapítani. 



Részletes indokolás: 

1. § A partnerségi egyeztetés szabályzatának célját, az egyeztetésben bevontak körét 
tartalmazza. 
2. § A tájékoztató közlésére , a véleményezés lehetőségeire és módjára vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. 
3. § Az érkezett észrevételek, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módjára 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
4. § Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módjára, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések 
6. § A záró, hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

I.A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet megalkotásának indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik: 

Társadalmi okok, célok Gazdasági okok, célok Szakmai okok, célok 

Településfejlesztési koncepció, Integrált 
Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet 
egyeztetésének elfogadására vonatkozó 
szabályok megalkotása a partnerségi 
egyeztetésről a teljes körű nyilvánosság 
biztosításával. 

A településrendezési eszközök 
és a kézikönyv, tele pülésképi 
rendelet egyeztetésének 
folyamatába a nyilvánosság 
bevonása biztosítja a 
vélemények összehangolását, 
ezáltal a helyi közösség aktív 
részvételét a tervek készítési 
folyamatában. 

A 314/2012.(XI. 8) Kormányrendelet 
VI. fejezetében előírt feladatok 
végrehajtása A településfejlesztési 
koncepció, az Integrált 
Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök 
kézikönyv,településképi rendelet 
egyeztetésének elfogadására 
vonatkozó szabályok megalkotása 

II.A jogi szabályozás várható jelentősebb hatásai 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatások 

Környezeti és egészségi 
következmények 

Adminisztratív terheket befolyásoló 
hatások 

A rendelet elfogadásával az önkormányzat 
biztosítja településfejlesztési koncepció, 
Integrált Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet 
elfogadásakor a teljes körű nyilvánosságot. 

A tervezés során a tervezők, a 
Tervellenőri munkacsoport 
munkatársai, és az illetékes 
szakhatóságok és a civil szféra 
véleménye is beépül az 
elfogadott tervekbe. 

A rendelet elfogadása után a teljes 
körű nyilvánosság biztosítása miatt nő 
a polgármester, és a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 
munkatársainak feladata. 



III. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 

Személyi feltételek Szén ezeti feltételek 
Tárgyi feltételek PÉNZÜGYI 

FELTÉTELEK 
A Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 
szükséges személyi 
feltétellel. 

A rendeletben foglalt feladat 
végrehajtása polgármester 
hatáskörébe tartozik 

A meglévőkön kívül 
többletfeltétel nem 
szükséges. 

A személyi feltételek 
bérkerete biztosított, nem 
igényel további forrást. 

IV. A jogalkotás elmaradásának várható következményei _________________________________  
A 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet VI. fejezetében előírt feladatok nem kerülnek végrehajtásra. A 
településfejlesztési koncepció, az Integrált Településrendezési Stratégia és a településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet egyeztetésének elfogadása jogilag kifogásolhatóvá válhat. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a partnerségi egyeztetés rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalására és 
elfogadására. 

Páka, 2017.április 24. 



Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól 

Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, tekintettel az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIÍI. törvény 6/A.§ (3) bekezdésére és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. 
§-ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 

A partnerségi egyeztetés szabályzatának célja 

l-§ 

(1) A Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának célja, hogy Ortaháza Község Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint 
településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő 
egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő bevonását, az 
elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási 
rendjét. 

(2)  A településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 
eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során 
a polgármester a partnerségi egyeztetést e rendeletnek továbbá a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
(a továbbiakban: Kőim. rendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel. 

2.§ 

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 
a) a település teljes lakossága, 
b) valamennyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) valamennyi egyház. 

A tájékoztató közlése, a véleményezés lehetőségei és módja 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.ortahaza. hu (továbbiakban: 
honlap) honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció 
egységes megjelentethetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, 
valamint településképi dokumentumok készítése, 
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módosítása tekintetében a honlapon, és az önkormányzat hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé, és 
lakossági fórumot tart. 

(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó 
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint 
településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és 
módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi 
tájékoztató) is figyelemmel - készíti el. 

(3) A lakossági fórum helye és ideje az önkormányzat hirdetőtábláján, és uww.ortahaza.hu honlapon 
kerül megjelölésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal. 

(4) A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége legalább a véleményezés időtartamáig 
biztosított. 

(5) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, 
valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a 
tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen 
dokumentumokba történő betekintésre. 

(6) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalban 
(továbbiakban: Hivatal) átvehető Partneri adatlap (1. sz. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban 
meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a 
településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében. 

(7) Az (6) bekezdésben foglaltakon túl, a lakossági fórumon a szóban elhangzott érdemi véleményt 
tartalmazó jegyzőkönyvben rögzítettek kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban. 

(8) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner 
nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszáraát. Ezen adatok 
megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott 
javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni. 

(9) A partneri adatlapon történő észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a 
tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg: 

a. ) a papír alapú adatlap az önkormányzat címére ( 8954, Ortaháza Fő u.36 ) történő 
megküldésével, leadásával, 
b. ) az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban 
meghatározott e-mail címre. 

(10) A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára 
vonatkozó - a Korm.rendeletben meghatározott - határidőknek megfelelően kell megállapítani. Az 
állami főépítészi eljárás esetén ez az időtartam 15 nap. 
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(11) A(9) és (10) pontban meghatározott határidő amennyiben az adott dokumentumok és egyeztetési 
eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó - legalább a lakossági fórumot követő 8. nap. 

Az érkezett észrevételek, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

4-§ 

(1)A beérkezett véleményeket a hivatal rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek 
figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a hivatal feltölt az 2.§ (1) pontban 
meghatározott tárhelyre. 
Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni. 

Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 

5*§ 

(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, 
javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a 
polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet. 

(2) Az érintettek meghívásáról a hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. 

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell 
az Önkormányzat Képviselő testületével (továbbiakban: képviselőtestület), amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselőtestület dönt. El nem fogadás esetén a döntést a képviselő-
testületnek indokolnia kell. 

(4) AmennyÍben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, 
az Önkormányzat főépítésze - partnerségi egyeztetést lezáró döntésként - ennek tényét írásban rögzíti, 
és ez esetben képviselőtestület döntésre nincs szükség, 

(5) A képviselőtestület - állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének - döntése 
feltöltésre kerül a honlapra. 

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések 

6.§ 

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat - a 
hatályba lépésüket követően - a Hivatal feltölti a 2.§(1) bekezdésben meghatározott tárhelyre. 
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Záró rendelkezések 

7-§ 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Ortaháza, 2017 Május 29. 

 

Tóthné Péter Judit 
jegyző 

Kihirdetve: 2017. 

május 30. 

 

 

Vajmi Ferenc 
polgármester 
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1. sz. melléklet Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017 (V.30.) 

önkormányzati rendeletéhez 

Alulírott 

PARTNERIADATLAP 
Partnerségi egyeztetésben való 
részvételhez 

Név/Megnevezés:  

Képviseletre jogosult 
személy: 

 

Lakcím/Székhely:  

E-mail cím:  

Telefonszám:  

a Ortaháza Község Önkormányzata által készítendő 

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen 

□ előzetes tájékoztatási szakaszában vagy □ véleményezési szakaszában 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012, (XI. 8.) 
Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 10/2017. (V.30.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni: 

Az eljárás további szakaszaiban 
□ részt kívánok venni. 
□ nem kívánok részt venni. 

.,20 .................... hó  .......... nap 

aláírás 
A kitöltött alánt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni: 
Postacím: 8954, Ortaháza, Fő u. 36. 
E-mail cím: pakatitkarsag@kelekabel. h u 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.május 29-én tartandó 
ülésének 6. napirendi pontjához. 

Tárgy: Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

Tisztelt Képviselőtestület! 
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: 

> Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 9/2015. (X1I.30.) önkormányzati 
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

> 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 (W.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 e 
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 2017. 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 menten terül el. Csak egy utca ágazik el, Nova felé 
vezető közút. 

A települést Dél-keletről szegélyező meredek, erózió veszélyes 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 agyag 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 köijegyzőséghez 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. 
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Fő utca Déli oldala: 
A közút a keleti részű felőli oldalán lévő árok teljes hosszban történő felújítása megtörténi, mélyítésén kívül a 
rézsű fölött övárok létesítése szükséges, ezzel megakadályozva a közútra történő 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 ió minőségben kiépített, megfelelő meder mélységű és szélességű árkok megfelelő karbantartása 
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mellett jól megoldják a jövőben a település csapadékvíz-elvezetési gondjait. 

1.2 Potenciális szennyező források 

Potenciális szermyzőforrásról 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 Fehéijefeldolgozó Zrt. 

A település területem 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 33 lakás. A lakosságtól elszállított települési 

szilárd hulladék éves mennyisége 14,958 Tonna. 
- Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a településről 2014 évben elszállított hulladékra vonatkozó 

adatokat: 

2016.1. félév: 

tonna/I. félév Települési hulladék Lom hulladék Papír Műanyag és fém Üveg 
Ortaháza 6,982 - 0,098 0,197 0,143 

2016. II. félév: 

tonna,'!, félév Települési hulladék Lom hulladék Papír Műanyag és fém Üveg 
Ortaháza 7,976 - 

0,166 0,198 0,114 

- 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. 

- Tájékoztatásul közlöm, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt 
(továbbiakban: NHKV Zrt.) 2017 április 12 tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a Lenti 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft(. továbbiakban: HÚGA) részére a hulladékról 
szóló 2012 évi CLXXXV Tv(továbbiakban: Ht.) 32/A§(l)g) pontjában foglaltak alapján a 3700-
92/2016 számon kiállított megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta. A megfelelőségi 
vélemény visszavonásának az indoka, hogy az NKHV Zrt megállapította, hogy a HÚGA 
tevékenysége a 1250/2016(V.27) kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv( továbbiakban: OHKT) előírásainak ismételten nem felel meg, a HÚGA által 
közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem alkalmas az 
OHKT-ban foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére. Településünk tagja a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Településünk a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó 
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közszolgáltató kiválasztására vonatkozó jogát a Társulásra ruházta át, így önállóan 
Önkormányzatunk az új közszolgáltató kiválasztásáról nem tud rendelkezni. 

- A Társulás arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy soron következő Társulási Tanács ülésén a 
küldött levél tartalmának megfelelő intézkedési tervet vitat meg. melyen településünk is részt vesz, 
így a döntést követően Önöket értesíteni fogjuk. 

- A közszolgáltató nyilatkozata alapján a feladat ellátást az eddigi színvonalon továbbra is biztosítja. A 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási társulásnak e témában hozott döntéséről a képviselőtestületet 
tájékoztatni fogom. 

- 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. 

- A település tisztántartása érdekében az önkormányzat, a közmunkaprogram keretében 
foglalkoztatottak bevonásával rendszeresen gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot, 

- A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális 
kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt 
monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további 
üzemeltetője - mint a terület tulajdonosa az adott önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a 
hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II. 
10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz 
kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes 
kiadás vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. 
Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. évben a 
Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első ütemére már sor 
került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év. 

- A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a 
tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos 
füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén ugyan lejárt, azonban a 
Társulás 2016. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta. Mind a 
tavaszi mind az őszi kaszálások rendben lezajlottak. 

- 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 3237 m3, összes szolgáltatott víz éves mennyisége 4741 
m3. 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 1,8 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 
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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 2.173 ,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. 

4. Energiagazdálkodás 
Az elektromos energia szolgáltató a térségben az E.-on Energiaszolgáltató Kft. 

Az önkormányzat a jövőben tervezi a tulajdonát képező középületek teljes energiaracionalizálását melynek 
megvalósítására élni fog a pályázati lehetőségeivel. 

2015 évben megvalósult az önkormányzat tulajdonát képező és közfeladatokat ellátó épületek( közös 
önkormányzati hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére. A projekt célja a projektben érintett 
épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása volt, az épülethatároló szerkezeteinek 
hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. 
A következő táblázat szemlélteti az egyes ágazatok szerinti áram és gázfogyasztás mértékét 2012- 
2016 években az EON adatszolgáltatása alapján: 
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Helység Ágazat Jelleg 2012 2013 2014 2015 2016 
Kányavár Áram Közigazgatás 2,3 MWh 2,7 MWh 2,5 MWh 2,5 MWh 3,4 MWh 
  

Közvilágítás 8,2 MWh 8,4 MWh 8,3 MWh 6,6 MWh 6,4 MWh 
  

Lakossági 104,9 MWh 104,1 MWh 110,7 MWh 117,8 MWh 114,8 MWh 
  

Üzleti 4,3 MWh 6,8 MWh 1,1 MWh 0,0 MWh 0,0 MWh 
 

Összesen 
 

119,7 MWh 121,9 MWh 122,5 MWh 126,9 MWh 124,6 MWh 
        

 

Gáz Közigazgatás 29,1 GJ 20,6 GJ 0,0 GJ 15,1 GJ 6,3 GJ 
  

Lakossági 501,6 GJ 493,9 GJ 554,5 GJ 568,4 GJ 531,5 GJ 
 

Összesen 
 

530,7 GJ 514,6 GJ 554,2 GJ 583,5 GJ 537,8 GJ 

Ortaháza Áram Közigazgatás 4,6 MWh 2,9 MWh 6,0 MWh 5,5 MWh 1,6 MWh 
  

Közvilágítás 5,9 MWh 6,1 MWh 5,1 MWh 5,3 MWh 5,7 MWh 
  

Lakossági 105,4 MWh 108,1 MWh 101,9 MWh 100,8 MWh 99,2 MWh 
  

Üzleti 2 715,6 MWh 3 001,3 MWh 2 963,2 MWh 3 147,7 MWh 2 672,4 MWh 
 

Összesen 

 

2 831,6 MWh 3 118,4 MWh 3 076,2 MWh 3 259,2 MWh 2 778,8 MWh 
        

 

Gáz Közigazgatás 112,4 GJ 156,2 GJ 203,8 GJ 82,4 GJ 150,1 GJ 
  

Lakossági 497,4 GJ 518,3 GJ 482,1 GJ 390,8 GJ 454,1 GJ 
 

Összesen 
 

609,8 GJ 674,5 GJ 686,0 GJ 473,2 GJ 604,2 GJ 

Páka Áram Közigazgatás 20,4 MWh 28,6 MWh 27,5 MWh 26,9 MWh 22,6 MWh 
  

Közvilágítás 36,2 MWh 94,2 MWh 107,8 MWh 105,1 MWh 109,3 MWh 
  

Lakossági 1 218,9 MWh 1108,0 MWh 1 115,1 MWh 1069,2 MWh 1 055,3 MWh 
  

Üzleti 479,4 MWh 432,9 MWh 405,4 MWh 396,9 MWh 385,5 MWh 
  

Oktatás 15,8 MWh 18,1 MWh 17,5 MWh 17,9 MWh 17,4 MWh 
 

Összesen 

 

1 770,6 MWh 
1 681,8 MWh 

1 673,2 MWh 
1 616,1 MWh 

1 590,1 MWh 

        

 

Gáz Közigazgatás 860,0 GJ 1 386,6 GJ 1 000,2 GJ 1 240,7 GJ 1124,2 GJ 
  

Lakossági 5 255,5 GJ 5 487,4 GJ 4 956,9 GJ 5 543,0 GJ 5 322,0 GJ 
  

Üzleti 371,6 GJ 371,9 GJ 182,7 GJ 135,4 GJ 200,7 GJ 
  

Oktatás 1 009,6 GJ 1 071,3 GJ 713,9 GJ 945,0 GJ 636,8 GJ 
 

Összesen 
 

7 496,6 GJ 8 317,1 GJ 6 853,7 GJ 7 864,1 GJ 7 283,6 GJ 

Pördefölde Áram Közigazgatás 0,6 MWh 0,9 MWh 0,5 MWh 0,6 MWh 0,8 MWh 
  

Közvilágítás 4,3 MWh 4,1 MWh 4,5 MWh 3,7 MWh 4,2 MWh 
  

Lakossági 54,5 MWh 54,9 MWh 61,7 MWh 62,7 MWh 57,8 MWh 
  

Üzleti 3,3 MWh 4,3 MWh 4,9 MWh 1,9 MWh 3,2 MWh 
 

Összesen 
 

62,8 MWh 64,2 MWh 71,6 MWh 69,0 MWh 65,9 MWh 
        

 

Gáz Közigazgatás 44,5 GJ 100,5 GJ 24,2 GJ 91,0 GJ 59,3 GJ 
  

Lakossági 40,1 GJ 105,4 GJ 83,5 GJ 80,5 GJ 82,5 GJ 
  

Üzleti 35,6 GJ 53,7 GJ 57,5 GJ 77,5 GJ 57,0 GJ 
 

Összesen 
 

120,2 GJ 259,6 GJ 165,2 GJ 249,0 GJ 198,8 GJ 
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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 fu 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 Ortaháza Község 
Önkormányzata képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015. (XII.30.) 
önkormányzati rendeletében foglaltaknak. 
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, 2016. 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, gaztalámítására vonatkozó szabályokat 
megszegik, 150 000 Ft 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 
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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, 2017. Április 25. 

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: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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