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Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 7 - é n
megtartott közmeghallgatásról.

Rendelet:
10/2016.(X1.8.)önkormányzati rendelet
az iparűzési adóról szóló 13/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Határozat:
75-84/ 2016.(XI.7.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 7 - é n
1600- órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester Belső
József képviselő Biró Györgyné
képviselő Beczc Árpád képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető
Lakosság részéről:

4 fő

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és munkatársát
és a közmeghallgatáson megjelent 4 fő választópolgárt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.
NAPIREND:

1. ) Beszámoló az önkormányzat 2016 évi munkájáról.
2. ) Ortaháza község önkormányzata képvisclő-testülete az iparűzési adóról szóló 13/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről.
3. ) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása
4. ) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló
5. ) Karácsonyi támogatás.
6. ) Polgármesteri tájékoztató.
7. ) Interpelláció, kérdés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
) Beszámoló az önkormányzat 2016 évi munkájáról.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

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

75/ 2Q16.ÍXI.7.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
önkormányzat 2016. évi munkájáról tudomásul veszi és elfogadja.
Lakosság részéről felvetésként hangzott el a temetőben lévő díszfák, illetve sövény szakember
iránymutatásával történő rendbetétele, továbbá virágültetés.
2.
) Ortaháza község önkormányzata képviselő-testülete az iparűzési adóról szóló 13/2012.
(XI.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási
tevékenységéről.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előteljesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
76/ 2016.(XI.7.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a helyi adókról
tudomásul veszi és elfogadja.
Rácz József alpolgármester elmondta, hogy az 1,4 %-os iparűzési adó mértéke mellett az
önkormányzat adóbevétele évről-évre csökkent. Ez mellett minimális az állami támogatás. Az
önkormányzat működőképességének a megőrzése érdekében is célszerű lenne az adó mértékét emelni.
Javasolta, hogy 2017. január 1-től az állandó jelleggel végzett iparűzési adó mértéke 1,7 % legyen. A
kedvezményt, illetve az ideiglenes adó mértékét nem javasolta megváltoztatni.
Biró Györgyné képviselő szintén egyetértett az alpolgármester javaslatával az adó mértékét illetően.
Több hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a
10/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletét
az iparűzési adóról szóló 13/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.
) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előtelj esztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.

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

77/ 2016.(XI. 7.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, teijedelme, ellenőrzött
időszak):
- Cél: adóztatás vizsgálata.
Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek: az önkormányzat adóztatási
tevékenységének felülvizsgálata
- Tárgya: 2015 és 2016. Évi adóztatási tevékenység.
Terjedelme: 2 év
- Időszak: 2015. január 01-től, 2015. december 31-ig.
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:
kockázati szintfelmérés, 2013.január 1.
- Azonosított kockázati tényezők: A helyi adók beszedése jelentőségének növekedése az
adózói fegyelem értékelése
Az ellenőrzés típusa : pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
- Az ellenőrzés ütemezése : 2017. április-május
- Erőforrás szükségletek : 3 szakértői nap
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.
Határidő: folyamatos 2017. év december
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2016.ÍXI.7.) kt. határozat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:
A Hivatal 2016. évi beszámoló mérlegének felülvizsgálata
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)
- Cél: mérlegvalódiság megállapítása
- Tárgya: a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a mérleg adatainak összevetése
- Terjedelme: 1 év
- Időszak: 2016. január 01- tői 2016. december 31-ig
- Az ellenőrzés típusa : Megbízhatósági
- Azonosított kockázati tényezők: Az elmúlt 4 évben nem vizsgált terület
- Az ellenőrzés ütemezése: 2017. április-május
- Erőforrás szükségletek : 3 szakértői nap
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.
Határidő: folyamatos 2017. év december
Felelős: polgármester, jegyző

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

79/ 2016.(XI.7.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017 - 2018 évi belső
ellenőrzésével megbízza, a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot(8788. Zalaszentlászló
Kossuth Lajos u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalra
vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal(8788.
Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62)
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző

4.
) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló Előadó: Vajmi Ferenc
polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/ 2016.fXI.7T kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester önkormányzati társulások
2016. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

5.
) Karácsonyi támogatás.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Vajmi Ferenc polgármester elmondta minden évben a képviselő-testület a 0-14 éves korú
gyermekek részére Mikulás csomagot, míg az önkormányzattal jogviszonyban álló dolgozók részére
maximum 2000 Ft/fő értékben szaloncukrot vásárolt. A polgármester javasolta, hogy ebben az évben is
az önkormányzat a korábbi években biztosított támogatást nyújtsa a gyermekek, illetve a dolgozók
részére.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
81/ 2016.(XI.7.1 kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján:
a.) Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermekek részére maximum.
2.000 Ft/csomag értékben Mikulás-csomagot ajándékoz.

b.) az önkormányzatnál 2016. évben foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
alkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatottak részére maximum. 2000 Ft/fő értékben szaloncukrot
ajándékoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:
folyamatos Felelős: polgármester
Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy a településen sok az idős, egyedülálló ember, akik az
ünnepeket egyedül töltik. Ezért javasolta, hogy a településen élő idős lakosság részére szervezzen
karácsonyi ünnepséget, ahol az általános iskolás gyermekek adnának műsort, illetve külső fellépőt is
lehet hívni, a műsor után pedig az idősek vendéglátására kerülhetne sor. Az ünnepélyes hangulat
megteremtése érdekében a kultúrotthonban karácsonyfát kellene felállítani. Véleménye szerint az
ünnepség költsége kb. 300 e Ft lenne. A polgármester kérte a képviselők véleményét.
Biró Györgyné képviselő egyetértett a polgármesterrel, időpontként december 18-át javasolta.
Vajmi Ferenc polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy vegyenek részt az ünnepség
szervezésében, személyesen keressék fel az időseket, hívják őket, hogy minél többen vegyenek részt az
ünnepségen.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2016.1X1.7.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 18- án a településen élő idős
emberek részére karácsonyi ünnepséget szervez. Az ünnepség költségére az önkormányzat a 2016. évi
költségvetéséből 300 000 Ft-ot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:
folyamatos 2016. december 31-ig.
Felelős: polgármester

6.
) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Előterjesztés szóban történt.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület az év vége közeledtével hozott döntést
a polgármester munkájának elismeréseképp a jutalmazásáról.
A polgármester jutalmazásáról a Kttv. az alábbiak szerint rendelkezik:
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban
végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert
megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.
Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, akkor jutalom időarányos része
állapítható meg.
A Mötv. és a Kttv.-ben foglaltak figyelembevételével a települési képviselők részére jutalmat nem
állapíthat meg a képviselő-testület.

Rácz József alpolgármester javasolta, hogy a polgármester munkájának elismeréseként 150.000 Ft
jutalmat állapítson meg a testület.
Vajmi Ferenc polgármester bejelentette érintettségét a szavazásban, nem kíván részt venni.
Tóthné Péter Judit jegyző kérte, hogy a döntés hozatalt megelőzően hozzon döntést Vajmi Ferenc
polgármester az érintett döntéshozatalból történő kizárásáról.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
83/ 2016JXI.9.) kt. határozat.
Ortaháza Község önkormányzatának Képviselő-testülete Vajmi Ferenc polgármestert a jutalmazásával
kapcsolatos döntés meghozatalából nem záija ki.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
84/ 2016JXI.7J kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vajmi Ferenc polgármester részére a Kttv.
225/H. §.(1) bekezdése alapján 2016. évi munkája elismeréseként 150.000 Ft összegű jutalmat állapít
meg.
A képviselő-testületület felkéri a jegyzőt, hogy az összeg kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2016. december 10.
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző
7.

) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület a közmeghallgatáson több napirendet nem tárgyalt. A
polgármester a közmeghallgatást 19,00 - órakor bezárta.
Kmf.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHAZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. november 7 -én,(hétfő) 16,0#-órakor,
tartandó közmeghallgatásra.
Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

NAPIREND:
1. ) Beszámoló az önkormányzat 2016 évi munkájáról.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Ortaháza község önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási
tevékenységéről.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
3. ) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
4. ) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
5. ) Karácsonyi támogatás.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
6. ) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
7. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. november 2.

JELENLÉTI IV
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 7 - én tartott közmeghallgatásról

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

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze Ferencné
jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről:

fő

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. november 7 -én tartandó
közmeghallgatására.
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016 évi munkájáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CEXXX3X. tv 54.§-a kimondja, hogy a
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket, érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
A közmeghallgatás során először néhány a községünkre jellemző adatot szeretnék közölni tájékoztatásul.
Ezt követően az idei év gazdálkodási helyzetétét ismertetném, majd az önkormányzat által 2016 évben
megvalósított valamint a jövő évi célkitűzésekről szólnék.
I.

A községre jellemző adatok

A község lakosság létszáma 2016. január 1-jén 113 fő volt. Ebből a 0-13. évesek 10 fő, 14-17 évesek: 5 fő,
18-24-ig 15 fő, 25-60 évesek 55 fő, és a 60 év felettiek 29 fő.
II.

Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 2014 szeptember 30- ával történt módosítása következtében
megszűnt a polgármester tájékoztatási kötelezettsége az önkormányzat első félévi helyzetéről, továbbá a
háromnegyed éves helyzetéről. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az év vége közeledtével a képviselőtestület és a lakosság betekintést nyerjen a 2016 évi önkormányzati gazdálkodás helyzetéről. Ennek tükrében
készült el a beszámolóm ezen pontja a 2016. szeptember 30. teljesített adatok ismeretében.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése:
A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi kiadási és bevételi főösszegét 37.660 e Ft- bán fogadta
el. A 2016 évi költségvetését az önkormányzat két alkalommal módosította. Az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszege 79.374 e Ft

Bevételek
Ortaháza Község Önkormányzata 2016. 09. hó végi bevétele 58 375 e Ft-tal teljesült.

Bevételek
Az önkormányzat a 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását államháztartáson belülről kapott
működési célú támogatásokból, közhatalmi bevételekből és működési (intézményi) bevételekből és működési
célú átvett pénzeszközökből teremtette meg. A bevételek elegendő fedezetet nyújtottak az önkormányzat
feladatainak ellátásához, az önkormányzat a működőképességét megőrizte.
Ortaháza Község Önkormányzata 2016. 09. hó végi bevétele 58 375 e Ft-tal - a módosított előirányzathoz
viszonyítva - 73,5 %-ban teljesült.
Költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2016. évi tárgyévi módosított bevételeinek, előirányzatának az összege 79.374 Ft, melyből
a költségvetési bevételeink módosított előirányzatának az összege 24.868 e Ft. Ortaháza Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek összege 21 869 ezer Ft e Ft-tal ]

24.868 e Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva 88 %-ban teljesült 2016. szeptember 30-ig.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A települési önkormányzatok működési célú támogatása államháztartáson belülről a kötelező feladataink
ellátását szolgálja, nagyságrendje - összege - arányában áll a település lakosságszámával, intézményi és egyéb
ellátottsági mutatókkal. így a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeink a kötelezően
ellátandó településüzemeltetési, igazgatási (önkormányzat általános működési támogatása), önkormányzatok
szociális és gyermekjóléti feladatainak kulturális feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatás megszervezéséhez
kapcsolódik. Páka Község Önkormányzat elszámolt a társönkormányzatok felé a védőnői és a fogorvosi
szolgálat, valamint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal és a szociális alapszolgáltatások 2015. évi
működéséhez biztosított önkormányzati támogatással. A gazdálkodási beszámolók alapján, és
önkormányzatunk részéről a védőnői szolgálat esetében 30 e Ft, a fogorvosi szolgálat esetében 9 e Ft, míg a
hivatal esetében 196 e Ft, a szociális alapszolgáltatásokhoz (szociális étkeztetés) 134 Ft összegű
túlfinanszírozás mutatkozik, melyet a gesztor önkormányzat visszautal önkormányzatunknak. Ezen összeget
az egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről kiemelt előirányzat között kell megterveznünk

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. évi módosított előirányzatának az összege
5.044 e Ft.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján 2016. szeptember 30-ig
4523 e Ft összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen előirányzat tartalmazza a Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget község Önkormányzatainak a közös
tulajdonában lévő Páka 14/5 hrsz- on lévő szennyvíztisztító korszerűsítése projekt megvalósításához
szükséges pályázat önrész finanszírozására az önkormányzat az Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRT- vei
érvényben lévő vagyonkezelési szerződés figyelembevételével 1062 e Ft összegű felhalmozási célú
pénzeszközből önkormányzatunkat megillető maradvány összege 835 Ft összegben, melyet a vagyonkezelő
részére visszautalásra került.
Összességében 2016. szeptember 30- ig Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt
előirányzatból 835 e Ft bevételünk származott, mely ezen időszakban teljesült bevételeink 100 %- át teszik ki.

Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételként jelentkezik az önkormányzat helyi adóbevétele (iparűzési adó, talajterhelési díj)
melynek teljesített adata a szeptember hó végéig 17 325 e Ft volt az alábbiak figyelembevételével;
2016. szeptember 30 -ig az
• Értékelési és forsalmi adók: ezen bevételi forrásként az iparűzési adóval számoltunk, melynek
teljesített összege 2016 szeptember 30-ig 15 508 e Ft volt , mely 88,5 %-os teljesülési szint a 17.520
e Ft módosított előirányzathoz képest, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
évi mértéke az adóalap: 1,4 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
• A képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az
1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000
Ft-ot
• Gépjárműadó : a gépjárműadó módosított előirányzata 313 e Ft. A gépjárműadó bevétel szeptember
30-ig 125 e Ft volt, ezen összeg a beszedett adó 40%-a, mely az önkormányzatnál marad (a 60%-a a
központi költségvetést illeti meg).
• Talajterhelési díjból szeptember végéig bevételünk nem származott. Díjfizetésre 2 fő kötelezett, akik
mentességre jogosultak. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
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LXXXIX. törvény21/B.§-a értelmében kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat
környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz
mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. így különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás,
a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.
* Jelenleg a környezetvédelmi alapban lévő pénzeszközünk összege 95 e Ft.
Működési bevételek
A működési bevételeink eredeti és módosított előirányzatának az összege 2016. évben 414 e Ft 2016.
szeptember végéig ezen kiemelt előirányzatból, ténylegesen 169 e Ft bevételünk származott, melynek
teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 41 %
Működési bevételként jelentkezett az önkormányzat pénzeszköze után 94 e Ft összegű kamatbevétel. Egyéb
működési bevételekként jelentkezett a közüzemi díj túlfizetésből származó 75 e Ft bevételt, melyet a
szolgáltató visszautalt az önkormányzat részére.
Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételeink eredeti és módosított előirányzatának az összege 2016. évben 423 e Ft 2016.
szeptember végéig ezen kiemelt előirányzatból, ténylegesen 450 e Ft bevételünk származott, melynek
teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 106 %
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Páka Sugár u. 30/A. házszámú szolgálati lakás értékesítéséből
származó bevételét, mely Ortaháza Község esetében a tulajdoni hányad arányában történő felosztás alapján
423 e Ft-tal számoltunk, ténylegesen a bérlakás értékesítéséből 400 e Ft bevételünk származott.
Az Ortaháza Fő út 18. számú ingatlan értékesítésének részteljesítéséből 50 e Ft bevételünk származott.
Működési célú átvett pénzeszköz
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a 2015. év folyamán kölcsön formájában biztosított önkormányzati
segély visszafizetéséből származó várható bevételt, valamint 2016. év folyamán kölcsön formájában
biztosítandó települési támogatás várható keretösszegét. Ténylegesen a 2016 szeptember 30-ig a működési
célú átvett pénzeszközeink teljesítet összege 0 Ft volt.
Finanszírozási bevételek
Az önkormányzat 2016 év során a működőképességének megőrzése érdekében a kiadások fedezetére
felhasználta a 4 506 e Ft összegű maradványát.
Az önkormányzat 2016 évben közösségi közlekedés biztosítása céljából 9 személyes gépjármű beszerzését
tervezte, mintegy 12.700 ezer Ft összegben pályázati támogatásból. Sikeres pályázat esetén a pályázati
támogatás utófinanszírozású, ezért a vételár kiegyenlítéséhez rövid lejáratú hitel felvétele vált volna
indokolttá mintegy 10.000 ezer Ft összegben. Ezen hitelt a finanszírozási bevételeink között módosított
előirányzatként megtervezésre került. Hitel felvételére ténylegesen nem került sor, sajnos az idei évben nem
jelent meg a pályázati kiírás a gépjármű beszerzésére. Értékpapír (lekötött pénzeszköz) eladásából-vételéből
40 millió Ft-finanszírozási bevételt terveztünk.

Kiadások
Az önkormányzat 2016. szeptember hó végéig a tényleges kiadásainak összege 46 215 ezer Ft volt.
Költségvetési kiadások
A költségvetési kiadási főösszege 26 167 e Ft teljesített összegét tartalmazza kiemelt előirányzatonként:
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Személyi juttatások,
A személyi juttatások kiemelt előirányzata Mtv., Kjt. szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát - az
önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók illetményét,
közfoglalkoztatottak munkabérét - tartalmazza. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a
béren kívüli juttatásként a cafeteria juttatást, közlekedési költségtérítést, és egyéb költségtérítést. Külső
személyi jutatásként, pedig a társadalmi megbízású polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja
került megtervezésre.
A személyi juttatások módosított előirányzatának az összege 9.313 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat a
szeptember hó végéig 7082 e Ft összeggel 76 %-ban teljesült
Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó - melynek tervezési alapja a személyi juttatások
előirányzata - módosított előirányzatának az összege 2.643 e Ft, mely 2016. szeptember 30-ig 1771 eFt-tal
teljesült.
A dologi kiadások:
A dologi kiadásaink nagy része a településüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatainkból adódnak. A
dologi kiadások eredeti előirányzatának az összege 6.486 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 6.600
ezer Ft. Ezen kiemelt előirányzat teljesítése 6077 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési
szintje 92 %., mely a teljesült összkiadásaink 13 %-a a szeptember 30-ei adatok alapján.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi eredeti és módosított előirányzatának összege 1.810 ezer Ft. Ezen
kiemelt előirányzat teljesítése 1016 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 56 % a
szeptember 30-ei adatok alapján.
Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások kerültek megtervezésre a
szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása.
Esvéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összege 4 510 e Ft. Ezen előirányzat
tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek
részére átadott működési célú támogatásokat.
Működési célú pénzeszközátadásaink is nagyrészt a kötelező feladataink ellátását szolgálta, de ezen
túlmenően államháztartáson kívül támogatást biztosítottunk olyan egyesületeknek, alapítványoknak, egyéb
önszerveződő közösségeknek, akik tevékenységükkel a lakossági érdekeket közösségi célkitűzések
megvalósítását szolgálják.
Egyéb működési célú kiadások teljesülése:
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesített összege szeptember
30-ig 231 e Ft.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesített összege szeptember 30-ig 146
e Ft.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesített összege szeptember 30-ig 2356
e Ft.
Áh-n belülre átadott támogatások teljesülése 2016. szeptember 30-ig
Az alábbi táblázat tartalmazza az államháztartáson belülre a különböző költségvetési szervek részére átadott
támogatások időarányos teljesülését.

4

Adat ezer Ft-ban
közösen ellátott feladat,
költségvetési
szerv,/társulás
megnevezése
Pákái Közös ;
Önkormányzati Flivatal
támogatása
Lenti Kistérség tagdíj
BURSA
HUNGAR1CA
Szociális étkeztetés
Fogorvosi alapellátás
Védőnői szolgálat
Lenti és térsége Vidékfejl.

2016. évi tervezett műk.
célú önk. támogatás

2016. szeptember 30- ig
időarányosan iáró
2016. szeptember 30-ig
műk. célú támogatás
ténvleses műk. célú
mértéke
támogatás összege
752
564
0

134
50

100
37

101
25

611
15
63

458

0
0
0

11
47

20

Áh-n kívülre átadott támogatások teljesülését 2016. szeptember 30-ig
Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes vállalkozásoknak, civil és társadalmi egyéb szervezeteknek átadott
támogatások időarányos teljesülését.
Adat ezer Ft-ban
vállalkozás, civil szervezet 2016. évi tervezett műk. 2016. szeptember 30- ig
megnevezése
célú önk. támogatás
időarányosan járó
2016. szeptember 30-ig
mértéke
műk. célú támogatás
tényleges műk. célú
mértéke
támogatás összege
300
225
300
Vegyesbolt
támogatása
240
140
Főiskolai
hallgatók
180
támogatása
Tanévkezdési
120
120
110
támogatás
30
Lakosság
karácsonyi
0
0
támogatása
552
414
552
Lakosság kábel tv szóig
támogatása
Sportegyesület
támogatása
pákái SE
70
52
70
650
487
312
Szemétszállítási díj átváll.
Háziorvosi alapellátás
500
375
375
Fogorvosi alapellátás
105
79
44
Fogorvosi ügyelet
6
5
5
59
Jelzőrendszeri
házi
80
60
segítségnyújtás
499
Lakossági víz- és csatorna
támogatás átadása Zalavíz
Zrt részére
Beruházások:
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Traktor, pótkocsi tároló építésével, a térkövezés, betonozási
munkálataival kapcsolatos beruházásokat 6 336 e Ft összegben
Felújítások:
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Felújítási kiadásként került megtervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítását 5 700 e Ft
összegben. A felújítási kiadásaink módosított előirányzatának az összege 3.000 e Ft. Az útjaink felújítására
2016. évben nem került sor.
Esvéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesített összege szeptember 30-ig 15
e Ft. Páka Község Önkormányzat elszámolt a társönkormányzatok felé a védőnői és a fogorvosi
szolgálat 2015. évi felhalmozási kiadásaihoz biztosított önkormányzati támogatással, és a gazdálkodási
beszámolók alapján, önkormányzatunknak a fogorvosi szolgálat esetében 12 e Ft, és védőnői szolgálat
esetében pedig 3 e Ft összegű alulfinanszírozása jelentkezik, melyet az idei évben ki kell fizetni a
fenntartó gesztor Páka Község Önkormányzata felé.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesített összege szeptember 30-ig
835 e Ft. A bevételeknél már említésre került, hogy a szennyvíztársulás önkormányzatunk részére 835
e Ft pénzeszközt ad át, melyet a Zalavíz Zrt részére a KPA alapba vissza kellett fizetnünk.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesített
összege szeptember 30-ig 300 e Ft.
Felhalmozási és beruházási hiteleink, kölcsön összege:
2016. év során felhalmozási, beruházási kölcsön felvételére nem került sor.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összege szeptember
30-ig - 6119 e Ft volt.

III, Közös feladat ellátás
Pákái Öveges József Óvoda
Az önkormányzat a feladatai egy részét társulásban látja el, a köznevelési feladatokat, a Pákái Öveges József
Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás tagjaként. Az óvoda székhelye Pákán van, emellett két telephely
fenntartását is biztosítja a társulás, Nován és Csömödérben. Az óvodásosok létszáma Pákán jelenleg 37 fő,
melyből Ortaháza településről az óvodai ellátást 1 fő veszi igénybe. A gyermekek napközbeni ellátása két
vegyes csoportban történik. Az intézményben (székhely és telephelyeken együtt) 19 fő közalkalmazott
dolgozik.
Az óvoda, és a köznevelési intézményt fenntartó társulás 2016. évi működtetéséhez nem kell önkormányzati
támogatást biztosítani Ortaháza Község Önkormányzatának.
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal
A Pákái Közös Önkormányzati hivatalt az előző évekhez hasonlóan továbbra is 5 önkormányzat működteti.
A Pákái Közös Önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal) 2013. január 1. napjával jött létre, Páka,
Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Nova Községi Önkormányzatok alapításával. A hivatal székhelye Pákán,
míg az állandó kirendeltség Nován működik. A hivatal létszámkeret 12 fő, melyből 8 fő a székhelyhivatalba,
4 fő a kirendeltségen dolgozik. A hivatal 2016. évben is ellátta az önkormányzatok működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A székhelyhivatalt a jegyző, míg a hivatal kirendeltségét az aljegyző vezeti, a fenntartó önkormányzatok
polgármesterinek irányításával.
A székhelyhivatal ellátja Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde községek önkormányzatai, a hivatal, a Pákái
Öveges József Óvoda, a Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás, az Önkormányzati
Társulás Páka Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére Társulás működésével, döntéseinek előkészítésével,
döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat.
A hivatal Novai állandó kirendeltsége ellátja a Novai önkormányzat, valamint a hivatali kirendeltség
működésével, államigazgatási, önkormányzati döntéseinek előkészítésével, döntések
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végrehajtásával, Nova Község Önkormányzatának pályázatai előkészítésével, elszámolásával, pályázati
koordinációval összefüggő feladatokat.
A hivatal 2016. évi módosított költségvetésének főösszege: 46.783 e Ft.
A hivatal működéséhez lakosságlétszám arányában járul hozzá az önkormányzat, ennek tervezett összege
2016. évben 752 e Ft.

Háziorvosi szolsálat
A Háziorvosi szolgálatot Dr. Bakos és Társa EÜ. Szolgáltató BT üzemelteti, melyhez 500 e Ft támogatást
biztosítunk ez évben.
Foeorvosi szolsálat
A fogorvosi szolgálatot szintén Páka, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde közösen működteti helyettesítő
fogorvos megbízásával. A feladat ellátásában 2016. június 1. napjától változás történt, mivel a 13 órás
rendelési idő heti 7 órára csökkent, és a feladatokat Dr. Balázs Márta bánokszentgyörgyi fogszakorvos látja
el kedden 8-tól 12 óráig, míg csütörtökön 14- órától 17 óráig. A fogorvosi rendelő üzemeltetéséhez 2016.
évben az önkormányzat 15 e Ft-tal járul hozzá, emellett a vállalkozó fogorvos támogatásaként 105 e Ft- ot
terveztünk.
Védőnői szolsálat
A védőnői szolgálatot az előző évekhez hasonlóan 4 önkormányzat (Páka, Kányavár, Ortaháza és Pördefölde)
közösen működteti 1 fő védőnő foglalkoztatásával. 2016. évben a szolgálathoz tervezett hozzájárulás mértéke
önkormányzatunk részéről 63 e Ft.
Szociális alapszoleáltatások biztosítása
2014. december 31- vei a Csömödéri Szociális Intézményt Fenntartó Társulás megszüntetésre került.
Önkormányzatunk 2013. január 1- tői Páka Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés útján
biztosítja a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetés, szociális alapszolgáltatások ellátását.
Jelenleg szociális étkezést Ortaháza településen 13 fő, a házi gondozást 0 fő veszi igénybe, a feladat
ellátásához önkormányzatuk 2016. évben 611 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
A szakképzett gondozó az idős beteg emberek részére igénybejelentés alapján segítséget nyújt, legyen a
házkörüli teendő, bevásárlás, vagy gyógyszeríratás, stb. 2017 évtől jelentősen átalakul a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó állami támogatás rendszere. A házi segítségnyújtás már 2016. évben
kettévált szociális segítésre, és személyes gondoskodásra, de ez évben a feladatok ellátásához kapcsolódó
állami támogatás egységesen 145.000 Fi fő/ év. Az állam 2017 évben várhatóan 210.000 F/fő támogatást fog
biztosítani a személyes gondoskodásra, míg 25.000 Ft/ év támogatást a szociális segítésre. Előreláthatólag a
pénzügyi támogatás átalakítása jelentős összegű állami támogatás csökkenést fog előidézni, mely a házi
segítségnyújtás feladatának ellátásában történő szervezeti változást vonhatja maga után.
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
Jelenleg önkormányzatunk az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodik a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
útján:
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- hétközi és hétvégi on>osi ügyelet,
- EU-S pályázatok fenntartása
Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás saját intézménye,
a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet
feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2013.
október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Jelenleg a társulás feladataihoz és a munkaszervezeti feladatok ellátásához 1200 Ft/fő/év támogatást
biztosítunk, ami 2016 évben 134 Ft kiadást fog eredményezni.
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ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje
megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és biztonságos legyen,
életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült el a hulladékgazdálkodási projekt, melynek
köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által
támogatott infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket sikerült elérni, így a környezetszennyező,
engedély nélkül működő szeméttelepek felszámolása, korszerű hulladéklerakók építetése, a különböző
hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségének a megteremtése, hulladékudvarok
kialakítása, Fentiek alapján elmondható, hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk
megóvása
2016 évben jelentős változásként értékelhető, hogy április 1- tői a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt jogosult a hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedésére, melynek mértéke:
• 60 1-es edényzet esetén: 159 Ft+Áfa/ ürítés
• 80 1 edényzet esetén 185 Ft+Áfa/ ürítés
• 120 1 edényzet esetén 278 Ft+Áfa/ ürítés
Felhívom a figyelmet arra, hogy mivel a díj egy tényezős, az abban az esetben is meg kell fizetni, ha az
ingatlanhasználó egy adott hétre nem kérte a hulladék elszállítását, mivel a szolgáltató rendelkezésre ált, azzal
is költsége merült fel, hogy a települése kijött (gépjármű, személy foglalkoztatása, stb.)
A385/2014.(XII.31.) kormányrendelet 7.§ figyelembevételével az ingatlanhasználók a 60 1-es és a 80 1-es, és
a 120 1-es hulladékgyűjtő edény közül választhatnak, de 60 1 -es kizárólag a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűn használók élők részére biztosítható, mely feltétel meglétét a jegyzőnek igazolnia kell a
szolgáltató felé.
Kimutatásunk szerint 2016. július 1. napjától 60 1-est 7 fő, míg a 80 1-est 9 fő igényelte, a többi háztartás
vonatkozásában maradt a 120 1-es gyűjtőedény. A gyűjtőedények mértékben történő változást a kérelem
beérkeztét követő hónaptól tudja az ingatlanhasználó kérni a szolgáltatótól. Továbbra is, mint a szolgáltató,
mint a hivatal felé a kérelmek benyújthatóak.
Az önkonnányzat 2016 évben is átvállalja lakosságtól.
IV. Saját feladat ellátása Könyvtári

szoláltatások biztosítása
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a könyvtár és közművelődési feladatokat. Önkormányzatunknak
2013. évtől határozatlan időtartamra érvényes szereződése van Deák Ferenc Megyei és a Lenti Városi
Könyvtárral könyvtári szolgáltatások biztosítására. A megállapodás alapján az önkormányzat 2015. évben
asztali számítógépet, hozzá monitort kapott a könyvtár.
V. Az önkormányzat 2016. év eredményei
Kötelező feladat ellátásához kapcsolódó szolgáló pályázatok

pályázat típusa
vízdíj támogatása
Szociális tűzifa támogatás

Adat ezer Ft-ban
kért pályázati támogatás

nyert pályázati támogatás
összege:
817
499
356
még nincs elbírálva
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Közintézmények., közutak felújítását, gépjárműbeszerzést szolgáló pályázatok
pályázat típusa

kért pályázati támogatás

adósságkonszolidációban részt
nem vett önkormányzat
támogatása: Temető út
térkövezése, akadálymentesítés
ravatalozó

- Fogorvosi rendelő felújítására Páka Község
Önkormányzat benyújtotta a pályázatát a
társönkormányzatok támogatásával
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez történő
csatlakozása

Adat ezer Ft-ban
nvert pályázati támogatás
összege:
2 950
még nincs elbírálva

50 685

még nincs elbírálva

6.000

még nincs elbírálva

Az év folyamán befejeződött beruházás
beruházás típusa
Traktor, pótkocsi tároló

beruházás összege

hivatal, iskola energetikai
korszerűsítése

adat ezer Ft-ban
6.280,67
149 962,1

VL Lakóingatlanok értékesítése 2016. évben
-

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező Ortaháza belterületi
214 hrsz, 1605 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület,(ténylegesen Ortaháza, Petőfi út 5. )
ingatlanát Láposi Attila és Láposiné Szalai Renáta 8954. Ortaháza, Fő út 26. szám alatti lakosok
részére Zi- Vi- ed tulajdoni arányban értékesítette 2 millió Ft-ért

-

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonát képező 64, 64/A, 64/B, 65
helyrajzi számú-ténylegesen a Fő u.18. és 20 szám alatt lévő- belterületi ingatlanokat Végh Viktória
részére értékesítette 2 millió Ft-ért. A vételár kifizetésére az önkormányzat részletfizetést biztosított
2019. szeptember 30-ig.
Értékesítésre került Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek közös tulajdonát képező Páka,
Sugár u 30/A szám alatti ingatlan 4.446.280 Ft vételárért. A vételárból önkormányzatunkat
tulajdonrésze arányában(l 1%) 400.165 Ft illette meg.

2016. évi Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás:
Önkormányzatunk 2016. évben is biztosított közfoglalkoztatást 2015. december 01.-töl 2016. február 29.-ig
2 munkanélküli részvételével, továbbá 2016. április 15.-től 2017. február 28.-ig szintén 2 fő munkanélküli
foglalkoztatását biztosítjuk. A program közben konyhai kisegítő ill.
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munkabiztonsági és egészségvédelmi ismeretek c. képzés valósult meg a Munkaügyi Központ szervezésében.
A napi nyolc órás közfoglalkoztatás megvalósításához közmunkásonként 89.841 Ft/fő/hó támogatásban (bér:
79.155 Ft+13, 5%-os járulék) részesültünk.
A közfoglalkoztatottak a településen a köztemető, közterületek folyamatos kaszálását, gaztalanítását és a
középületek rendben tartását, hó eltakarítást, ároktisztítást, karbantartását, javítási munkákat végzik el.
A közmunkaprogramban a közfoglalkoztatottak napi 8 órában voltak/vannak alkalmazva.
VI. Lakosság részére biztosított támogatások
Szólni kell az önkormányzatnak a lakosság felé nyújtott támogatásokról, így ahogy már említettem
támogatjuk a gyermekek óvodai, általános iskolai ellátását azzal, hogy az önkormányzat évről-évre
tankönyvtámogatást, étkezési térítési díjtámogatást, illetve az utazáshoz is támogatást biztosít.
A 2016/2017-es nevelési és tanév megkönnyítse érdekében az alábbi összegű támogatásokat biztosítjuk:
-

Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező általános iskolás és óvodás gyermekek részére a
normatív térítési díjkedvezményben részesülők kivételével 50 %-os étkezési térítési díjkedvezmény

-

a normatív állami támogatásban nem részesülő valamennyi általános iskolai tanuló részére 100 %-os
tankönyvtámogatás
Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók részére:
•

kollégiumi ellátásban nem részesülők részére 100 %-os utazási
költségtérítés(mindennemü bérlet, menetjegy, helyi járat jegy, helyi járat bérlet, stb.)

•

kollégiumi ellátásban részesülök részére 100 %-os étkezési költségtérítés.

•

A bejáró, de a köznevelési intézmény által ingyenesen biztosított autóbusz bérlettel
rendelkező tanuló esetében 100%-os utazási költségtérítés.

Ortaháza községben lakóhellyel rendelkező általános, középiskolás tanulók és főiskolai hallgatók
részére jövedelemre tekintet nélkül egységesen, tanulónként 10.000 Ft támogatás
-

A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére Bursa Hungarica ösztöndíj, melynek mértéke
5000 Ft/ fő/hó

-

A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 20.000 Ft/ hó helyi ösztöndíj
0-14 éves gyermekek részére mikuláscsomag

Ezen kívül az önkormányzat kábeltelevíziós előfizetők havi előfizetési díjának úgynevezett „minimum
csomaghoz” támogatást biztosít, melynek mértéke 1095 Ft/hó/ ingatlan
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 100%- a az idei évben is átvállalásra került.
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Továbbá a nehéz helyzetbe került lakosokat települési támogatások különböző formáinak (rendkívüli
települési támogatás, temetési települési támogatás, stb.) biztosításával segítjük
Az idei évi feladataink
A szociális tűzifa vásárlására nyújtottunk be támogatási igényünket, melynek elbírálása a későbbiekben
történik. Az elbírálás figyelembevételével az önkormányzatnak 2017. február 15-ig ki kell osztani a
rászorulóknak a tűzifát. Az elmúlt évben 35 m3 került kiosztásra a lakosság között, az önkormányzat
várhatóan az idei évben is ennyit fog kiosztani, a szociálisan rászorulók részére.
A következő Önkormányzati év célkitűzései:
Pályázati támogatással célszerű lenne a közös tulajdonban lévő fogorvosi rendelőt felújítani, akadály
mentesíteni. Fontos lenne az óvoda, hivatal, általános iskola fűtésének korszerűsítése valamint az óvoda
tetőszigetelésének megoldása, és a hivatal villamossági hálózatának korszerűsítése, akadály-mentesítése.
Folytatni kell a belterületi vízelvezetés megoldását, továbbá a temetőben gyalogos közlekedésre alkalmas
térkő-burkolattal ellátott út építése, valamint a ravatalozó akadálymentes megközelítésének biztosítása.

A célkitűzések mellett továbbra is
működőképességének megőrzése.

fontos

feladatunk az önkormányzat

és

az intézmények

Kérem a képviselő-testülete, hogy az önkormányzat 2016 évi munkájáról szóló tájékoztatóm, fogadja el. A
beszámolóm végén kérem a lakosságot, hogy mondják el észrevételeiket, javaslataikat, problémáikat.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ortaháza, 2016. október 28.

n

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 7.- én
tartandó ülésére.
Tárgy: Ortaháza község önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről.
Tisztelt képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§(3)g) pontja
értelmében a képviselő-testület hatásköre a jegyző beszámoltatása útján ellenőrizni az adóztatást.
Az előterjesztés I. része a jegyző beszámolóját tartalmazza az adóztatási feladatokról, valamint a helyi
iparűzési adó mértékének emelésére tesz javaslatot az önkormányzat pénzügyi teljesítőképességére
figyelemmel.
Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a
a helyi iparűzési adóról szóló 13/2012 (XI.29) önkormányzati rendelete(továbbiakban: rendelet)
tartalmazza az helyi adó nemre vonatkozó rendelkezéseket.
Jelenleg csak ezen adónem van érvényben.
I. A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA

Általános indoklás:
Helyi iparűzési adó
Az adónemre vonatkozó rendelkezést al3/2012 (XI.29) önkormányzati rendelet l.§- 2.§ -a tartalmazza az
alábbiak szerint:
1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,4 %a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000
Ft,
2. §. A képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az
1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ftot.
2016. évben iparűzési adó 25 fő adóalany adott bevallást, az önkormányzatnak 17.325 e Ft
adóbevétele származott.
Az adónemet illetően jelenleg nincs adótartozás.
Az adó felső mértékének a határa az előző évekhez képest nem változott, 2017. évben is maximum az
adóalap 2%-a lehet.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCTV. törvény (továbbiakban: Stáb. tv.)
32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét
növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése
között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó
új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl.

adómérték tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon
léptethető hatályba, vagyis azt legkésőbb december 1-jéig ki kell hirdetni A Htv. 6.§ a) pontja
előírja, hogy adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem
súlyosbítható, vagyis amennyiben az adórendelet módosítása új adónem bevezetésére, vagy adómérték
növelésére irányul, annak 2017. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség, csupán január 1-jétől
léphet hatályba. Tehát amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az iparűzési adó esetében az
adó mértét növelni szeretné, azt úgy teheti meg, ha az adómódosító rendeletet legkésőbb 2016
december 1-jéig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2017. január 1-jén hatályba léptethető legyen.
Összességében elmondható, hogy a helyi adókról szóló a 1990. évi C. törvény a települési
önkormányzatok számára lehetőséget ad, hogy az önkormányzat gazdálkodásához szükséges
bevételeinek megteremtése érdekében helyi adókat, illetve települési adót vezessen be, melyeknek
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességeihez igazodóan - a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra
figyelemmel - megállapítsa. A helyi adók tekintetében az adómértékre vonatkozó abszolút felső korlát
mértékét a törvény rögzíti, ugyanakkor a helyi önkormányzat kötelessége, hogy a helyi sajátosságokat,
illetve az adóalanyok teherviselő képességét is figyelembe vegye. Sajnos településünkön is
megállapítható, hogy a lakosságot az országosan tapasztalható, egyre nehezedő anyagi lét jellemzi, az
egyre csökkenő reálbérek mellett jelentős központi adó- és járulékterhekkel kell szembesülni, a
munkahely-szerzés nehézkes, a lakosság megélhetése nehéz. Megállapítható, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben egyre több szociálisan rászoruló személy él településünkön is, a szociális
támogatásokra fordított kiadásaink évről-évre növekszenek. E szempontból megfontolandó, hogy a
lakosság, illetve a helyi vállalkozások az esetlegesen megemelésre kerülő helyi adómértékekkel, vagy
bevezethető települési adóval tovább terhelhetők-e, tovább súlyosbíthatók-e a megélhetési problémák.
Megállapítható, hogy Önkormányzatunk gazdálkodása — a hatályos helyi adómértékekkel
működőképes, ugyanakkor az önkormányzat a fejlesztésekre fordítható anyagi tartalékkal nem
rendelkezik, fejlesztésekhez szükséges további források előteremtésének egyik eszköze lehet egyik az
adómérték emelése. Az elmúlt években az önkormányzatnak az iparűzési adóból 1,4 %-os adómérték
mellett évről -évre kevesebb bevétele származott. Az önkormányzat minimális mértékű állami
támogatást kap az adóerő képessége miatt, ezért a bevételi forrásunkat csak az iparűzési adó
emelésével tudjuk biztosítani. A képviselő-testületnek döntést kell hozni az adatok ismeretében ezen
adónem esetleges emeléséről. A következő adatok szemléltetik a legnagyobb iparűzési adót fizető Mól
Zrt által fizetett iparűzési adó mértékét az elmúlt évek során:

A MÓL Nvrt. által fizetet iparűzési adó:
- 2012. év
21 436 ez/er Ft,
-2013.év
24 021 ezerFt
-2014. év
13 072 ezer Ft
-2015.év
17 518 ezerFt
- 2016. év
15 509 ezer Ft.
A táblázatból kitűnik, hogy az iparűzési adóbevétele évről-évre csökken az önkormányzatnál.
Legnagyobb adófizetőnk a Mól. Zrt, a többi adóalany vagy minimális adót, vagy a biztosított
mentesség miatt egyáltalán nem fizet helyi adót. A jelenlegi 1,4%-os iparűzési adómérték mellett az
önkormányzat adóbevétele évről -évre kevesebb. Az önkormányzat a kötelező önkormányzati
feladatokhoz a magas iparűzési adóerő képessége miatt kevés állami támogatásban részesül. A
működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított előirányzatának
az Összege 5.044 e Ft.,mely az állami támogatások nagy részét jelenti. Az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátása, és a beruházási, felújítási

kiadásaihoz szükséges fedezet megteremtése érdekében javaslom az oparűzési adó mértékét 2017
évtől 1, 7 %-ban meghatározni.
Részletes indoklás
1. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékére vonatkozó
rendelkezést tartalmazza 2017. Január 1 napjától.. Az adóalap mértékét 1,7 %-ban javaslom
elfogadni, ennem megfelelően módosulna az önkormányzati rendelet 1 .§(1) bekezdése.
2. A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. $ fii
bekezdése alapján:
A rendelet-tervezet címe:
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. ,../2016.( ....................... ) önkormányzati
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 13/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A helyi iparűzési adó mértékének megemelése a vállalkozások számára többletterhet jelent,
ugyanakkor az önkormányzat kötelező feladataira, lakosság részére nyújtott támogatásokra, valamint
a fejlesztésére, felújításra fordítható bevétele növekszik.
Költségvetési hatása:
Az iparűzési adó mértékének emelésével többletbevétel várható.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Amennyiben a képviselő-testület az adó mértékek emelése mellett dönt, a rendelet végrehajtásával
kapcsolatos teendők kisebb mértékű többletfeladatot jelentenek hivatal székhelyhivatalának pénzügyi
csoport számára. Az adó mértékének változásáról valamennyi adózót (kb: 25 db.) értesítjük.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A jelenleg érvényben lévő 1,4%-os iparűzési adómérték mellett az önkormányzat adóbevétele évről évre csökkent. Az önkormányzat a kötelező önkormányzati feladatokhoz a magas iparűzési adóerő
képessége miatt kevés állami támogatásban részesül. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása,
és a beruházási, felújítási kiadásaihoz szükséges fedezet megteremtése érdekében indokolt az
iparűzési adó mértékének növelése 2017 évtől. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (továbbiakban: Stáb. tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az
adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető
jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés
az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1.
napján hatályba

léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték tekintetében)
módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis azt
legkésőbb december 1-jéig ki kell hirdetni.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A jelenlegi 1,4%-os iparűzési adómérték marad érvényben, a következő évben is, és ez által az
önkormányzat adóbevétele nem fog- várhatóan- növekedni, mely a kötelező feladatok ellátást
veszélyezteti. A lakosságot, ill. a vállalkozásokat más helyi adónem bevezetésével nem lehet terhelni.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és döntsön a helyi
iparűzési adómértékének emeléséről, és ezzel összefüggésben a rendelet-tervezet elfogadásáról.

II. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓ
Gépjárműadó
Átengedett központi adóként jelentkezik az önkormányzatnál a gépjárműadó, melyből 313 e Ft
bevétele származott az önkormányzatnak. Az adóbevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg,
mely átutalásra került. Az önkormányzatnál 40 % maradt, ami 125 e Ft. Az adónemet illetően jelenleg
az adótartozás összege 218 e Ft.
III. TALAJTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) rendelkezik. A Ktd. 1
l§-a kimondja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás
közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban
lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom
egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2006. évben, illetve a közcsatorna üzembe
helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.
A helyi önkormányzat a település közigazgatási határán belül kiépítette a szennyvízhálózatot,
biztosítva annak lehetőségét, hogy a lakosság rácsatlakozhasson a rendszerre.
A Ktd. 12 § (3) bekezdése értelmében talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. A
talajterhelési díj mértékét a fenti egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határozza meg. A területérzékenységi szorzót a 27/2004.(XII.25.) KvVM
rendelet melléklete határozza meg, melynek alapján fokozottan érzékeny terület, így a Ktd 3.
Melléklete alapján a területérzékenységi szorzó 1,5, melynek alapján településünkön a talajterhelési díj
mértéke 1800 Ft/m3

A talajterhelési díj megállapításáról, beszedéséről, a mentességekről a 8/2013.(XI.4.) önkormányzati
rendelet rendelkezik. Ezen önkormányzati rendeletünk 13 §-a tartalmazza a talajterhelési díjra
vonatkozó kedvezményeket és mentességeket, így:
"(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan
adómentességben részesül az a természetes kibocsátó, akinek ingatlanán:
a. ) szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak
kerti csappal rendelkezik, és az ingatlanban nincs fürdőszoba.
b. ) a szennyvízcsatorna -hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag csak a gerincvezeték
meghosszabbítása, bővítése után lehetséges.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó
talajterhelési díjra vonatkozóan tárgyévre, a lakossági szennyvízelvezetési díj tárgyévre vonatkozó
mértékén felüli rész megfizetése alól jövedelemre tekintet nélkül mentesül a talajterhelési díj
fizetésére kötelezett. "
Ortaháza településen 2 fogyasztói hely van, amely még nincs rácsatlakozva a központi szennyvízcsatorna hálózatra, ők pedig mentességre jogosultak.

A talajterhelési díjra vonatkozó mentességi szabályokat nem javaslom módosítani.
Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a helyi adókról, átengedett központi adókról és a
talajterhelési díjról szóló tájékoztatómat, valamint a napirendi pont keretében hozzon döntést a helyi
iparűzési adó mértékének növeléséről.

Páka, 2016. október 11.

Tisztelettel:

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
13/2012. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról.
Ortaháza község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

l.§.

A rendelet 1.§.(1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„ l.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap:
1,7 %-a. ”
2-§
(1) A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 2017. január 2-án hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Ortaháza, 2016. november 7.

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ortaháza, 2016. november 8.

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. (X1.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
(Egységes szerkezetben)
Ortaháza község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
!■§■
‘(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,4 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000
Ft
2-§
A képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az 1990.
évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot.
(1) A rendelet 2013.január 1-jén lép hatályba.

3-§

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/2000. (XII.05.) önkormányzati rendelet és azt
módosító 6/2001. (IV.21), a 7/2004. (IV.28.), a 9/2007. (XI.22.), az 1/2010.(1.29.). önkormányzati
rendeletek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Ortaháza, 2012. november 28.

Vajmi Ferenc sk.
Polgármester

A rendelet kihirdetve:
Ortaháza, 2012. november 29.
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Megállapította a 10/2016(XI.8.)önk.rend. Hatályos 2017, 01.01.

Tóthné Péter Judit sk.
körjegyző

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. november 7 - é n tartandó
ülésére.
Tárgy: Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Tisztelt Képviselő-testületek!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. tv 119 § (3)-(5) bekezdése kimondja, a
belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy
A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31- éig
hagyj a jóvá.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xll. 31.)
kormányrendeletet 31.§-32.§- a értelmében : A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési
tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:
a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló
bemutatását;
b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
c) az ellenőrzések célját;
d) az ellenőrizendő időszakot;
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
f) az ellenőrzések típusát;
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
k) a képzésekre tervezett kapacitást;
l) az egyéb tevékenységeket.
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével
módosíthatja.
(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső
ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.
A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének.
Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv
vezetője és a társulási tanács elnöke részére.

Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év
december 31 -ig hagyja jóvá.
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek döntést kell hozni az
önkormányzat és a közös fenntartású Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi belső ellenőrzéséről. A
belső ellenőrzési vezető a határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével megküldte a 2017 év belső
ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatát, melyet javaslok jóváhagyni. A képviselő-testületnek továbbá döntést
kell hozni, hogy 2017-2018 évre vonatkozóan milyen formában biztosítja a belsőellenőrzését az
önkormányzatnak és az irányítása alatt működő Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnak. Javaslom, hogy a
korábbi éveknek megfelelően a képviselőtestület kössön megbízási szerződést 2017-2018 évre vonatkozóan a
belső ellenőrzési feladatok ellátására Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal. A belső ellenőr 20172018 évre vonatkozóan változatlan feltételekkel bruttó 40.000 Ft összegért vállalta költségvetési szervenként,
ill. önkormányzatonként belső ellenőrzési feladatok ellátását.
Javaslom, hogy a képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan az önkormányzat és a Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Határozati javaslat:
............. Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak):
Cél: adóztatás vizsgálata.
- Ellenőzindeő folyamatok és szervezeti egységek: az Önkormányzat adóztatási tevékenységének
felülvizsgálata
- Tárgya: 2015 és 2016. Évi adóztatási tevékenység.
- Terjedelme: 2 év
- Időszak: 2015. január 01-től, 2015. december 31-ig.
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:
- kockázati szintfelmérés, 2013 j anuár 1.
- Azonosított kockázati tényezők: A helyi adók beszedése jelentőségének növekedése , az adózói
fegyelem értékelése
- Az ellenőrzés típusa (*):pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
- Az ellenőrzés ütemezése (**): 2017. április-május
- Erőforrás szükségletek (***): 3 szakértői nap
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.
- Határidő: folyamatos 2017. év december
- Felelős : polgármester
• jegyző

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Határozati javaslat:
.............Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:
A Hivatal 2016. évi beszámoló mérlegének felülvizsgálata
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)
- Cél: mérlegvalódiság megállapítása
- Tárgya: a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a mérleg adatainak összevetése
- Terjedelme: 1 év
Időszak: 2016. január 01-től 2016. december 31-ig
- Az ellenőrzés típusa (*):Megbízhatósági
Azonosított kockázati tényezők: Az elmúlt 4 évben nem vizsgált terület
- Az ellenőrzés ütemezése (**): 2017. április-május
Erőforrás szükségletek (***):3 szakértői nap
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.
- Határidő: folyamatos 2017. év december
- Felelős : polgármester
• jegyző
* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Határozati javaslat:
............. Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017 - 2018 évi belső
ellenőrzésével megbízza a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot(8788. Zalaszentlászló Kossuth
Lajos u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalra
vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal(8788
Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62)
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző
Páka, 2016. október 25.

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. november 7.-én
tartandó közmeghallgatásra.
Tárgy: Az önkormányzati társulások 2016 évi működéséről beszámoló
Tisztelt Képviselő- testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. TV 93 § 14. Pontja kimondja, a
társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. Az
önkormányzati társulások működését meghatározó társulási megállapodások szintén tartalmazzák,
hogy a polgármesterek évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a
Társulás működéséről, a társulási tanácsban végzett tevékenységükről
Önkormányzatunk tagja a Lenti Kistérség Többcélú Társulásnak, a Pákái Öveges József
Óvodát Fenntartó Intézményi Társulásnak, emellett pedig a Önkormányzati Társulás Páka
Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére létrehozott társulásnak., valamint a Zalaispa
Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
Fentiek figyelembevételével az egyes társulások 2016 évi működésével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
1. Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályi változásoknak megfelelően a Társulás
működése is átalakult.
Jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a Társulás útján:
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- támogató szolgálat,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Az alábbi táblázat részletesen mutatja be, hogy mely feladatokat, mely önkormányzat láttat el a
Társuláson keresztül, a táblázat a Társulási Megállapodás III. melléklete:
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Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyennekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás saját
intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat útján látja el. A
hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - Emergency
Service Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig tartó
határozott időtartamra szól.

A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, a támogató szolgálat, továbbá a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást illetően a Társulás feladat-ellátási szerződések megkötésével gondoskodik a
szolgáltatások nyújtásáról. Ezen feladatok tekintetében a Társulást nem illeti meg állami támogatás
semmilyen jogcímen. Állami támogatás igénylésére, illetve felhasználására a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó Szervezet, illetve a Kolping Támogató cs Foglalkoztató Központ
jogosult.
A Társulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez
kapcsolódóan az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító számú
„Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló
energiatechnológiák felhasználásával" tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016. szeptember 30.
napján járt le.
A Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:
A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás kapcsán jogosult, melyet Lenti Város Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat, útján
igényel és kap meg.
A Társulás tervezett bevétele a 2016. évben 85 217 e Ft. A bevételeket a központi költségvetésből
származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben
a tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A
befizetési kötelezettséget a Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15.
napjáig.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből mindösszesen
31 154 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 000 e Ft, ágazati pótlék 1
002 e Ft és bérkompenzáció 295 e Ft. A Szolgálat 2016. szeptember.30. napjáig ebből az összegből
19 440 e Ft támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a szolgálat működésének a fedezetére
szolgál.
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 1 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az orvosi
ügyelet működésének költsége 86 Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az önkormányzatok által
fizetett tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett működésének a költségeit.
2016. évben a Társulási Tanács 2016. szeptember 30. napjáig 5 alkalommal ülésezett, mindösszesen
54 darab határozatot hozott. A Társulási Tanács az idei évben még tart ülést.
2.Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás alaptevékenysége: A
társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8 § ,a 20 § (10) bekezdésében és a közoktatásról
szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24 §-ban meghatározottak alapján az óvodai nevelési, valamint
egységes óvoda- bölcsődei feladat megvalósítására terjed ki. 2016 évben a társulási megállapodás
módosítására került sor a tagönkormányzatok részéről. A módosítást indoka, a társulási megállapodás
rendelkezéseinek összhang biztosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvénnyel,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény rendelkezéseivel. A társulási tanács
jelentősebb döntései 2016 évben:
A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Pákái
Öveges József Óvodát 2016. július 1. napjával átszervezéséről hozott döntést a 11/2016, (V.25.) TT.
határozatával.
Az átszervezés következtében A Pákái Öveges József Óvoda(székhelyintézmény) esetében a
felvehető maximális gyermekfétszám: 45 főre
A Pákái Öveges József Óvoda Csomódén telephelyóvoda esetében a felvehető maximális
gyermeklétszám:40 főre módosult

A társulási tanács a 2014 évi általános önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztotta
az elnök és az alelnök személyét, melyben ez év során változás nem történt. A társulás 2016. október
31.-ig 7 alakalommal tartott nyilvános ülést, melyen 37 határozatot hozott. Társulási Tanácsa a
Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 83.014 ezer forint bevétellel és 71 033 e Ft
kiadással, míg a Pákái Öveges József Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 82 359 ezer
forint bevétellel és 70 574 ezer Ft kiadással hagyta jóvá. A társulási tanács a gazdálkodási
beszámolóval párhuzamosan a társulás és az óvoda 2015 évi maradványát és a 2015. évi könyvviteli
mérlegét és a vagyonkimutatását is elfogadta.
Továbbá elfogadásra került 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentés. A
társulás 2016 évi eredeti költségvetését 95 765 e Ft kiadási és bevételi főösszegben fogadta el,
melyből az óvoda 2016 évi bevételi és kiadásának eredeti előirányzat szerinti főösszege 95 265 e. Ft,
A társulás és az általa irányított köznevelési intézmény 2016 évi költségvetése 2016. október 30-ig
egy alkalommal került módosításra. A társulás 2016 évi módosított költségvetését 95 247 e. Ft.
Főösszegben fogadta el a társulás döntéshozó szerve, melyből az óvoda 2016 évi módosított
költségvetése 94 550 e. Ft. A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a köznevelési
intézmény 2016 évi költségvetését, 2015 évi költségvetéséről szóló beszámolót. Emellett a társulási
tanács még 2015 év végén döntött a társulás és az intézmény 2016 évi belső ellenőrzéséről. A társulási
tanács a társulás 2016 évi költségvetéséhez kapcsolódóan döntést hozott a társulás adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, a 2015 évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadását tárgyaló társulási tanács ülésén elfogadásra került a 2016. évi belső ellenőri összefoglaló
jelentés, 2016 márciusában jóváhagyásra került a társulás 2016 évi közbeszerzési terve. A társulási
tanács döntött a 2016/2017-es nevelési évben a székhely és telephelyeken indítandó csoportszámról, a
gyermekétkeztetés térítési díjáról, az intézmény nyitva tartási rendjéről. A gyermekétkeztetés
biztosítására vonatkozó szerződés a Czigány és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2016.
auguszztus 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. A társulási tanács a Pákái
Öveges József Általános Iskola és a Pákái Öveges József Óvoda pákái székhelyintézményében a
gyermekétkeztetés biztosítására iskolakonyhájának üzemeltetésére 2016. szeptember 1. napjától
határozatlan időtartamra szerződést kötött Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval A társulási tanács
részéről kiírásra került a köznevelési intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat.
A pályázat beadásának határideje 2016. június 30 volt. Ezen pályázati eljárás - pályázat hiányábaneredménytelen volt, ezért a társulási tanács ismételten kiírta a pályázatot. 2016. szeptember 30-ig egy
pályázó - Magai- Király Eszter nyújtotta be a pályázatát. Jelenleg folyamatban van az óvodában
működő szervezetek részéről,a pályázat véleményezése. A társulási tanács várhatóan 2016. november
végéig bírálja el a pályázatot.
Az év végéig még egy ülés várható, melyek kötelező napirendi pontjai között szerepel a társulás és az
óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő tájékoztatás, továbbá a 2016
évi belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint a óvodaigazgatói álláshely betöltésére benyújtott
pályázat elbírálása.
3.
/Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére létrehozott
társulás.
A társulást Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget községek önkormányzatai hozták létre, a pákái
szennyvíztisztító telep felújítása céljából. A társulás benyújtotta a KEOP-1.2.0/09- 11.számú pályázatot a
szennyvíztisztító telep fejlesztésére, melynek eredményeképp 285 millió forinttámogatásban részesültünk
a 301 ezer forint összegű beruházáshoz.
A társulási tanács 2016 évben október 31.-ig összesen 5.ülést tartott, melyen 12 határozatot hozott
ezen időpontig A társulási tanács a 2014 évi általános önkormányzati képviselők és polgármesterek
megválasztotta az elnök és az alelnök személyét, melyben módosulás nem történt. A társulás
döntéshozó szerve a társulás 2015 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót

94 483 e Ft bevétellel és 87 639 e. Ft kiadással. A társulási tanács a társulás 2016. évi
költségvetését 14.110 ezer Ft bevétellel és kiadással elfogadta. A társulási tanács még 2015 év
végén döntött a társulás 2016 évi belső ellenőrzéséről. 2016 év során döntést hozott a társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, elfogadásra került a 2015. évi
belső ellenőri összefoglaló jelentés. A társulás elfogadta a 2016 évi közbeszerzési tervet.
2016 januárjában a társulási tanács Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” című, KEOP- 1.2.0/0911-2013-0011 azonosító számú projekt megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 3.számú
módosításáról hozott döntést, a 2015. december 30-án a záró elszámolási csomaggal beérkezett
szerződéses módosítási kérelemben lemondtunk a projektben keletkezett 31 300 000 Ft( 29 594 150
Ft) támogatás maradványról. A maradvány lemondásával a megváltozott sablonok miatt a támogatási
szerződés 5a melléklete is módosult. A NFM a maradvány lemondásával összefüggésben a
Támogatási Szerződés 3 számú módosítását elkészítette és társulási tanács részéről is elfogadásra
került.
a pákái szennyvíztisztító telep felújítással létrejött vagyonnövekmény nem kerülhet az üzembe
helyezést követően a társulás tulajdonába-, mivel Vízi-közmű kizárólag az állam és települési
önkormányzat tulajdonába tartozhat.- , azt a társulásnak ingyenesen át kell adni a tulajdonos
önkormányzatok részére.
A szennyvíztisztító telep felújításával létrejött vagyonnövekmény nagysága: 295. 566.020 Ft. Ezen
kívül a társulás beruházásával régensadagoló került megvásárlásra nettó 7.900.000+ 1650 000
Ft(közbeszerzés) Ft értékben . A szennyvíztisztító telep felújításával és az eszközbeszerzéssel,
megvalósuló beruházással létrejött vagyonnövekmény Páka, Ortaháza, Csömödér, és Kissziget
Község Önkormányzatai részére történő átadásáról-átvételéről a megállapodás megkötésre került,
melynek értelmében a vagyonnövekmény az önkormányzatok tulajdonába kerül a meglévő
tulajdonrészül arányába az alábbiak szerint: Felújítással létrejött vagyonnövekmény; 295.566. 020
Ft. melyből:
- Páka Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(64%): 189 162 253 Ft,
Ortaháza Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (4%): 822 641 Ft
- Csömödér Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(27%): 79 802 825 Ft
Kissziget Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(5 %): 14 778 301 Ft
Beruházással létrejött vagyonnövekmény: 7 900 000 Ft + 1650 000 Ft(közbeszerzés) = 9 550 000
Ft, melyből:
Páka Község Önkormánvzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(64%): 6 112 000
Fi,
- Ortaháza Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (4%):
382
000 Ft
Csömödér Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(27%):2 578 500 Ft
- Kissziget Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke(5 %)
477
500 Ft
Továbbá a vagyonnövekményt a tulajdonos önkormányzatok a ZALAVIZ Zrt vagyonkezelésébe adták,
és ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződés módosítása is jóváhagyásra került a tulajdonos
önkormányzatok képviselő-testületei részéről.
Páka, Ortaháza, Csömödér és Kissziget Községek önkormányzatai az Észak-Zalai Víz és Csatornamű
ZRT- vei érvényben lévő vagyonkezelési szerződés figyelembevételével
21.079.0
Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételben részesült a KEOP-1.2.0/09- 112013-0011 jelű azonosítószámon elnyert pályázat megvalósításához szükséges önerő fedezetére A
pénzeszköz nyújtott fedezetet Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget község Önkormányzatainak a
közös tulajdonában lévő Páka 014/5 hrsz- on lévő szennyvíztisztító

telep korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges pályázati önrész finanszírozására. A
pénzeszközátadásról- átvételről szóló megállapodást a Önkormányzati Társulás Páka
Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére (továbbiakban: társulás) a 10/2013 (VIII. 13)./ TT. határozatával
jóváhagyott..
Az társulás és a társulás tagönkormányzatai között 2013-ban megkötött megállapodás 4.) pontja
kimondja, hogy a társulás tudomásul veszi, hogy a Zalavíz Zrt-től átvett pénzeszközt kizárólag
KEOP-1.2.0/09-112013-0011 jelű azonosítószámon elnyert projekt
megvalósításához szükséges pályázati önerő fedezetére célkitűzés megvalósitására fordíthatja.
Amennyiben az átvett pénzeszköz 100%-ban nem kerül felhasználásra a pályázati önrészként a
maradék pénzeszközt a társulás az önkormányzatoknak, az ö társult önkormányzatok pedig ezt
követően a Zalavíz ZRT. részére visszautalja a további közműberuházások forrásának
megteremtéséhez.
A társulás az önkormányzattól átvett pénzeszközt Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget község
Önkormányzatainak a közös tulajdonában lévő Páka 014/5 hrsz-on lévő szennyvíztisztító telep
korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges pályázat önrész finanszírozására, valamint a
társulás költségvetési és finanszírozási kiadásai fedezetére fordította.
A beruházás lezárult, és a társulás záró beszámolója alapján a társulás társulási tanácsa
megállapította, hogy az átvett pénzeszközből a társulás működéséhez és a beruházáshoz szükség
önrész megteremtéséhez fel nem használt összeg 11.101.173 Ft, melyből a tulajdonos
önkormányzatokat az alábbi összeg illette meg szennyvíztisztító telep ben lévő tulajdonrészük
arányában :

Páka
Csömödér
Kissziget
Ortaháza
Összesen

Tul.hánya
d (%)
64
27
4
100

Nem
támogatott Átvett
ktg
pénzeszeköz
3 629 813
12 217 000
1 531 327
6 588 000
283 580
1 212 000
226 863
1 062 000
5 671 583
21 079 000

BM
támogatás
10 423 221
0
929 211
772 799
12 125 231

Önrész
0
4 306 243
0
lö~
4 306 243

Önk ktg
3 629 813
5 837 570
283 580
226 863
9 977 827

Zalavíznek
visszafizet
endő
8 587 187
750 430
928 420
835 137
11101 173

A társulása fel nem használt önrészt visszautalta a társönormányzatknak azzal, és az
önkormányzatok az átvett pénzeszközt az átvétel után a Zalavíz Zrt vagyonkezelő részére
átutalták, megy fedezetül szolgál a szennyvíztisztító telep későbbi felújításához,
és szennyvíz a vagyont érintő beruházásokhoz.
A társulásnak a projekt befej tét követően legalább 5 évig fenntartási kötelezettsége áll fenn. A
projektmenedzsment a társulás megszüntetése esetén a tagönkormányzatok további kötelezettségeiről
egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szennyvízkezelési referensével, aki a kérdéseink
kapcsán az alábbiakról tájékoztatta a társulási tanácsot:
A jelenleg hatályos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban:
Vksztv.) szerint:
1. § (1) A víziközmű-szoIgáitcitás alapelvei:
c) az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési
önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközműszolgáltatási feladatok elvégzéséről

15. § (2) Adott víziközmű-szoleáltatási áeazati tevékenység végzéséhez szükséges víziközműüzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű-szolsáltató között létrejött. Hivatal által
jóváhagyott:
a) vagyonkezelési szerződésen:
b) koncessziós szerződésen: vagy
c) bérleti-üzemeltetési szerződésen
alapul.
A Vksztv. alapján az ellátásért felelős csak az állam vagy települési önkormányzat lehet. Jelenleg az
NFM, a BM és az NGM is azon az állásponton van, hogy az önkormányzati társulások által
magvalósított projektek (továbbiakban: projektek) nem minősítik az önkormányzati társulásokat
ellátásért felelősnek.
Amennyiben a projektben résztvevő önkormányzatok úgy döntenek, hogy a beruházás lebonyolítására
létrehozott jogi személyiségű társulást a fenntartási időszakban nem kívánják fenntartani és a társulást
szeretnék megszüntetni, ez megtehető, azonban helyette a projektben résztvevő, az önkormányzati
társulás tagönkormányzatai részére egy együttműködési megállapodás (konzorciumi
megállapodás) aláírását kell előírni.
Az együttműködési megállapodás lényege, hogy egyértelműen rögzítse a tulajdonviszonyokat az
önkormányzatok között és egyetemleges felelősséget írjon elő számukra a támogatási szerződésben
rögzített kötelezettségek teljesítésére. A konzorciumi megállapodásban szükséges rögzíteni a projekt
fenntartása kapcsán felmerülő feladatokat és kötelezettségeket és azt, hogy a feladatok kapcsán ki a
felelős (pl. fenntartási jelentést a gesztor önkormányzat adja be, de az ellenőrzést (utókövetés)
minden önkormányzat tűrni köteles, hiszen az ő könyveikben jelenik meg a vagyon).
Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a tulajdonjog átruházás részletes jogi,
pénzügyi és adóügyi feltételeit, amennyiben a beruházási szakasz lezárását követően a beruházások
tulajdonjogi helyzete megváltozik.
Fontos az is, hogy maguk közül kijelöljenek egy önkormányzatot (gesztor), aki a támogatóval a
kapcsolatot tartja a fenntartási időszak alatt.
A konzorciumi megállapodást az összes önkormányzatnak alá kell írnia és ez a melléklete lesz a
Kedvezményezett által beküldendő támogatási szerződés módosításának is, amelyet elegendő a
gesztor önkormányzatnak is aláírni a konzorciumi tagok felhatalmazásával. A kedvezményezett a
továbbiakban, a projektben résztvevő társulási tagönkormányzatok összessége lenne a támogatási
szerződés módosítása alapján.
A társulás megszüntetése és az új együttműködési megállapodás megkötése után tehát támogatási
szerződés módosítás keretein belül történik a kedvezményezett cseréje.
Fentiek figyelembevételével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 87§-94.§-aira figyelemmel javaslom a társulás
további működtetését a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó fenntartási időszak
alatt. A társulás költségvetési kiadásai a jövőben főleg a számlavezetési díjból, irodaszer,
nyomtatvány költségekből, valamint a társulás belső ellenőrzésért fizetendő megbízási díjból fog
állni. Továbbra is a társulás munkaszervezeti és gazdálkodással összefüggő feladatait a Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal biztosítja.
Az idei évben még legalább egy társulási tanács ülését tervezi aq társulás, melynek napirendi pontjai
között szerepel a társulás 2016 évi költségvetésének a módosítása, valamint a társulás 2016-2017 évi
belső ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése, és a 2017. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása.

4JZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó
medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és
biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült el a
hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének
nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással jelentős
eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező, engedély nélkül működő
szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a különböző hulladékfajták
begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat alakítottunk ki, mindezekkel
jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. Fentiek alapján elmondható, hogy a társulás fő profilja a
hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása.
A társulás a korábbi évekhez hasonlóan a működéséhez szükséges feladatokat elvégzi, elvégezte. így:
• a Társulás projektirodái feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően
a ZALAISPA nonprofít Zrt látja el.
• 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
vonzatút 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.
• Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i
hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán egy
munkacsoport jött létre - külső jogi szakértők bevonásával - , amely keretében kialakításra
kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. Erről a napirend elején már tájékoztatást
nyújtottunk.
A Társulási Tanács üléseire ez évben három alkalommal került sor, 2016. év végéig további egy ülést
tervezünk megtartani.
A Társulás 2016. évre az alábbi beruházásokat tervezte megvalósítani 2016. évi eredeti
költségvetésének elfogadásakor:
Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira
55.0
e Ft kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoltuk Hévíz Város terültén is, ennek
előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére
5.0
e Ft-t javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító

berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 e Ft összeget javasoltunk
tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született, hogy egy javító
műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén megkezdődtek. A
beruházást 2016. évben kívántuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 e Ft összeget
javaslunk tervezni.
2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szerette volna a társulás
elindítani, ennek fedezetére 50.000 e Ft összeget javasolt tervezni a döntéshozó .
A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok,
mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. évre húzódik át az egyéb tárgyi
eszközök beszerzése, létesítése soron 158.000 e Ft, ebből:
•

•

A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően
újabb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a
beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken keresztül kívánja
biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 e Ft összegben tervezésre.
Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 e Ft összegű eszközbeszerzést kívántunk
megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.

A beruházások megvalósítására-egyenlőre nem került sor, tekintettel arra, hogy a Társulás által
tervezett úgynevezett használati díj bevétel pénzügyi rendezése a közszolgáltatók által jelentősen
elapadt, így a Társulás szervei óvatos gazdálkodásra intették a vezetőséget.
A bevételek elmaradásának oka, hogy a beszámoló összeállításakor a közszolgáltatók 707.869.725 Ft
összegű lejárt tartozással rendelkeztek a Társulás felé. A Társulás vezetősége jelenleg is azon
dolgozik, hogy a közszolgáltatókkal a tartozások pénzügyileg rendeződjenek. Tárgyalások folytatnak
tulajdonosi szinten is, mely eredményeként már történtek közszolgáltatói befizetések.
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. december 31. nappal kivált. A
kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a vagyonelemek és
az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulások 2016. évi munkájáról szóló beszámolót
tárgyalja meg és fogadja el.
Páka, 2016. október 27.

Tisztelettel:

