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Ortaháza

Zala Megye

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28 - án
megtartott nyílt ülésről.

Rendelet:
6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
7/2016. (VT.29.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 20 lő.évi költségvetésének módosításáról.

Határozat:
44- 48/2016.(VI.28.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28 - án
1300- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

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

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és
munkatársát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.
NAPIREND:

1. ) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
2. )A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
3. )A Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása.
4. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
5. ) A Zala Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás megtárgyalása.
6. ) Polgármesteri tájékoztató.
7. ) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.
) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

44/2016.fVI.28.') kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testületé a 2014. július 1 .-tői 2024. június 30- ig
megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel 2016. július
1. napjától módosítják.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. Határidő:
2016. július 1.
Felelős: polgármester
2. )A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
6/2016. (VL30. ) önkormányzati rendeletet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.).
3. )A Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
45/2016.rVI.28.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának Kcpviselő-testül ete a közös fenntartású Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetését 46 783 ezer Ft bevétellel és kiadással az
alábbiak szerint elfogadják:
eredeti
előirányzat
Bevételek:
l.KÖltségvetési bevételek
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevétel

4 850
4 500
0
350

f i b
I. módosítottd II. módosított
előirányzat
előirányzat
4 850
4 500
0
350

7 611
7 000
10
601

2.Finanszírozási bevételek
- Maradvány igénybevétele
- központi, irányítószervi támogatás
Bevételek összesen:
Kiadások:
1. Költségvetési kiadások
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások összesen:
- Beruházások
2.Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

41 900
1 852
40 048
46 750

41 672
1 624
40 048
46 522

39172
1 624
37 548
46 783

46 750
29 724
7876
8481
669
0
46 750

46 522
30 309
8 034
7510
669
0
46 522

46 783
30 859
8 182
7 073
669
0
46 783

4.
) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítása Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
7/2016. (VL29.) önkormányzati rendeletet
a 2016.évi költségvetésről szóló
l/2016.(II.16)önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.).
5. ) A Zala Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás megtárgyalása. Előadó:
Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

46/2016.fVL28.) kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatalnak Ortaháza
Község Önkormányzat képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló 15/2005.
(XIT.21.)önkormányzati rendeletének, valamint az önkormányzat településszerkezeti tervének
felülvizsgálata tárgyában tett törvényességi felhívását elfogadja és tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Zala Megyei Kormányhivatallal folytasson
konzultációt a törvénysértő állapot megszüntetése tárgyában.
Határidő: folyamatos 2016. október 31-ig.
Felelős: polgármester

6.

) Polgármesteri tájékoztató.

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés írásban és szóban történt.
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet számítógép terem szakszerű
üzemeltetését 2006. július 1.-től Bek Csaba szoftver karbantartó végezi. Az önkormányzat évek óta
üzemelteti az eMagyarország pontot a kultúrotthonba, mely által nyújtott szolgáltatást az itt élő
gyermekek nagymértékben kihasználják. Ehhez indokolt a nyitvatartási idő figyelembevételével olyan
személy felügyelete, aki a számítástechnikai ismeretek bővítéséhez segít a gyermekeket, illetve
felügyeli a működtetett rendszert. Bek Csaba a nyári szünetben további 16 órában havi 32.000 Ft
összegért vállalta az eMagyarország pont üzemeltetésével járó feladatokat 2016. június 1. és augusztus
31 -e között.
A polgármester javasolta Bek Csabával a megbízási szerződés megkötését.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
47/2016.fVI.28.'l kt. határozat.
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 1. és 2016. augusztus 31-e közötti
időtartamra megbízási szerződést köt Bek Csaba 8951. Gutorfölde, Ady E. út 43. szám alatti lakossal
az önkormányzat által üzemeltetett eMagyarország Pont működtetésére, annak felügyeletére.
A megbízási díj összege: 32.000 Ft/hó
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. június 1. és augusztus 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

48/2016.(VI.28.1 kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapodást köt:
a.
) „Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító - telep fejlesztésére” Társulási Tanácsával a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011. számú projekt megvalósításához szükséges pályázati önrész
fedezetének megteremtése érdekében a ZALAVÍZ Zrt.-től átvett pénzeszköz felhasználásának
elszámolásáról.
b. )_ a ZALAVIZ Zrt.-vel a pákái 014/5 hrsz -ú ingatlanon elhelyezkedő szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati önrész

finanszírozására a ZALA VÍZ Zrt.- tői átvett pénzeszköz fel nem használt részének vagyon kezelő
részére történő átadásáról.
c.
) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások megkötésére és a
társulástól átvett pénzeszköz ZALAVÍZ Zrt. részére történő átutalására.
Határidő: folyamatos július 30-ig Felelős: polgármester

7.

) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el,
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A polgármester a nyílt ülést 14,30 órakor bezárta.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. június 28 -án,(kedd) 13,#0-órakor,
tartandó nyílt ülésre.
Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza . Fő út 36
1. ) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. )A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
3. )A Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
4. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
5. ) A Zala Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás megtárgyalása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
6. ) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
7. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. június 23.

Tisztelettel:

JELENLÉTI IV

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
O.X

2016. június ...... - én tartott nyilvános ülésről.

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

Előterjesztés : Ortaháza Község Önkormányzata képviselő- testületének a 2016, június 28 -án
tartandó ülésére
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Tisztelt képviselő-testület!
Az önkormányzat 2014 július 1 napjától 10 évre 2024, június 30. napjáig hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás feladatának ellátására ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással a ZALAISPA
nonprofit Zrt.-vel valamint a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft- vei (továbbiakban:
közszolgáltató)szerződést kötött.
Az állami hulladékgazdálkodási feladatokra létrejött az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő' Zártkörűen Működő’ Részvénytársaságnak (a továbbiakban:
Koordináló szerv), a feladatait a hulladékgazdálkodásról szóló 2012 évi CLXXXV. Tv( továbbiakban:
Htv.)32/A §-a valamint a 69/2016 (III.31) Kormányrendelet tartalmazza részletesen.
A Htv. 2016. Április 1-vel., valamint 2016. július 1-vel történő módosulása miatt indokolt az
érvényben lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása:
A Htv. 47/A. § (1) bekezdése kimondja: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.
A Htv. 92/B §(2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási
díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a
Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A fentiek figyelembevételével a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft megküldte az
önkormányzatok részére a szerződésmódosítás tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza
összefoglalva:
1 .)2016. január 1-től 2016, március 31. között időszakra vonatkozóan még a Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft szedi be a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat.
2.
)2016 április 1-től a koordináló szerv jogosult a a hulladékkezelési közszolgáltatási díj
beszedésére, melyhez a közszolgáltató adatot szolgáltat a 69/2016 (III.31) Kormányrendelet 20§- ára
figyelemmel, mely az alábbiak szerint rendelkezik:
3 )A közszolgáltató a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres adatszolgáltatása
körében köteles a Koordináló szerv részére az alábbi adatokat megadni közszolgáltatási területe
vonatkozásában
a. az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét,
b. minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj
számlázásához szükséges.
4.
) Ha a közszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Koordináló
szerv felhívja ennek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a felhívás kézhezvételét követő 15 napon
belül nem vagy nem megfelelően teljesíti az abban foglaltakat, úgy a megfelelőségi vélemény
kiadását a Koordináló szerv megtagadja, vagy a már kiadott megfelelőségi véleményt azonnali
hatállyal visszavonja.

5. )A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége körében:
feladat ellátásához, a közszolgáltatási díj számlázásához és a közszolgáltató által ellátott
közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozó adatokat a
szolgáltatási díj megállapításához minden negyedévet követő 5. napig köteles a
Koordináló szerv részére megadni.
az ingatlanhasználó által bejelentett adatváltozást (beleértve új ingatlanhasználó
bejelentését, a szolgáltatás felfüggesztésének, szünetelésének kérését, valamint az
ingatlanhasználó által alkalmazott edényméret változását is) a változás dátumának
megjelölésével együtt, a bejelentést követő 5 napon belül,
az ideiglenes vagy szükségellátásról szóló döntést másolatban annak kézhezvételét követő
10. napig,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a
közszolgáltatót érintő határozatát másolatban, annak kézhezvételét követő 10. napig, a
közszolgáltató által megkötött vagy módosított közszolgáltatási szerződést valamennyi
mellékletével együtt teljes terjedelemben, a megkötés vagy a módosítás közszolgáltató
általi aláírását követő 5 napon belül,
- a közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó önkormányzati rendeleteket,
előírásokat, szabályozókat azok hatálybalépésétől számított 10 napon belül megküldi a
Koordináló szerv részére.
6. )Ha a Hivatal megtiltja a jogszabálysértő közszolgáltatási díj alkalmazását, a közszolgáltató köteles
a Hivatal határozatában foglaltakhoz igazodó adatszolgáltatást adni a Koordináló szervnek.
7. )A közszolgáltató az ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a
közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel.
8. )A közszolgáltató általi teljesítésigazolásnak a Koordináló szerv részére a rendszeres
adatszolgáltatás keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének feltétele.

A szerződésmódosítással összefüggésben fontos kiemelnem, hogy a közszolgáltató által közölt
adatok alapján kerül, a koordináló szerv részéről a számla kiállítva 2016. április 1-től. A
helytelen adatszolgáltatásból eredő következményért a közészolgáltatót terheli a felelősség,ennek
elkerülése céljából az önkormányzatoknak továbbra is határidőre kell a közszolgáltató fele a
változásjelentést közölni, de természetesen az ingatlanhasználó közvetlenül a közszolgáltató felé
személyesen is jelezheti a hulladékszállításra, valamint az ingatlanhasználatra, és adataiban történő
változást.
A hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével készült el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítása melyet a képviselő-testületnek javaslok elfogadni.
........ /2Q16.fV1.28.) kt. határozati javaslat
Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testületé a 2014. július 1.-től 2024. június 30-ig
megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel 2016.
július 1. napjától módosítják.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. július 1.
Felelős: polgármester
Páka, 2016. Június 27.

Előterjesztés: uriíibiísa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án
tartandó ülésére.
Tárgy:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosításának a megtárgyalása
Tisztelt Képviselőtestület!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának
szükségességét az alábbiak szerint szeretném ismertetni.
Általános indokolás
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 9 /2015. (XII.30.) önkormányzati rendeletét.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2016. április 1-jével módosult,
mely indokolttá teszi a rendeletünk felülvizsgálatát.
A Ht.32/A §-a kimondja, hogy a z állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a Ht. 73. § (1) bekezdése szerinti e
törvényben megállapított céloknak minősülnek,
b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között
meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi
vélemény),
g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében
kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében
rábízott vagyont,
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott
szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a
továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.
(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
a) állami támogatásainak felhasználására,
b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és
c. ) szabályozására.

A Ht. 47/A. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter
rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.
A Ht.. 88.§ (4) bekezdése értelmében Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. §ban foglalt rendelkezések én’ényesítéséhez szükséges szabályokat;
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja
szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.
A Ht. 35. §-a 2016. április 1 napjától módosult az alábbiak szerint
35.§(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató
és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő
szüneteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g)
Fentiek figyelembevételével a- mivel a 35.§ (1) bekezdés g) pontja 2016. április 1-től hatálytalant így
képviselő-testületnek megszűnt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes
adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó
rendelkezések megállapítására vonatkozó szabályozási hatásköre.
Továbbá a rendeletünk felülvizsgálatát indokolja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III. 31.) Komi. Rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szintén 2016. április 1- jével
hatályba lépett. A kormányrendeleti0. §-11.§- a kimondja, hogy
10. § (1) Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXV1II. törvényben
foglaltakat a közszolgáltatási díj számlázása során megfelelően kell alkalmazni.
(2) A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési
határidővel.
11. § (1) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás alapján állítja lú.

(2) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb
kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció
esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási
díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási
díjba beszámítja.
(3) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
(4) A Koordináló szerv a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon
ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban,
ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e
körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 20. § (l) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
(5) A (4) bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatémak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 20. § (J) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában
- a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Htv. 92/B §(2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási
díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a
Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A szerződés módosítással és a jogszabályi változással összefüggésben indokolt a rendeletünk
felülvizsgálata is.

Részletes indokolás
1. §A rendelet 10.§-a hatályát veszti. A rendeletünk 10 § tartalmazta a személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket, mivel e tekintetben a szabályozási (rendeletalkotási hatásköre megszűnt az
önkormányzatnak, indokolt a 10. § hatályon kívül helyezése.
2. §(1) A rendelet 12.§ (5) bekezdésének módosítását tartalmazza, mivel a Ht. 47/A§-a értelmében
2016 április 1 - tői hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt jogosult
2. §(2)A 12.§(6) bekezdésének hatályon kívül helyezése indokolt mivel a Ht. 38 §- részletesen
meghatározza az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok, így a képviselő-testület részéről nem
indokolt további részletszabály megállapítása.

3.
§(1)A 13.§(3)-(4) bekezdésének módosítása indokolt, mivel az ingatlanhasználó a hivatal
mellett a közszolgáltató részére is bejelentheti az adatváltozást, szolgáltatás szünetelésének a kérését.
Ezen szakaszok a szolgáltatás szünetelésének megszűnésével összefüggésben az

ingatlanhasználó és a közszolgáltató kötelezettségét tartalmazza. Az ingatlanhasználó köteles a díj
megfizetésére, a közszolgáltató pedig a hulladék elszállítására.
3. §(2) Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén az utólagos szünetelésről való döntésre nem
hatalmazza fel a Ht. a képviselőtestületet, ill. a polgármestert, így a 13.§(5) bekezdés hatályon kívül
helyezése indokolt.
4, §(1) A közszolgáltató biztosítja a hulladék mennyiségével összhangban a hulladékgyűjtő edényt, a
koordináló szerv pedig beszedi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. A feladat és hatáskör
kettévallásával összefüggésben indokolt a 16.§(2) bekezdés módosítása.
4. §(2) a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet részletesen tartalmazza díj megállapításánál
figyelembe vehető tényezőket. A településen nem jellemző, hogy az ingatlanhasználók a
közszolgáltatót igénybe veszik a gyűjtőedény tárolási helyéről annak ürítésére való átadásának helyére
történő mozgatás és visszaszállítás céljából, erre vonatkozó megállapodás nem jött létre, így a 17.§(3)
szakasz hatályon kívül helyezése indokolt.
5. § A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításával összhangban a 24.§(6)
bekezdésének a módosítása indokolt. 2016. július 1 napjától a szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége a közszolgáltató részére megtérítésre
kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a koordináló szerv gondoskodik, nem a közszolgáltató. A
koordináló szerv a közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet.
6. §(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, ill. a
díj megállapításra vonatkozó jogszabályi háttérre történő utalást tartalmazza.
6. §(2)Önkormányzatunk által a korábbi szabályozással összhangban a díjkedvezményre vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza, melyet nem indokolt módosítani.
7. § A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat
A rendelet-tervezet címe: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 6/2016. (VI.30.)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015 (XII.30)
önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatás:
A hatályos Ht., a 69/2016. (III. 31.) Korm. Rendelet, 64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet
figyelembevételével történő rendeletalkotás, jogszabályszerű hulladékgazdálkodást eredményez az
állampolgárok és az önkormányzat, valamint a gazdálkodó szervek részéről.
Költségvetési hatás: Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása
nincs.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív
előírásokat tartalmazza.

Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályban foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek
tesz eleget az önkormányzat.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel
szervezeti változást sem.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja
el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet a módosítását.

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2016. (VL30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015(XII.30) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ortaháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
!■§
A rendelet 10.§-a hatályát veszti.
2-

§

(1) A rendelet 12 §(5) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
,,12.§(5) Amennyiben ingatlanhasználó ingatlanán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott méretű gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékot
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt(továbbiakban: koordináló)jogosult a tényleges mennyiségnek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó felé.
(2) A rendelet 12§(6) bekezdése hatályát veszti.
3-

§

(1) A 13.§(3)-(4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„13(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
ezt írásban, haladéktalanul köteles a hivatalnak vagy a közszolgáltatónak bejelenteni.
(4)Amennyiben a szüneteléssel érintett ingatlan esetében a szünetelés időtartama alatt a
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szünetelés semmissé válik, és az
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az
ingatlanhasználó pedig köteles a külön jogszabályban meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat megfizetni.”
(2) A 13 .§ (5) bekezdése hatályát veszti.
4-

§

(1)A rendelet 16.§(2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 16.§(2) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő
hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek
számára vonatkozó adatot is, és emiatt a hulladék mennyisége rendszeresen legalább egy hónapon
keresztül meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult a köztisztaság
biztosítása érdekében az ingatlanhasználó felhívni, hogy haladéktalanul gondoskodjon nagyobb
gyűjtőedény beszerzéséről. Amennyiben az ingatlanhasználó a felhívás átvételétől számított 15 napon
belül nem gondoskodik a megfelelő méretű edény rendelkezésre bocsátásáról, a Közszolgáltató jogosult
a kötelezettségét elmulasztó ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett, a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényt kihelyezni. A közszolgáltató a koordináló szerv felé köteles az
ingatlanhasználó által alkalmazott edényméret változását a 69/2016.(111.31)

Kormányrendeletben foglalt határidőig megadni, melynek figyelembevételével a koordináló szerv
jogosult a és a kihelyezést követően a nagyobb űrtartalmú edényzet után számlázni a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, mindaddig, amíg a keletkező hulladékmennyiséget
figyelembe véve a nagyobb űrtartalmú edényzet szükséges. ”
(2)

A rendelet 17.§(3) hatályát veszti.
5-

§

(1) A rendelet 24.§.(6) bekezdése hatályát veszti é helyébe a következő rendelkezés lép:
,,24.§(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a
Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék hasznosítható összetevőinek
előkezelése a hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeten, a hulladékgyűjtő udvaron
elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákok előre
meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató
végzi. ”
6-

§

A rendelet 27.§.- a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép :
23. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat és a díjkedvezmény
27.§(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításra és fizetésére vonatkozó szabályokat
a HL, a 64/2008(11128) Kormányrendelet, valamint a 69/2016 (11121) Kormányrendelet tartalmazza.
(2)
Az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 100%-os a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj kedvezményben részesíti az Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő ingatlanhasználókat
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény összegét az önkormányzat köteles a
koordinálónak megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díjkedvezmény biztosításáról, vagy annak megszüntetéséről a hivatal évente
január 31.-ig tájékoztatja a közszolgáltatót.
?•§
(1)

A rendelet 2016. július 1 napján lép hatályba.

(2) A rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. június 30.

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(Egységes szerkezet)
Ortaháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról
szóló 2012, évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §.- ában,88§(4) c) pontjában, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény 48.§(4) b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján és az egészségügyről 1997. évi CL1V. Törvény 153§(l)a) pontjában .a települési
önkormányzat a környezet- és településegészségügyi feladatok körében eljárva a következőket rendeli
el:
1. A rendelet hatálya, a közszolgáltatási terület határai, tartalma
1- §
A rendelet hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra a
hulladékról szóló törvény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló kormányrendelet szerint. Ortaháza Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról'
Ortaháza község közigazgatási területén gondoskodik a hulladékról szóló törvény, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet, a közszolgáltató
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről kormányrendelet, továbbá e
rendelet előírásai alapján a 3. § (2) bekezdése szerinti módon.

2-

§

Az e rendeletben alkalmazott valamennyi fogalomra, kifejezésre a hulladékról szóló törvényben,
valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Az e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvényben, valamint a felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
2. A közszolgáltató tagjai
3.
§
(1) Az Önkormányzat tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely átruházott
hatáskörben ellátja az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkört. A feladat ellátására vonatkozó további szabályokat
Ortaháza Községi Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével
kizárólagosan, folyamatosan és teljes körűen a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) 8960 Lenti Templom tér 9. szám alatti
székhelyű gazdasági társaság látja el, amely alvállalkozóként gondoskodik a közszolgáltatás nyújtásáról.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezések, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
4

*§
(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználónál keletkező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
hatálya alá tartozó hulladék vonatkozásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

-2(2) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során gondoskodik a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kapcsán a hulladékgazdálkodási
tevékenységről a hulladékról szóló törvény, valamint az e rendeletben foglaltak szerint.
(3) Az Önkormányzatra és a Közszolgáltatóra vonatkozó további jogokat és kötelezettségeket a
közöttük létrejött közszolgáltatási szerződés határoz meg.

4.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
5.
§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékra
teljed ki.
5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

6.§

(1)
A Közszolgáltató kötelessége e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználótól:
a) a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott vagy
az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási
hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő
járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten,
hulladékgyűjtő udvaron elhelyezett, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben
szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, bálázása, hasznosításra történő előkészítése
(továbbiakban együtt: előkezelése), és begyűjtése,
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött
és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente legalább egyszeri, a
Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és
elszállítása,
d) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele,
e) hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetése,
f) a b) pontban foglaltak szerint szelektíven begyűjtött hulladék nem újrahasznosítható
részének lerakással történő ártalmatlanítása,
h) a b) pontban szelektíven begyűjtött hulladék újrahasznosítható részének hasznosításra
történő átadása.
(2) A Közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente
részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.
6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
7. §
(l)Az ingatlanhasználóra vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és az e rendeletben foglaltak az irányadóak.

(1)
Az ingatlanhasználó a keletkezett szelektív hulladékot az építési és bontási törmelék
kivételével 1 m3/alkalom mennyiségig ingyenesen a Lenti 054/7 hrsz-ú hulladék begyűjtő vagy
hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül, heti rendszerességgel maga is elszállíthatja.

(2)

Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy

a)

b)
c)

-3a hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron elhelyezett edényben
vagy szelektív hulladékgyűjtésre rendszeresített zsákban a külön gyűjtendő
hulladékát fém, papír, üveg , műanyag hulladék megosztásban elhelyezze,
a nála keletkező veszélyes hulladékot külön gyűjtse, és a Közszolgáltatónak
átadja,
a szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes maradék
hulladékot az elszállításra való át\ ételig gyűjtse, tárolja.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban: hivatalja
tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonos, bérlő vagy használó
személyének változása vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A
bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon keletkező rendszeres hulladék mennyiségének becslése és
a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében:
a)
az ingatlanon állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezők számát,
b)
nem rendszeres hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék
mennyiséget,
c)
nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó
nagyságát.
(4) Az ingatlanhasználó, amennyiben a hulladékkezelési kötelezettségének saját maga a (2)
bekezdésben rögzítettek szerint az ártalmatlanító helyen történő hulladék elhelyezésével tesz eleget,
annak megkezdése előtt köteles írásban tájékoztatni a Közszolgáltatót, továbbá köteles a kötelezettség
teljesítését félévente a Közszolgáltatónak az átvételi elismervénnyel írásban igazolni.
(5) Az ingatlanhasználót nem terheli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének
kötelezettsége az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol hulladék
nincs, vagy nem keletkezik.
(6) az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is
szolgál, köteles a hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe
venni.
7. A gazdálkodó szervezet közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
8.§
(1) Gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Ht.
12. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik,
köteles erről a tényről a Közszolgáltatót tájékoztatni.
8. A gazdálkodó szervezettel megkötendő szerződés egyes tartalmi elemei
9-§
(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást a 8. § (1) bekezdés alapján igénybe
venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.

(2)A szerződésben meg kell határozni:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

-4a gazdálkodó szervezet Ht. 38. § (3) bekezdés szerinti adatait,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
a teljesítés helyét és módját,
ha nem saját tulajdonú az edényzet, a Közszolgáltató által a gazdálkodó
szervezet rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám
szerint,
az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,
a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag
keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi,
a gyűjtőedény használatának jogcímét és módját,
a szerződés módosításának, felmondásának feltételét,
a szerződés megszűnése esetét.

(3)
A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést
írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.
9. Személyes adatok kezelése
!10.§

10. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
11. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségének a Ht. és a vonatkozó kormányrendeletek szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó tekintetében, aki a hulladékát a
Közszolgáltatónak adja át, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről a Közszolgáltató gondoskodik.
(3) A hivatal negyedévente, negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig a közszolgáltatónak bejeleni a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók adataiban történt változást,továbbá a 14.§
szerinti közszolgáltatás szünetelését.
11A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
12. §
(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az
ingatlanhasználó köteles az a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és a közszolgáltatási díj
megfizetésére. A közszolgáltatás igénybevételéről a (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell
közszolgáltatás szerződést kötni.
(2) Egyedi közszolgáltatási szerződést kell kötni a közszolgáltatás gazdálkodó szervezet által történő
igénybevétele esetén, ha azt a Közszolgáltató indokoltnak tartja.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről valamint a közszolgáltatás feltételeiben
bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy
felhívás közzététele útján tájékoztatni.

:
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A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltat ingatlanhasználót a
változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni.
2

(5) Amennyiben ingatlanhasználó ingatlanán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott méretű gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékot
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt(továbbiakban:
koordináló)jogosult a tényleges mennyiségnek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó felé.

12. A közszolgáltatás szünetelése
13. §
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik.

amelyeken

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a hivatalnak, a
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal korábban és a szünetelés időtartamának
hozzávetőleges meghatározása mellett.
4

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt
írásban, haladéktalanul köteles a hivatalnak vagy a közszolgáltatónak bejelenteni.
(4)
Amennyiben a szüneteléssel érintett ingatlan esetében a szünetelés időtartama alatt a
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szünetelés semmissé válik, és az
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az
ingatlanhasználó pedig köteles a külön jogszabályban meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat megfizetni.”
s

(5)
13.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek ellátásának rendje és a közszolgáltatás
folyamatosságának biztosítása
14. §
(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A
Közszolgáltató jogosult az útvonal és e rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi
vagy a heti időpont meghatározására. Ha az útvonal és a gyűjtési nap változik, arról a
Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőt értesítenie, a 15.§
(1) bekezdés szerinti eltéréssel.
(2) A Közszolgáltató a rendszeresített tárolóedényből hetente egyszer köteles a háztartási hulladékot
összegyűjteni és elszállítani az igény előzetes egyeztetését követően megállapított meghatározott
napon.
(3) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EüM rendeletben meghatározott gyakorisággal
kell elszállítani. A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló zsákot, amely papír és műanyag csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgál, egész évben, négy hetenkénti váltakozással, gyűjti a Közszolgáltató.
(4)
E
rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az
ingatlanhasználónak többlet hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál megvásárolt, és erre a célra
rendszeresített a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezheti el. A
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-6Közszolgáltató emblémájával ellátott zsáknak a Közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg
jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is.

14. A hulladékszállításra vonatkozó egyéb rendelkezések
15. §
(1) Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep, vagy munkaszüneti napra
esik, a hulladék elszállítása az adott ünnep vagy munkaszüneti napon történik. Amennyiben az ilyen
napon történő gyűjtés a Közszolgáltató részéről valamely oknál fogva nem lehetséges, a Közszolgáltató
jogosult más gyűjtőnapot megjelölni, erről azonban az Önkormányzatot legalább 5 munkanappal
korábban tájékoztatja, az Önkormányzat ezt követően haladéktalanul gondoskodik a lakosság
tájékoztatásáról.
(2) Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az
ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben soron kívüli szolgáltatás is
rendelhető díj ellenében a Közszolgáltatótól.
(3) Ha a hulladékot, a lomot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett
időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik,
a Közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új
időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.
15. Hulladékgyűjtő edény
16. §
(l)
Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot gyűjteni a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát képező, vagy a
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
6

(2) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő hulladékmennyiséget
vagy adatot közöl ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot
is, és emiatt a hulladék mennyisége rendszeresen legalább egy hónapon keresztül meghaladja az átvett
gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult a köztisztaság biztosítása érdekében az
ingatlanhasználó felhívni, hogy haladéktalanul gondoskodjon nagyobb gyűjtőedény beszerzéséről
Amennyiben az ingatlanhasználó a felhívás átvételétől számított 15 napon belül nem gondoskodik a
megfelelő méretű edény rendelkezésre bocsátásáról, a Közszolgáltató jogosult a kötelezettségét
elmulasztó ingatlan használó egyidejű értesítése mellett, a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő
űrtartalmú edényt kihelyezni. A közszolgáltató a koordináló szerv felé köteles az ingatlanhasználó cd
tál alkalmazott edény méret változását a 69/2016.(111.31) Kormányrendeletben foglalt határidőig
megadni, melynek figyelembevételével a koordináló szerv jogosult a és a kihelyezést követően a
nag)'obb űrtartalmú edényzet után számlázni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat,
mindaddig, amíg a keletkező hulladékmennyiséget figyelembe véve a nagyobb űrtartalnni edényzet
szükséges. ”
(3) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során köteles megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék más életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és
a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(4) Ha a Közszolgáltató az ingatlanhasználó kérelmére a szállítóeszközéhez gyűjtőedényt
rendszeresített vagy a gyűjtőedényt a 16. § (2) bekezdés esetén az ingatlanhasználó rendelkezésére
bocsátja, 15 napon belül az ingatlanhasználó köteles írásban igazolni a gyűj tőedényzet átvételét.
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-7(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal megelőzően bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezése várható. Amennyiben az ingatlanhasználó nem tud nagyobb
gyűjtőedény vagy egyéb gyűjtőeszköz beszerzéséről gondoskodni, bejelentése alapján a Közszolgáltató
köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő
gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a
hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a
többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni.

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a bejelentési
kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató
emblémájával jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.
(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (2) bekezdésben írt
bejelentési kötelezettségét, vagy az ingatlanhasználó a hulladékot nem a szabványosított
gyűjtőedényben, zsákban gyűjti, a Közszolgáltató nem köteles az így átadott vagy a gyűjtőedény mellé
kirakott hulladék elszállítására.
(8) Amennyiben az ingatlan elhelyezkedése és az útviszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan
hulladékgyűjtő járművel történő megközelítését, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval kötött külön
írásbeli megállapodás alapján a kötelező közszolgáltatásnak a Közszolgáltató emblémájával jelölt zsák
megvásárlásával tehet eleget.
(9) A hulladék esetén a szabványosított gyűjtőedény beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű
használatáról, és tisztántartásáról, továbbá a zsák beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű
használatáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Szelektív hulladék gyűjtés esetén a szelektív
hulladékgyűjtő szigeten és a hulladékudvarban alkalmas edény tisztántartásáról a Közszolgáltató
köteles gondoskodni. A Közszolgáltató gondoskodik a szelektív gyűjtésben résztvevő
ingatlanhasználónál az elvitt zsák pótlásáról.
16. A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
17. §
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés
nélkül úgy köteles elhelyezni, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne
akadályozza.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a zsákot a háztartási hulladék elszállítása céljából
a Közszolgáltató által megadott elszállítási napon, a járda szélére vagy az út szélére elhelyezni. Az
előírt kiállítási helyre történő kivitel és onnan a visszavitel a közszolgáltatást igénybevevő feladata.
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(3)
(4) Előírt kiállítási hely a járda és az úttest közötti vagy melletti zöldsáv, az úttesthez lehető
legközelebb eső része a forgalom veszélyeztetése nélkül,
(5)
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-8az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten,
hulladékudvarban helyezheti el.

(6) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék
elszállítását, ha érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a
háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető vagy nem ártalmatlanítható.
(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, kivéve a közterületen a Közszolgáltató által tartósan
elhelyezett nagy ürtartalmú konténert, az ingatlanán belül köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz
illetéktelen személy és állat ne férjen hozzá.
(8) Gyűjtőedényt,, közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni nem lehet.
(9) A gyűjtőedényt a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 7 óráig. A tulajdonos
kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre
történő visszahelyezése.
(10) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és elhelyezése
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
18. §
(1)
Az ingatlanhasználó a hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon
történő kihelyezése tilos, kivéve az e rendeletben meghatározott zsákos szállítási mód alkalmazását.
(2)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény tédelének a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a gyűjtőedényben
úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést
ne akadályozza.
(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan jól látható azonosítószámmal nem rendelkezik,
köteles az általa használt hulladéktároló edényen a házszámot vagy helyrajzi számot feltüntetni.
(4) A gazdálkodó szervezet, amennyiben a hulladéktároló edény elhelyezéséből nem azonosítható a
székhelye vagy a telephelye, és az edény más közszolgáltatást igénybe vevő gyűjtőedényével együtt
kerül elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött
szerződésben rögzített cégnevet feltüntetni.
(5) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről köteles gondoskodni a hó- és
síkosság elleni védelemmel, 1 méter széles átjáró biztosításával az úttest és az átvételi hely között. A
Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.
(6) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény ürítését a szállítási napon reggel 7 és este 17 óra között
végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a Közszolgáltató állapítja meg.
19. §
(1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edény megőrzéséről, valamint arról,
hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen, és azt rendeltetésszerűen használják.
(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
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pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. A
gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett
kárt az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 17. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően átvette, vagy a 17. § (2) bekezdés szerint a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató
kárát az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár
bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni.
20. §
(1) A hulladékgyűjtő edényt annyira szabad megtölteni, hogy az zárható legyen. A gyüjtőedényzetbe
a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edény ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy
a gyűjtőedény teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyüjtőedényzetbe helyezés
előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.
(2) A gyűjtőedényzetben tilos tégla, beton, vas, továbbá olyan hulladék elhelyezése, amely az
edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a
gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személy, vagy más
életét, testi épségét, egészségét.
(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, vagy a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az
edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetövé,
használhatóvá tenni, valamint a tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni.
17. A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések
21. §
(1) Az ingatlanhasználónál keletkezett lomhulladék, mint a használhatatlanná vált, nagyobb
háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása
nélkül gondoskodik.
(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására köteles.
A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás nem terjed ki az
inért hulladékra, építési törmelékre, jármű abroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd
hulladékra.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást a Közszolgáltató az Önkormányzattal
egyeztetett ütemezésben, lakossági igénybejelentés alapján végzi. A település aktuális lomtalanítási
időpontjáról a lakosságot az Önkormányzat a helyi sajtó útján tájékoztatja.
18. Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása
22. §
(1) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó köteles a hulladék más
összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek
átadni, vagy az egyes veszélyes hulladéknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító
gyűjtőhelyet igénybe venni.
(2) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékot a Közszolgáltató az általa üzemeltetett
hulladékudvarban, elektronikai hulladék esetén évente legalább egy alkalommal, a lomtalanítás keretén
belül, házhozmenő gyűjtéssel veszi át. Az átvételi költséget a közszolgáltatási díj tartalmazza.

1019.. Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások
23. §
(1) Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy az köteles, akinek a
tevékenysége révén a hulladék keletkezett.
(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmelék - térítés nélkül - lm3/alkalom
mennyiségig a Lenti 054/7. hrsz-ú, a Lenti 23/7. hrsz-ú ingatlanon, a Közszolgáltatónál lehet
elhelyezni.
20. A hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar működésével kapcsolatos szabályok
24. §
(1) A lakosság a hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető anyagot(fém, papír, műanyag,
üveg) a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtőudvaron, vagy
szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákban köteles elhelyezni.
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy
az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A hulladékgyűjtő szigeten, udvaron elhelyezett gyűjtőedényben, szelektív gyűjtésre rendszeresített
zsákban a kizárólag az azokon lévő feliratnak megfelelő anyagú hulladékot szabad elhelyezni.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedény elhelyezéséről, az
edény ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedény, gyűjtősziget és
azok környéke tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A
begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt piktogrammal, más színnel, felirattal vagy speciális
kialakítással meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől.
(5A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedény, és a gyűjtősziget használatának
rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználónak.
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(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a
Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött hulladék hasznosítható összetevőinek
előkezelése a hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeten, a hulladékgyűjtő udvaron
elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákok előre
meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató
végzi. ”

21. A szelektív begyűjtés
25. §
(1) A hulladék szelektív gyűjtésével, begyűjtésével összefüggő tevékenység teljesítéséhez szükséges
feltételeket az Önkormányzat a Közszolgáltató közreműködésével biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést, a
Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működtetését és kiterjesztését
támogatva vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és népszerűsítésében.
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-11 (3) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt
hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló
gyűjtőedényben, vagy szelektív hulladék gyűjtéséhez rendszeresített zsákban helyezheti el.
(4) A közszolgáltatás kiterjed a hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, e rendeletben rögzített
tartalommal.
(5) Az ingatlanhasználó jogosult eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó
előírásoknak.
(6) A Közszolgáltatón kívül természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy
számára tilos a szelektív hulladékgyűjtő edényben és zsákban elhelyezett hulladék eltávolítása.
22. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések
26. §
(1) A hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely Társulás tagjainak közös
tulajdonában lévő zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és
elszállított hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(2) A (1) bekezdésben, a hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt, zalaegerszegi 0182/13
hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény
üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a
lerakót üzemeltető Közszolgáltató, aki köteles a Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladék
ártalmatlanító helyre beszállított hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
3)A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik. Az ártalmatlanítást
megelőzően a Közszolgáltató jogosult az átvett hulladék minőségét ellenőrizni. A Közszolgáltató
jogosult a közszolgáltatás keretébe nem tartozó hulladék átvételét megtagadni. A begyűjtött hulladék
birtokosa a Közszolgáltató, kivéve a Közszolgáltató által át nem vehető, a helyi közszolgáltatás
keretébe nem tartózó hulladékot, mely az elhelyezést kezdeményező személy tulajdona marad.
23. A közszolgáltatási díj és a díjkedvezmény
9
27.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításra és fizetésére vonatkozó szabályokat a
Ht., a 64/2008(11!.28) Kormányrendelet, valamint a 69/2016 (111.31) Kormányrendelet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 100%-os a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj kedvezményben részesíti az Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő ingatlanhasználókat
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény összegét az önkormányzat köteles
a koordinálónak megfizetni.
(4) A közszolgáltatási díjkedvezmény biztosításáról, vagy* annak megszüntetéséről a hivatal évente
január 31.-ig tájékoztatja a közszolgáltatót.
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-1224. A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések
28,§
(1) A közszolgáltatás nem terjed ki:
a) temetői vegyesen gyűjtött hulladékra,
b) a nagy darabos hulladékra, kivéve a 6. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 21. §
(1) bekezdésben foglaltakra, és
c) a veszélyes hulladékra, kivéve a 6. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat.
(2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdés a) - c)
pontjaiban megjelölt hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, hasznosítására a
Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni.
(3) Ha az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a
megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik.
25.

(1)

Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat nem szilárd hulladékkezeléssel összefüggő
kötelességei
29. §
Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője) köteles gondoskodni:
a. ) az ingatlan előtti járda (járda irányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság-mentességéről.
b. ) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.
c. ) tömbteleken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
d. ) a beépített és beépítetlen telekingatlan folyamatos tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
e. ) a tulajdonában lévő területvirágzó parlagfű-mentes tartásáról.
f. ) a területén található parlagfű lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, illetve
engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával történő gyomirtásáról. A parlagfű
irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A parlagfű-irtási
tevékenységet június hónaptól október hónapig teijedő időszakban folyamatosan végezni kell.
g. ) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.
h. ) az ingatlant érintő, vagy azon átfolyó vízfolyást szükség szerint tisztítani, és a víz szabad
lefolyását biztosítani.

(2) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles
gondoskodni.
(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos vagy ingatlan használó naponta mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig köteles letakarítani, síkosság esetén szükség szerint naponta ezt
többször is el kell végezni.
(4) Az üzlethelyiségek, elárusítóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, középületek előtti közterület
állandó tisztántartása az üzemeltető, használó kötelessége, függetlenül attól, hogy a szemét az üzleti
tevékenységből származik-e.
(5) A közterületek tisztántartásáról, a község zöldterületeinek gondozásáról Páka Község
Önkormányzata gondoskodik.

* 13(6) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás a
önkormányzat feladata.
(7) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető a lakosság
zavarása nélkül.
(8) Építési, bontási, tatarozási munkálatokat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy kell
végezni, hogy a por és egyéb szennyeződés a közterületekre ne jusson, és a vízelvezetés biztosítva
legyen.
9) Mindennemű anyag elszállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha
bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító
köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani.
26. A kerti hulladék égetése
30. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.
(2) Kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés
hősugárzása és füstje (égési terméke) környezeti kárt nem okoz.
(3) Hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pld. Pvc, veszélyes hulladékok, stb.).
(5) Napi égetést szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett
lehet végezni:
(6) A képviselő-testület a (5) bekezdéstől eltérően az időjárási viszonyoknak, és évszakoknak
megfelelően más hulladékégetési napot, illetve napszakot is meghatározhat, de erről köteles a
lakosságot a helyben szokásos módon (Falu Tv, hirdetőtábla) tájékoztatni.
27. Módosuló rendelkezések
31. §
Ortaháza Ifczség önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 10/2014. (V1I.31.)
önkormányzati rendeletének a 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,4§(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, az az ingatlantulajdonos, aki Ortaháza
Község Önkormányzata képviselőtestületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2015(XlI.30.)
önkormányzati
rendeletében(továbbiakban:
önkormányzati
rendelet)
az
ingatlanhasználóra vonatkozó kötelezettségeket megszegi”
28. Záró rendelkezések
32. § 1

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

- 14(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ortsháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014.
(1.31.) önkormányzati rendelete.

Vajmi Ferenc sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. december 30.

ELŐTERJESZTÉS
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testületi üléséhez
Tárgy; Pákái Közös önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének II. számú módosítása Tisztelt
Képviselő-testületek!
A fenntartó önkormányzatok a hivatal 2016. évi költségvetését 46.750 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel
jóváhagyta. A hivatal 2016 évi költségvetésé már az év folyamán egy alkalommal módosításra került,
melynek során a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a módosított költségvetés főösszegét 46.522
e Ft bevétellel és kiadással fogadták el. Az évközi gazdasági események indokolttá teszik az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének II. számú módosítását.

Bevételek
Költségvetési bevételek
Költségvetési bevételeink összegét indokolt megemelni 2.761 e Ft-tal az alábbi indokok alapján;
Költségvetési bevételek
-

(Bl)Müködési célú támogatások államháztartáson belülről

A költségvetési bevételeinken belül eredeti előirányzatként 4.500 e Ft-ot terveztünk egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülről, mely a Pákái Öveges József Óvoda (továbbiakban: óvoda ) részéről
átadott pénzeszközként jelentkezett, melyet a hivatal azért kapott, mivel Pákái Öveges József Óvodát
Fenntartó Intézményi Társulás (továbbiakban: társulás) és az irányítása alatt működő Pákái Öveges József
Óvoda működésével összefüggő adminisztratív és gazdálkodási feladatok valamint a társulási ülések
előkészítésével és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat (munkaszervezeti feladatokat) a Pákái
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatala látja el a Pákái Közös a Önkormányzati Hivatal és a Pákái
Öveges József Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás
figyelembevételével. A hivatal költségvetésének elfogadásakor a társulás az óvoda és a hivatal megállapodott
abban, hogy a hivatal működési kiadásai fedezetére a társulás 4.500 ezer Ft összegű támogatást biztosít
2014-2015 évre vonatkozóan.
Mivel ez évben is a társulás és az óvoda gazdálkodásával, összefüggő valamint a társulás munkaszervezeti
feladatait a hivatal látja el a társulás további 2.500 e Ft támogatás biztosít a hivatal 2016 évi működéséhez,
így ezen összeggel módosítanunk kell az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
részelőirányzatát, és ezzel összefüggésben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
kiemelt előirányzat összegét is.
A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított összegét 7.000
e Ft-ban javaslom elfogadni.
- (B3)Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételként nem terveztünk eredeti előirányzatot, ugyanakkor a telepengedélyezési eljárás
igazgatási szolgáltatási díjából 5. 000 - Ft bevételünk származott már 2016 I félévében, és ugyanennyi
összeget terveztünk a II. félévre is.
így a közhatalmi bevételeink módosított előirányzatának az összegét 10 e Ft-ban javaslom elfogadni.

(B4)Miíködési bevételek

Működési bevételként jelentkezik a hivatal novai kirendeltségén az anyakönyvi események hivatali
munkaidőn , és az anyakönyvi helyiségen kívül történő lebonyolításáért a házasulok által fizetendő
250.000Ft díj. Ezen díj a 2016 évben már lebonyolított esküvők számát figyelembe véve alultervezésre
került, így javaslom, hogy a működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértékét a képviselő- testület
250 e Ft-tal növelje meg.
Továbbá egyéb működési bevételek módosított részelőirányzatát - 1 e Ft-ban javaslom elfogadni, mely a
kifizetett számlák kerekítési díjából származik.
A működési bevételek módosított előirányzatának az összegét 601 e Ft-ban javaslom jóváhagyni.
A hivatal 2016 évi módosított költségvetési bevételeinek az összegét 7.611 e Ft-ban javaslom elfogadni.
Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételeink összegét indokolt 2.500 e Ft-tal csökkenteni., az alábbiak alapján.
(B8l6)Köwonti, iránvítószervi támogatás
Központi, irányítószervi támogatásként került megtervezésre Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde
községek önkormányzatainak a székhelyhivatal működéséhez tervezett 5.321 e Ft összegű támogatása,
melyet javaslok 2.500 e Ft-tal csökkenteni, mivel a működési célú támogatások államháztartáson belülről
kiemelt előirányzat módosításánál már részletezettek szerint az óvodatársulás a hivatal 2016 évi
működéséhez 2.500 e Ft támogatást biztosít, ezzel a fenntartók támogatását csökkenteni kell.
Ennek figyelembevételével a központi irányítószervi támogatás módosított előirányzatának az összegét
37.548 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzatok támogatásának az összegét 2.821 e Ft- ban javaslom
elfogadni.
Javaslom, hogy a képviselő- testület finanszírozási bevételek kiemelt előirányzat módosított összegét
39.172 e Ft-ban fogadja el.
A költségvetési és a finanszírozási bevételek módosított előirányzatának az összegét figyelembe véve a
hivatal 2016 évi módosított bevételeinek az összegét 46.783 e Ft-ban javaslom elfogadni.

Kiadások
Költségvetési kiadások
A költségvetési kiadásaink előirányzatát ugyancsak javaslom összességében 261 e Ft-tal megemelni, az
alábbiak figyelembevételével
Személyi juttatások
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai
A személyi juttatások és ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzatát indokolt
400 e Ft-tal megemelni, melynek figyelembevételével a módosított előirányzat összegét 29.944 e Ft-ban
indokolt elfogadni. A módosítás indoka, hogy a foglalkoztatottak személyi juttatásának előirányzatán belül
kell megterveznünk a novai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők jutalmazásának fedezetéhez szükséges
400 e Ft-ot, mely eredeti előirányzatként nem került tervezésre.

- Külső személyi juttatások
A külső személyi juttatások 765 e Ft módosított előirányzatát 150 e Ft-tal javaslom emelni, és a módosított
előirányzat összegét 915 e Ft-ban javaslom elfogadni, mely a novai kirendeltségen dolgozó
anyakönyvvezető anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért fizetendő
megbízási díj fedezetéül szolgál.
A személyi juttatások 2016 évi módosított előirányzatának az összegét összesen 550 e Ft-tal indokolt
növelni, így a módosított előirányzat összegét 30.859 e Ft-ban javaslom elfogadni.
Munkaadót terhelő járulékok
A Munkaadót terhelő járulékok 8034 e Ft módosított előirányzatának összegét 148 e Ft-tal javaslom
megemeli, és a módosított előirányzatot 8182 e Ft-ban javaslom jóváhagyni. A módosítás a személyi
juttatások előirányzatának növelésével függ össze.
Dolosi kiadások
A dologi kiadások módosított előirányzatának 7.510 e Ft összegét javaslom csökkenteni 437 e Ft- tal, és a
módosított előirányzat összegét 7.073 e Ft-ban javaslom jóváhagyni.
A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés összegét 85 e Ft-tal, a szolgáltatási kiadások módosított
részelőirányzatának összegét 270 e Ft összeggel, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
részelőirányzatát 82 e Ft összeggel javaslom csökkenteni, annak érdekében, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok növeléséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon.
A dologi kiadások 2016 évi módosított előirányzatának az összegét 7.073 e Ft-ban javaslom elfogadni.
A költségvetési kiadások módosított előirányzatának az összegét figyelembe véve a hivatal 2016 évi
módosított kiadások összegét 46.783 e Ft-ban javaslom elfogadni.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások módosítása nem indokolt.
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a képviselő-testületek fogadják el a hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítását 46.783 e Ft bevétellel és kiadással a számszaki előterjesztésben részletezett
kiemelt előirányzatok szerint.
Páka, 2016. június 22.

Tisztelettel:

...72016. számú határozat
.......................................Község Önkormányzatainak Képviselő-testű lctei a közös fenntartású
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetését 46 783 ezer Ft bevétellel és
kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

eredeti
előirányzat

adat ezer forintban
I. módosított II. módosított
előirányzat
előirányzat

Bevételek:
1.Költs égvetési bevételek
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevétel
2.Finanszírozási bevételek
- Maradvány igénybevétele
- központi, irányítószervi támogatás
Bevételek összesen:

4 850
4 500
0
350
41 900
1 852
40 048
46 750

4 850
4 500
0
350
41 672
1 624
40 048
46 522

7 611
7 000
10
601
39172
1624
37 548
46 783

Kiadások:
1. Költségvetési kiadások
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások összesen:
- Beruházások
2.Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

46 750
29 724
7876
8481
669
0
46 750

46 522
30 309
8 034
7510
669
0
46 522

46 783
30 859

Határidő: folyamatos
Felelős: lothné Péter Judit jegyző

8 182
7 073
669
0
46 783

PÁKÁI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
ezer forim

Rovat

BEVÉTELEK

száma
B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B3

Közhatalmi bevétetek

B4

B36 Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Páka

módosítás
méttéke

Nova

II. módosított
előirányzat

Páka

Nova

4 500

4 500

250

250

100

100

4 500

2600

250

7 000

10

10

250

500

100

7 000

10
500

ioo

100

B408 Kamatbevételek

0

0

B411 Egyéb működési bevételek

0

0

Működési bevételek összesen

4 850

4 850

4600

250

2 ?nt

7 611

7U1

500

Költségvetési bevételek

4 850

4 850

1600

250

2 761

7611

Vili

500

1 852
40 048

1 624
40 048

371
27 705

1 253
12 343

-2 500

1 624
37 548

371
25 205

1 253
12 343

33 755

33 755

21 847

11 908

33 755

21 847

11 908

75
897
5 321

75
897
5 321

45

30

45

3a

492
5 321

405

0

-2500

75
897
2 821

492
2 821

405
0

41900

41 672

2SD76

15596

-2 500

39 172

25 576

13 596

46 750

46 522

1267f

13 84b

261

46 783

32 55 r

34 096

0
1

1

1

Finanszírozási bevételek
B813 Maradvány igénybevétele
B8I6 Központi, irányítószervi támogatás
- állami támogatás
- 2015. ét i bérkompenzáció
- 2016. évi bérkompenzáció
- önkormányzati támogatás
Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK OSSZESEA:

KIADÁSOK

Rovat
száma
KI

I. módosított
előirányzat

Működési célú támogatósak államháztartáson belülről
B16

B8

2016. évi előirányzat

I.
módosított
2016. évi előirányzat előirányzat

Páka

módosítás
mérteke

Nova

II. módosított
előirányzat

Páka

Nova

Személyi juttatások

KI 1 Foglalkozlatottak személyi juttatásai
KI 101
KI 102

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Jutalom

KI 103

Céljuttatás, projektprémium

KI 106

Jubileumi jutalom

KI 107

Béren kívüli juttatások

KI 109
K1110
KI 113

29 544

20 920

8 624

19 064

7 665

400

29 944

26 729

26 729

0

0

-

0

0

-

0

400

26 729
400

20 920

9 024

19 064

7 665
400
-

0
-

0

0

1 785

1 785

1 190

595

1 785

1 190

595

Közlekedési költségtérítés

650

650

350

300

650

350

300

Egyéb költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

380

380

316

64

380

316

64

0

0

-

-

0

215

550

215

550

21 135

9174

550

5 206

2 213

l ib

K12 Külső személyi juttatások
K123

29 544

Egyéb külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
KI

Szociális hozzájárulási adó

180

765

180

29 724
7 261

765

30 309
7 419

130

915

215

915

150

-

30 859
7 567

-

700

215

700

21 135

9 724

5 206

2 361

Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA
K2

K3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K31 Kcszletbeszerzés
K311 Szakmai anyagok beszerzése
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
K32 Kommunikációs szolgáltatások
K321

7 876

K331

Közüzemi díjak

K334
K335

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatás

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337 Egyéb szolgáltatások
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K341 Kiküldetések kiadásai
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351
K353

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások

8 034

198

99

212

106

S 616

2 418

1 500
1 100

1 050

450

800

300

400
340

400

250

150

340

105
235
4 663

340

105
235
3 863
385

50

335

100

100

100

1 150

1 150

900

250

573
500

573

400

173

100

400

100

400

916

391

916
-

391

1 478
0

1 307
0

0

0

7 510
669

5 616

2 566

1 415
1 015

1050

365

800

215

400

250

150

340

.

8 182

340
235

1 013

385

1 307

106

235
2 850

255

500

hts
85

99

212

105

1 400

500
1 478

148

198

105

1 655

500

297
318

-

2 455

8 481
669

Dologi kiadások
Beruházások

297
318

1 500
1 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K33 Szolgáltatási kiadások

K3
K6

297
318

5 256
669

270

3 593

743

1 655

1400

255

185

50

135

100

100

1 150

900

250

503

400

103

100

400

70
500

500
1 225

9i

1 214
0

11
2 254
-

437
-

235
2 850

200

82

105

11

7 073
669

100

40a

927

298

916

298

-

11
5 267
669

K63

Informatikai eszközök beszerzése

275

275

275

275

275

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

251

251

251

251

251

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

143

143

143

143

Költségvetési kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46 750
46 750

46 522
46 522

32 676

13 846

326*6

13846

261

261

46 783
46 783

1806
-

143

32 687
32687

14006
14096

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án tartandó
képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indokolás:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(l)-(5) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról,
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület
ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht.
34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben
meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet 7.§. (13)
bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként
- az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2016. évi költségvetés előirányzatainak
módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a
kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2016. évi
költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes
hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások
figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendeletmódosítását a hozzá kapcsolódó írásoselőterjesztés,
indokolás
figyelembevételével
a
képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi
önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42.§.-ában
foglaltak
figyelembevételével
a
rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos
hatásköre,
elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata
szükséges.

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (11.16.) önkormányzati rendeletével
37.660 e Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. A képviselőtestület 2016 év folyamán már egy alkalommal
módosította a 2016 évi költségvetését. Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított költségvetésének a
fosszegét a képviselő testület a 3/2016 (III.30) önkormányzati rendelettel 47.660 E Ft-ban állapította meg.
Javaslom, hogy a képviselő- testület 31.714 ezer forinttal növelje meg a módosított előirányzatként
jóváhagyott 47.660 ezer forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást
79.394 ezer forint összegben hagyja jóvá.
Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- testület az
önkormányzat 2016. évi költségvetésnek II. számú módosítását.
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Részletes indokolás:
I. Költségvetési bevételek módosítása

l.§. (1)
Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 24.868 ezer forintban javaslom
elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:
1.8. (2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni 447
ezer forinttal az alábbi indokok alapján:
- Működési célú költségvetési támosatások és kiesé szít ő támogatások
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 e Ft összegű eredeti előirányzatát 78
e Ft összeggel indokolt megemelni, mivel a bérkompenzáció kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatás
bevételt alulterveztük.
A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított részelőirányzatának
az összegét 95 e Ft-ban javaslom elfogadni.
- Egyéb működési célú támosatások bevételei AH-n belülről:
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről összegét javaslom 369 ezer forinttal
megemelni, az alábbiak figyelembevételével:
• 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 összeggel módosítani kell a az egyéb működési célú támogatások
bevételei Ah-n belülről 3.285 e Ft részelőirányzatát.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről részelőirányzat összegét 3.654 e Ft-ban
javaslom elfogadni.
A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 5.044
e Ft-ban javaslom elfogadni.
1.8. (2} b.)Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt.
1.8. (2) cAMűködési bevétel
Működési bevételeink módosított előirányzatának a 314 e Ft összegét javaslom 100 e Ft-tal megemelni
az alábbi indokok alapján:
- Egyéb működési bevételek
• Egyéb működési bevételekként kell megterveznünk a közüzemi díj túlfizetésből származó 100 e Ft
bevételt, melyet a szolgáltató visszautalt az önkormányzat részére.
Az egyéb működési bevételek módosított részelőirányzatának az összegét 100 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 414 e Ft-ban javaslom elfogadni.
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1.8.

/2) d.) Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételeink 423 e Ft összegű eredeti előirányzatának az összegét nem indokolt módosítani.
A Felhalmozási bevételeink módosított előirányzatának az összegét 423 e Ft-ban javaslom elfogadni.
1.8. (2) e. ) Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök 230 e Ft eredeti előirányzatának az összegét 232 e Ft-tal meg kell
emelni, mely a Zalavíz Zrt által fel nem használt pályázati vízdíjtámogatás összege. Ezen fel nem használt
pályázati támogatást az üzemeltető az önkormányzat részére visszautalta, majd ezt követően az
önkormányzat visszaadta a központi költségvetés részére.
A Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 462 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
1.8. Í2) f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatát nem terveztünk, ugyanakkor az önkormányzat az
Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRT-vel érvényben lévő vagyonkezelési szerződés figyelembevételével
1.062 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételben részesült 2013 évben. Az átvett pénzeszköz
nyújtott fedezetet Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget Község Önkormányzatainak a közös tulajdonában
lévő Páka 14/5 hrsz-on lévő szennyvíztisztító korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges pályázat
önrész finanszírozására. A beruházás lezárult, így a társulásnak el kell számolnia a 4 települési
önkormányzattól a beruházáshoz átvett pénzeszközzel. Az elszámolás alapján tulajdonrész arányában Páka
Község Önkormányzatát a társulástól 835 e Ft fogja megilletni, melyet az önkormányzatnak a KPA alapba az
Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRT részére vissza kell utalni. A társulástól átvett pénzeszközzel szükséges
módosítanunk a bevételeinket.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 835 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
A költségvetési bevételeink 23.254 e Ft módosított előirányzatának az összegét 1.614 e Ft-tal javaslom
megemelni, és a módosított előirányzat összegét 24.868 e Ft-ban javaslom elfogadni.
II. Költségvetési kiadások módosítása
2§.(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 49.326 ezer forintban
javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:
2.8. (2) a) Személyi juttatások
A személyi juttatások 9 252 ezer forint összegű módosított előirányzatának összegét indokolt megemelni 61
e Ft-tal a hivatalsegéd részére 2016 évben kifizetésre kerülő bérkompenzáció figyelembevételével.
így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 9.313 e Ft-ban javaslom elfogadni
2.8. f2) b) Munkaadót terhelő járulékok
A munkaadót terhelő járulékok 2626 e Ft módosított előirányzatának összegét 17 e Ft-tal megemelni, a
személyi juttatások előirányzatának módosulásával összefüggésben,
így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2.643 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
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2.5. Í2) c) Dolosi kiadások
A dologi kiadások 6 0456 e Ft módosított előirányzatát 554 e Ft-tal indokolt megemelni és a módosított
előirányzatot 6.600 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:
kcszletbeszerzésként tervezett 770 e Ft részelőirányzatot 440 e Ft-tal indokolt megemelni a várható
teljesülési adatok figyelembevételével
A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 849 e Ft összegű módosított előirányzatának
az összegét 114 e Ft-tal indokolt növelni mely a működési célú előzetesen felszámított Áfa
kiadásunk alakulásával függ össze.
A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 6.600 e Ft-ban javaslom elfogadni.
2.

§.(2j d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1.810 e Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt
módosítani, így a módosított előirányzatának az összegét 1.810 e Ft-ban javaslom elfogadni
2.5. (2) e) Esvéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú kiadások 4.278 e Ft módosított előirányzatát 232 e Ft-tal indokolt megemelni az
alábbiak szerint:
- Elvonások és befizetések módosított előirányzatának összegét 232 e Ft-ban javaslom elfogadni az
alábbiak szerint:
• a vízdíjhoz kapott pályázati támogatásból 232 Ft összeg nem került felhasználásra,
melyet az önkormányzat 2016 évben a központi költségvetés számára visszautalt.
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 4510 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
2.§.(2) f) Beruházások
A beruházások 20.600 e Ft módosított előirányzatának az összegét nem indokolt módosítani.
A beruházások módosított előirányzatának az összegét 20.600 e Ft-ban javaslom elfogadni. 2,$J2) g.)
Felújítások
A felújítások 3.000 e Ft összegű módosított előirányzatának az öszegét nem indokolt módosítani.
A felújítások módosított előirányzatának az összeget 3.000 e Ft-ban javaslom elfogadni.
2.8, (2) h) Esvéb felhalmozási célú kiadások
A rendeletünk 2. §. (2) bekezdését indokolt kiegészíteni h.) ponttal, mely az egyéb felhalmozási célú
kiadások módosított előirányzatának összegét tartalmazza, az alábbiak szerint:
• 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.
• 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 kell fizetnünk. Ezen kiadással a
költségvetés tervezéskor nem számolunk.
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Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának összegét 850 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
3.8 Az önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlege
Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét
24.458 ezer forintban javaslom elfogadni, mely az módosított előirányzathoz képest 100 ezer forint összegű
növekedést jelent. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és kiadásaink összegei az előző
paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A
költségvetési bevételeink 1.614 e forinttal kerültek megemelésre, míg a költségvetési kiadásaink 1.714 e
forinttal fognak várhatóan emelkedni (1.714e Ft- 1614 e Ft=100 e Ft). A működési bevételek és kiadások
egyenlegének módosított összegét 1.266 e forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét
23.192 e forintban javaslom jóváhagyni.
Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 24.458 ezer
forintban javaslom elfogadni.
III. Finanszírozási bevételek
4.8(1) A 2016 évi költségvetési hiány belső finanszírozása
a) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradvány 14.406 e Ft módosított előirányzat összegét javaslom 9.900 e Ft- tal csökkenteni,
ennek figyelembevételével a módosított előirányzat 4.506 e Ft-ban elfogadni, mely a zárszámadással
elfogadott maradvány összege.
4.8(2) A 2016 évi költségvetési hiány külső finanszírozása
Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételek: 50 000 e Ft
melyből
a.
)
felhalmozási célú rövid lejáratú hitel felvétel 10 000 e Ft belekötött
bankbetét megszüntetése
40.000 e Ft.
A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 54.506 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
IV. Finanszírozási Kiadások
4.8(3) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege
Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 48 e Ft
eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.
A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 30.048 e Ft-ban javaslom
elfogadni.
4.8(4) Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege
A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított
előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az
összeget 79.394 e Ft-ban javaslom elfogadni.
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5.S. Záró a rendelkezések
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat
biztosítja.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17,§.(1) bekezdése alapján A
rendelet-tervezet címe:
Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2016.(VI.29.) önkormányzati rendeleté az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A
módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne
kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások
lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az
önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület
gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatás:
A rendelet megalkotásának szükségessége:
az önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34,§.(1)
bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve e jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet
alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő-testület és a hivatal részére a rendelet
végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett
összegével került módosításra, így a teljesítéshez a pénzügyi teltételek biztosítottak.

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosít|^á^ól szóló 7/2016.(VI.29.)
önkormányzati rendeletét.
Páka, 2016. Június 22.

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosításának módosított tételei

Bevételek
s.sz.

1-

megnevezés
Költségvetési bevétel
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Működési célú ktgvetési támog és kiég. támog.
- bérkompenzáció
Egyéb működési célú támogatásokAH-n belülről
- védőnői szóig 2015. évi elszámolás
- fogorvosi szóig 2015. évi elszámolás
- hivatal 2015. évi elszámolás
- szoc. étkeztetés 2015. évi elszámolás

2.

összeg
Ft

Működési bevételek
Egyéb működési bevétel
- közüzemi díj visszatérítés

Kerekítés e
s.sz. megnevezés
Ft-ban
Költségvetési kiadás
-

78 232

-

30 000
9 000
196 000
134 000

1.

78
30
9
196
134

Személyi juttatás
- bérkompenzáció

összeg
Ft

-

61 600

2.

3.

Munkaadót terhelő járulék
- szoc. Hozzájár adó

100

16 632

Dologi kiadások
Készletek
- Szakmai anyag beszerzés
Különféle befiz. Köt.
- Mük-c. előzetesen félsz. Áfa

-

Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- Zalavíz pályázatti elszámolás

-

-

440 000

440

114 000

114

-

4.

232

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb elvonások, befizetések
- Zalavíz pályázatti elszámolás

231 500

-

4.

Felhalmozási célú bevételei ÁH-n belülről
- szennyvíz társulás 2016. évi elszámolás

-

835 137

17
-

-

-

231 500

61
-

-

3.

Kerekítés e
Ft-ban

-

-

100 000

Kiadások

232
-

5.

835

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre
- védőnői szóig 2015. évi elszámolás
- fogorvosi szóig 2015. évi elszámolás

-

-

3 000
12 000

3
12
-

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb felhalm célú támog ÁH-n kívülre

-

835 137

-

5.
6.

Finanszírozási bevétel
Maradvány igénybevétele
Lekötött bankbetétek megszüntetése

- 9 900 000
40 000 000

- 9 900
40 000
-

Összesen:

31 713 869

31 714

Finanszírozási kiadás

-

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet. Hatályos 2016.VI.30-tól

835
-

7.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely

30 000 000

30 000

Összesen:

31 713 869

31 714

-

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) rendelet módosításáról
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 2.§.

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételi főösszege:
24 868 e Ft
azaz Huszonnégyezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forint
(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

a.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről
b.) Közhatalmi bevétel
c.) Működési bevétel
d.) felhalmozási bevétel
e.) Működési célú átvett pénzeszközök
f.) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

eredeti
előirányzat
4 597
17 690
314
423
230
0

I. módosított
előirányzat
4 597
17 690
314
423
230
0

adat ezer Ft-ban
II. módosított
előirányzat
5 044
17 690
414
423
462
835

2-§
A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
,,3.§.
(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadási főösszege:
49 326 e Ft
azaz negyvenkilencezer-háromszázhuszonhat ezer Ft
(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

a) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adó
c.) Dologi kiadások
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
e.) Egyéb működési célú kiadások
f.) Beruházások
g.) Felújítások
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

eredeti
előirányzat 9
252
2 626
6 046
1 810
4 278
7 900
5 700
0

I. módosított
előirányzat 9
252
2 626
6 046
1 810
4 278
20 600
3 000
0

adat ezer Ft-ban
II. módosított
előirányzat
9313
2 643
6 600
1 810
4510
20 600
3 000
850

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
»4.§.
Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:
24 458 e Ft
azaz Huszonnégyezer-négyszázötvennyolc ezer Ft, melyből

eredeti
előirányzat
1 181
13 177

a. ) a működési bevételek és kiadások egyenlege
b. ) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

adat ezer Ft-ban
I. módosított II. módosított
előirányzat előirányzat 1266
1 181 23 192
23 177

4. §
A rendelet 5.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
,,5.§.
(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának belső finanszírozására
szolgáló előző évi költségvetési maradvány :
4506 e Ft
azaz Négyezer-ötszázhat ezer Ft, mely
felhalmozási célú költségvetési maradvány összege

4506 e Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek:
50 000 e Ft
azaz Ötvenmillió Ft
melyből
Finanszírozási bevételek
a.
) felhalmozási célú rövid
lejáratú hitel felvétel
10 000 e Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetésének
összege
48 e Ft
azaz Negyvennyolc ezer Ft
Finanszírozási kiadások, melyből
a.) működési célú finanszírozási kiadások

48 e Ft

(4) Az önkormányzat 2016. évi

módosított tárgyévi kiadásai
módosított tárgyévi bevételei

eredeti
előirányzat
37 660
37 660

adat ezer Ft-ban
I. módosított II. módosított
előirányzat előirányzat 47 660
79 374
47 660
79 394

5. §.
Záró rendelkezések
(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 8.; 11. mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe ezen rendelet 1. 2.; 3.;
5.; 6.; 8.; 11. melléklete lép.
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(3.) A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Páka, 2016. június 28.

A rendelet kihirdetve: 2016. június. 29.

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (11.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(Módosítással egységes szerkezetben)
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

* 2. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételi főösszege:
24 868 e Ft
azaz Huszonnégyezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forint
(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

a.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről
b.) Közhatalmi bevétel
c.) Működési bevétel
d.) felhalmozási bevétel
e.) Működési célú átvett pénzeszközök
f) felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
2

eredeti
előirányzat
4 597
17 690
314
423
230

1 módosított
előirányzat
4 597
17 690
314
423
230

0

3.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadási főösszege:
49 326 e Ft
azaz negyvenkilencezer-háromszázhuszonhat ezer Ft
(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

1
2

Megállapította a 7/2016 (VI.29.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. VI.30
Megállapította a 7/2016 (VI.29.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. VI.30

0

adat ezer Ft-ban
II. módosított
előirányzat
5 044
17 690
414
423
462
835

eredeti
'irányzat
9 252
2 626
6 046
1810
4 278
7900
5 700
0

a) Személyi juttatások
b.
) Munkaadókat terhelőjár és szoc hjár
adó
c.
) Dologi kiadások
d.
) Ellátottak pénzbeli juttatásai
e. ) Egyéb működési célú kiadások f)
Beruházások
g.
) Felújítások
h
) E éb f lh l
á i élú ki dá k

adat ezer Ft-ban
1. módosított II módosított
előirányzat
9 252
2 626
6 046
1810
4 278

előirányzat
9313
2643
6600
1810
4510

20 600
3 000
0

20600
3000
850

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:
24 458 e Ft
azaz Huszonnégyezer-négyszázötvennyolc ezer Ft, melyből

a.
) a működési bevételek és kiadások egyenlege
b.
) a felhalmozási bevételek és kiadások
egyenlege

eredeti
előirányzat
1181 13 177

I. módosított
előirányzat
1181 23 177

adat ezer Ft-ban
II. módosított
előirányzat
1266
23192

s.§

4

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának belsőfinanszírozására szolgáló
előző évi költségvetési maradvány:
4506e Ft
azaz Négyezer-ötszázhat ezer Ft, mely
felhalmozási célú költségvetési maradvány összege

4506 e Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának külsőfinanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek:
50 000 e Ft
azaz Ötvenmillió Ft
melyből
Finanszírozási bevételek
a.
) felhalmozási célú rövid
lejáratú hitel felvétel
10 000 e Ft
b.
)
lekötött
bankbetét
é
40 000 F

Megállapította a 7/2016 (VI.29.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. VI.30 Megállapította a 7/2016 (VI.29.)
Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. VI.30

(1) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetésének összege
48 e Ft
azaz Negyvennyolc ezer Ft
Finanszírozási kiadások, melyből
a.) működési célú finanszírozási kiadások

48 e Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi
eredeti
előirányzat
37 660
37 660

módosított tárgyévi kiadásai
módosított tárgyévi bevételei

adat ezer Ft-ban
1. módosított 11. módosított
előirányzat előirányzat 79 374
47660 47660 79394

6-§
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési
mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi cs kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési
kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások , kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és
önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonként! részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve
együttesen a 3. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet
tartalmazza
(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az
5. melléklet tartalmazza.
(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6.
melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet
tartalmazza
(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza
(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 5 főben hagyja jóvá. A létszám
részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő közfo glalkoztatott.
(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet
tartalmazza.
(11) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet
tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét a 12. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7-8
(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi
CLXXXIX. Törvény tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem
vállalhat.
(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a
jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell
biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az
adósságszolgálat teljesítésének.
(5) A
működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási
és
felújítási kiadásokat
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint
történhet.
(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási
előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő
új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a
költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat
teljesítése érdekében.
(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011.
meghatározottak figyelembevételével.

évi

CXCV.

Törvényben

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert,
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének
meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester
dönt.
(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának
mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal
hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott
köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem
csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával
egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
(13)
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(14)
A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek
az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott
költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a
felelős.
(15)
Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben
engedélyezheti:
a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel
alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes
teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen
(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(18)
Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére
hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A
kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákái Közös
Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő
fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
c) reprezentációs kiadások
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
e) elszámolásra felvett előlegek
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

9.§
(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2016. február 16-ig a 2016. évi költségvetési
rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
(2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített
kiadások a költségvetés részét képezik.
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell
alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Páka, 2016. február 15.

a

Vajmi Ferenc sk.
Polgármester

<

Tóthné Péter Judit sk.
?'í Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február. 16.
Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

tyv..
//

1.melléklet Ortaháza Község önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított mérlege közgazdasági tagolásban
adat ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Megnevezés

eredeti előirányzat

kötelező feladat

ónként vállalt
feladat

1. módosított előirányzat
2016. évi eiedeti
előirányzat
összesen

Kötelező
feladat

önként vállalt
feladat

II. módosított előirányzat

1. módosított elölt
ám rat összesen

módosítás
mérteke

kötelező
feladat

ónként vállalt
feladat

/. módosított
előírómzat
összesen

I. Működési célú bevételek
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.) Közhatalmi bevételek
3.) Működési bevételek

4 597

4 597

4 597

4 597

170

17 520

17 690

170

17 52Q

17 690

14

300

314

14

300

314

230

230

230

230

4.) Működési célú átvett pénzeszközök
4 781

18 050

4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

MŰKÖDÉSI CLLÍ BLVLTELLK OSSZ

4 781

18 050

5 044

5044

170

17 520

17 690

100

114

300

414

232

232

230

462

22 831

779

5 560

18 050

23 610

0

0

0

0

0

0

0

0

22 831

-79

5 560

0

K35

835

0
Költségvetési műk. bevételei összesen:
Finanszírozási bevételek

447

22 831

22 831

0
4 78!

4 781

18 050

18 050

0

18 050

23 610

IL Felhalmozási célú bevételek
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

2.) Közhatalmi bevételek
3.) Felhalmozási bevételek
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhőim, bevételei összesen:
Finanszírozási bevételek

0

423
0
423

5.) Hitei- és kölcsön igénybevétele
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
7.) Lekötött bankbetétek megszüntetése
FELHALMOZiSICÉLÉ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 \KOR\ri\tZIT ÖSSZESES:

14 406

0
423
0
423

423
0
423

0
423
0
423

0

10 000

10 000

14 406

14 406

14 406

0

835

423
0
423

0
423
0
1258

10 000

10 000

-9 900

4 506

4 506

40 000

40 000

40 000

835

Í35

0

14 829

14 829

0

24 829

24 829

10 9.1.5

835

54 929

55 764

4 781

32 879

3~ 666

4 781

42 879

47 660

31 7/4

6 395

72 979

79374

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet. Hatályos 2016,VI.30-tól

KIADÁSOK
Megnevezés

eredeti előirányzat

kötelező feladat

ónként vállalt
feladat

1. Működési célú kiadások

1.) Személyi juttatások
2.) Munkaadói járulékok

1. módosított előirányzat
kötelezd
feladat

2016. évi etedeti
előhányzat

önként vállalt
feladat

II. módosított előirányzat
módosítás
mértéke

I. módosított
előhányzat
összesen

kötelező
feladat

ónként vállalt
feladat

I. módosított
eloitatmat összesen

9 252

9 252

9 252

9 252

61

9313

9313

2 626

2 626

2 626

2 626

17

2 643

2 643

6 046

2 360

6 046

554

2914

1 810

1 810

2 360

3 686

3 686

3 686

6 600

3.) Dologi kiadások
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása
5.) Egyéb működési kiadások
Költségvetési műk. kiadásai összesen:
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás
7.) Hitel- és kölesön folyósítás
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZ

1 810

1 810

2 623

4 278

1 655

2 623

4 278

232

1 887

2 623

4510

17 703

6 309

24012
0

17 703

6 309

24 012
0

864

18 567

6 309

24 876
0

0

0

0
48
17 ”51

48

48
17 751

6 309

24 060

7 900

3.) Felújítás

5 700

4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölesönök folyósítása államháztartáson kívülre

48

0

13 600

0
48

6309

24 060

864

18 615

0
7 900

0
20 600

850

850

20 600

5 700

3 000

3 000

0

6.) Hitel- és kölesön törlesztések,lízing

13 600

ÓMKOR M Í M Z A I ÖSSZESEM:

48
6 309

24 924

20 600

850
20 600

3 000

3 000

0
0

23 600

0

23 600

0
850

850

23 600

0

24 450
0

30 000
7.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése^
ILLH4LMOZ4SI CÉLÚ KI ID ÍSOA OSSZLSEM:

I 810

1 655

II. Felhalmozási célú kiadások
1,) Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.) Beruházás

Költségvetési felh.cétú kiadásai összesen:
Finanszírozási kiadások

1 810

30 000

30 000

0

13 600

13 600

0

23 600

23 600

30850

850

53 600

54450

17 751

19 909

37 660

17 71}

29 909

4” 660

31 714

19465

59 909

”9 374

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet. Hatályos 2016.VI.30-tól

2. melléklet Ortaháza Kézség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

ORATHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
BEVÉTELEK
adat forintban
Rovat
száma

Megnevezés

B

BEVÉTELEK

111

Működést céiti támogatásul, átlamh irtai fáson betűitől
Önkormányzatok működési támogatásai

Bll

2016. évi
előirányzat
tervezet

B2

Működési célú támogatások államháztartáson betlUrSI összesen
I elhalmozást telit támogatások államháztartáson belüliéi

B3

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen
Közhatalmi beletetek

B25

B35

B36

Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó)
B354 Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen
B4

11.
módosított
előirányzat

-

-

8

8

8

87

87

87

l 200

1 200

17

17

78

3 285

3 285

369

3 654

4 597

4 597

447

5 044

833

835
835

-

1 200

-

95

17 520

17 520

160
10

160
10

17690

17690

17 520
160
10
**

17 690

Működést bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéké

14

14

B408 Kamatbevételek
B41I Egyéb működési bevételek

300

300

314

314

423

423

423

423

230

230

Működési bevétetek összesen
BS

módosítás
mettéke

-

B i l i Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B113 Települési őnkonnányzatok szociális, gyermekjóléti és evennekétkeztetési
feladatainak támogatása
B! 14 Települési őnkonnányzatok kulturális feladatainak támogatása
B I 1 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
5
BI6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

i.
módosított
előirányzat

14
300
100

100

m

414

f elhalmozást bet etelek

B52 Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevételek összesen
Működést célú átt ett pénzeszközök
Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése
B64
államháztartáson kívülről

423
-

423

BC

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök összesen
B1-B7
BS
B81

Költségvetési bevételek
Tmanszhozasi bevételek
Belföldi finanszírozás bevételei

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813 Maradvány igénybevétele
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése
Finanszírozási bevételek összesen

BEI ÉTELEK ÖSSZESEM

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet. Hatályos 2016.VI.30-tól

-

230

230

230
232
232

23 254

23 254

1614

-

-

-

14 406
14 406

37666

10 000
i4 406
24 406

47 666

ú 000
40 000
30 100

31 714

232
462

24 868

10 000
4 506
40 000
54 506

79374

3. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

ORATHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
KIADÁSOK
adat Ft-ban

Rovat
száma
KI

Megnevezés

2016. évi előirányzat 1.
módosított
tervezet
előirányzat

módosítás
mértéke

11. módosított
előirányzat

Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 695

6 695

61

6 756

KI 10!
KI 103

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Jutalom

6 159
143

6 159
143

61

6 220
143

KI 107

Béren kívüli juttatások

KI 1

Külső személyi juttatások

K12
K121

Választott tisztségviselők személyi juttatása

Személy i juttatások összesen
Munkaadókat terhelő lárutékok és szociális ho/zaiárulási adó
Dologi kiadások
Készletbeszerzés

K2
K3
K31

393

393

2 557

2 557

2 557

2 557

9 252
2 626

9 252
2 626

61
17

9313
2 643

1 210

770

440

1 210

440

440

K311

Szakmai anyagok beszerzése

440

-

K312

Üzemeltetési anvagok beszerzése

770

770

Kommunikációs szolgáltatások

180

180

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások

40
140

40
140

K32
K321
K322

393
-

2 557
2 557

770
-

180
40
140

Szolgáltatási kiadások

4 247

4 247

K331
K334
K336

Közüzemi díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Szakma! tevékenységet segítő szolgáltatások

1 005
1 837
150

1 005
1 837
150

K337

Egyéb szolgáltatások

1 255

1 255

849

849

114

849

849

114

963

6 486

6 046

554

6 600

+

1 810

K33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35
K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K4

Dologi kiadások
I Hatottak pénzbeli juttatásai

K48

Egyéb nem intczménvi_dlátások__

1 810

1 810

1 810

1 810

K5

Ellátottak pénzbclijuttalásaj^
I'gyéb működési célú kiadások
K502
K506
K511

Elvonások és befizetések
Működési célú pénzászköz átadás
ÁH-n belülre
ÁH-n kívülre

Egvéb működési célú kiadások
Beruházások

4 278

4 278

K62

Ingatlan beszerzése, létesítése

6 220

K64
K67

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
ÁFA

K7I
K74

K8

1 680

6 220
10 000
4 380

Beruházási kiadások
felújítások

7 900

20 600

Ingatlanok felújítása
ÁFA

4 500
1 200

2 380
620

Felúiítási kiadások
Egy éb felhalmozási célú kiadások

5 700

3 000

felhalmozási célú támogatások
K84
K89

Költségvetési kiadások
K9
K914
K916

-

f inans-n ozást kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Finanszírozási kiadások összesen

KI4DÁSOK ÖSSZESE
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963

1 810

232

-

-

38 052

47 612

48

48

38 100

1 705
2 573

232

4 510
6 220
10 000
4 380

-

20 600
2 380
620

.

-

ÁH-n belülre
ÁH-n kívülre

Egvcb felhalmozási célú kiadások

1 255

-

1 705
2 573

K7

4 247
1 005
1 837
150

232
1 705
2 573

K.6

-

-

3 000
-

15
835

15
835

850

850

1 714

48

49 326

30000

48
30 000

48

30 000

30 048

47 660

31 714

79 374

5. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított bevételi előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként

adat ezer forintban

Kot mánv/.ati funkció
V/am

Megnevezés

költségvetési bevételek
Mákodéi felhalmozási
sélo
célú
Közhatalmi Működési
támogatások támogatások
bevételek bes etelek
áht-n
áht-n beleli öl
beluliol

1 mans/íro/au bevételek

felhalmozási
bevételek

Hitel-,
Működési félé Felhalmozás]
Égjéb
Mai adváiiv
áttett
finanszírozást
léid átvett kölcsönfelvétel
igénybe vét ele
pénzeszközök pénzeszközök aht-n kisüli61
bevétel

Összesen.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
011130

013350
018010

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1441

2015 évi beszámoló élsz
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

196

230

196
14

kapcsolatos feladatok
Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

1 671

423

437

1 312

1 312

bérkompenzáció
018030

78

Támogatási célú finanszírozási műveletek
maiadvány rendezése

041233
044310

066020

Hosszabb Időtartamú közfoglalkoztatás

107051

900020
900060

9 900

- 9 900
1 844

Építésügy igazgatása
szennyvíz társulás 2016. évi élsz

-

SIS

835
-

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
100

100

Zalavíz pályázati elszámovlás visszatér

074031

14 406

1 844

közüzemi díj visszatérítés
072311

14 406

Fogorvosi alapellátás
2015 évi beszámoló élsz

232

232
-

Q

9
-

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
2015 évt beszámoló élsz
Szociális étkeztetés
2015 évi beszámoló élsz
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható

to

30
-

134

134
17 690

bevételei ÁH-n kívülről

300

17 990

Forgatási és befeketettési célú finanszírozási
műveletek
lekötött bankbetét megszuntetese
Önkormányzat összesen:

10 000

%e*4
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-

rm

414

42?

J62

gJS

rom

10 000
4 386

40 000
49808

40 000
?9374

6. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként
adat ezer forintban

Kei manjzatt funkció
S/ám

011130

Mepnoc/ts

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

koltstsietfsl kiadások

S/tfitíhi
ftttTJlások

2 557

Munkaadókat lei
he la lát utalok es
s/íHtalis h| adu

460

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Zgveb
Lila tolták j»e
mUlDdfn
Dologi
ndtKli
jutt
klaUliVók
célú
Aknai
kiadások
390

kud,«ok

Bf t Uhá/iSUk

Iflnntisok

E^vtb
telhjlmö/<*« e<4ü
kiad ivók

Hitelt zseb
kukstmhnflnxnszuuzasi
lfS7tos .lhl-11
ludas
knuirt

752

165

165

48

48
0

2.VÍ
1 783

232
2 024

241

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 000

046020 Vezetékes műsorelszosztás - KTV

3 000

160

4 000

552

712

044310 Építésügy igazgatása

0

KPA alap támogatás visszafizetés

UJJ

064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
bei kompenzáció

OlSZPVffl

4 659

018020 Központi költésgvetésí befizetések
- egyeb elvonások, befizetések
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kndftvntk

835

311
930
4912

1 355

311
930

1 270

590

20 600

28 727

61

szoc hozzájár adó

61
17

dologi kiadat módosítás

17
<554

554

072111 Háziorvosi alapellátás

500

500

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 fogorvosi alapellátás

134
120

134
120

2015 évi beszámoló élsz
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

6

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

63

20x5 évi beszámoló élsz
081030 Sportlétesítmények támogatása

3

70
70

70

1 820

1 890
611

611

80

80

1 810

2 610

o

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások
900060 Forgatási és befeketettési célú finanszírozási műveletek
107060

03
O

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

lekötött bankbetét elhelyezese

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet Hatályos 2016.VI.30-tól

63

3

082092 Közműv - hagyományos közösségi kulturális értékek gond
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás

Űnlofaajt}?*/ r -

12
6

VI

FJ/í

2 6IS

6

Stílt

4 na

ium

3

008

&tl>

30 000
-

som

30 000
1(1 Jiy

8. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. {VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. módosított felhalmozási kiadásai
adat ezer forintban

beruházást kiadások
Címszám

1

Feladat Megnevezése

célú

beruházási
célú
támogatásértékű kiadás

összes
felhalmozási
kiadas

Cím
szám

12 700

5 700

Feladat Megnevezése

7900

modor itás
mérteke

-

5 700

-

-

5 700

2 700

13 000

10 000

beruházási célú
beruházási célú
lámogatás- értékű
kiadás
kiadás

felújítási célú
kiadás

felújítási
célú tmanszlrozasi
kiadások
támogatásértékű kiadás

6 900
1 000
12 700

6 900
1 000
12 700

Települési utak fenntartása
-

082032 - Kozmuv - haovomanvos
-

013350 - Ónk vagyonnal vak) oazd Ka öcs
ingatlan vásárlás

, 3 000

3

3

3

12

12

12

072311 Fogorvosi alapellátás
2015. évi beszámoló elszámolás

7

3 000

074031 Csa^t* ®s ^védelmi egészségügyi
gondozás
2015. évi beszámoló elszámolás

6

felhalmozási
kiadás

Ü66020 - Varos es kozségg dálkodasi

Tárgyaló székek
Porszívó

5

felújítási
célú
felújítási célú
támogatá
kiadás
s-értékü
kiadás

finanszírozó
sí kiadások

6 900
1 000
12 700

összes
felhalmozási
kiadas

6 900
1 000
12 700

3 000

II. módosított előirányzat
felújítási ktadasok

beruházási kiadások

útfelújítás

4

beruházási
célú
támogatásértékű

kiadás

6 900
1 000

Traktor, pótkocsi tároló építése
Térkövezés, betonozás
Gépiármü beszerzés

3

beruházási
célú kiadás

Települési utak fenntartása

Összesen

2

felújítási célú
finanszirozavi
támogatásértékű
kiadások
kiadás

6 900
1 000

útfelújítás

1

felújítási célú
kiadás

beruházási kiadások
módosítás
mérteke

I. módosított előirányzat
felújítási kiadások

066020 - Varos es kozseggazdalkodasi aaveb
szolgáltatások
Traktor, pótkocsi tároló építése
Térkövezés, betonozás
Gépiármü beszerzés

2

beruházási
kiadás

eredeti előirányzat
felújítási kiadások

044310 - építésügyi igazgatás
KPA alap befizetés

Összesen

635

8S0
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835

20 600

15

3 000

835

835 |
___________

24 450

20 600

-

3 000

3 000
-

-

23 600

11. melléklet Ortaháza Község önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított előirányzat-felhasználási terve
adat ezer forintban
Július

390

390

759
835

Közhatalmi bevételek

5920
14

Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

20

20

410

410

összesen

Június

390

December

Május

390

November

Április

390

Október

Március

390

Szeptember

Február

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Január

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Augusztus

Bevételek

390

390

390

390

385

5044
835
17690
414
423

5840

5

5920

5

100
423

100

100

100

20
232

20

20

20

20

20

20

10000
16576

4506
5016

6250

10000
10938

10000
11614

410

10000
16430

15

15

10000
410 10405

505

20

230
232
54506
79374

Kiadások
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

KI Személyi j uttatások

772

777

777

777

777

777

777

777

777

777

777

771

9313

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi. adó
K3 Dologi kiadások

219
500

221
550

220
500

221
550

220
650

220
550

221
550

220
550

221
500

220
550

219
550

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások

150

150
1070

150
232
6000

150

150
1070

221
600
150

155

150
1070
950

150

155

150
1068
12700

150

2643
6600
1810
4510
20600
3000
850
30048
79374

K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9 Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

950
1000

48
1689

Megállapította a 7/2016.(VI.29.) önk.rendelet. Hatályos 2016.VI.30-tól

2768

10000
17879

1698

3867

2000
15
10000
12713

835
3702

4553

10000
1697 11653 15465

1690

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2016. június 28-án
tartandó ülésére.
Tárgy: A Zala Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás megtárgyalása Tisztelt
képviselő-testület!
A Zala Megyei Kormányhivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. Évi CLXXXIX.
Tv.(továbbiakban: Mötv.) 132.§ (l)-(3) bekezdéseiben biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében
eljárva 2016 évi célvizsgálat keretében megvizsgálta az önkormányzat településrendezési tervété a
helyi építési szabályzatát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településtrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012(XI.18)
kormányrendelet 16.§(l)-(7)bekezdésében foglaltak szerint:
„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési
szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy:
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
cj újat készít.
(2) A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő
átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
(3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a
településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe kell
foglalni.
(4) A településszerkezeti terv módosítását igénylő helyi építési szabályzat készítése vagy módosítása
esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva, együtt készíthetők és
közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak.
(5) Helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat - készítése vagy
módosítása esetén a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot - amennyiben korábban
készült - az időközben bekövetkező változásokra tekintettel kell aktualizálni. Abban az esetben, ha
nem készült korábban e rendelet szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, azt el kell
készíteni.
(6) Amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére készül, úgy a
megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre kell
elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával.
(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerint a módosítások egységbe foglalása során összeállított
jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a településszerkezeti tervet módosítani
kell.
A képviselő-testület mivel a fenti jogszabály által megadott határidőig a rendezési tervét nem
módosította a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt és felszólította a képviselőtestületet, hogy a mulasztást pótolja, a felülvizsgálati kötelezettségének legkésőbb 2016. október 31-ig
tegyen eleget, és annak eredményét döntésében érvényesítse. A meghozott intézkedésről a Zala Megyei
Kormányhivatalt írásban tájékoztatni kell.

A felülvizsgálat eredményességének elősegítése érdekében a Zala Megyei Kormányhivatal
Építésügyi munkatársainak a közreműködésével személyes konzultációra kerül sor 2016
július 13-án, ahol a rendelet felülvizsgálata során felmerülő szakmai kérdések, esetleges
jogértelmezési problémák megbeszélése céljából.
Az egyeztetésen a településszerkezeti terv, és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának
folyamata is áttekintésre kerül. A dokumentációk felülvizsgálatának áttekintéséhez
településmémök megbízása válik szükségessé, mely jelentős költséget fog eredményezni
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatoknak kiírt pályázat alapján erre a
célterületre is pályázni lehetne, bár a képviselő-testület 2015. évben már e pályázat keretében
meghatározta a célkitűzéseit, így nem valószínű, hogy a pályázaton elnyerhető támogatás
összegének figyelembevételével erre tudunk az idén pályázni, hacsak a pályázati
célkitűzéseken nem változtat a testület.
Kérem, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívást a képviselőtestület tárgyalja meg, és a törvénysértés megszüntetése érdekében a szükséges döntéseket
hozza meg
j
Páka, 2016. június 27.

Tisztelettel: Tóthné Péter Judit jegyző

....... /2016C ....... )Kt. határozati javaslat
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal által Ortaháza
Község Önkormányzat képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló 15/2005.
(Xn.21.)önkormányzati rendeletének, valamint az önkormányzat településszerkezeti tervének a 2016
évben célvizsgálata figyelembevételével a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását
elfogadja és tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Zala Megyei Kormányhivatallal folytasson
konzultációt a törvénysértő állapot megszüntetése tárgyában.
Határidő: folyamatos 2016. október 31-ig.
Felelős: polgármester

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. Június 28-án tartandó
ülésére

Tárgy: a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011, számú pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati
önrész fedezetének megteremtése érdekében a ZALA VÍZ Zrt.-től átvett pénzeszköz felhasználásának
elszámolásáról, valamint az átvett pénzeszköz fel nem használt részének vagyonkezelő részére történő
átadásáról.

Tisztelt képviselő-testület!
Az önkormányzat az Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRT- vei érvényben lévő vagyonkezelési
szerződés figyelembevételével 1.062.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételben részesült
a KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011 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 Páka Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 129/2013 (VIL31 ) Kt határozatával a Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztítótelep
fejlesztésére a 10/2013 (VIII.13)./ TT. határozatával jóváhagyott.
A felek között 2013-ban megkötött megállapodás 4.) pontja kimondja, hogy a társulás tudomásul veszi,
hogy az 1.). pont szerinti átvett pénzeszközt kizárólag a 1. pont szerint meghatározott célkitűzés
megvalósítására fordíthatja. Amennyiben az átvett pénzeszköz 100%-ban nem kerül felhasználásra a
pályázati önrészként a maradék pénzeszközt a társulás a Zalavíz ZRT. részére visszautalja a további
közműberuházások forrásának megteremtéséhez.
Átvett pénzeszközzel történő elszámolás:
3. )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.
4. )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 illeti meg szennyvíztisztító telep ben lévő tulajdonrészük
arányában:

Túl.hányad Nem
(%)
ktg

támogatott Átvett
pénzeszeköz

BM
támogatás
Önrész

Páka

64

3 629 813

12 217 000

Csömödér

27

1 531 327

6 588 000

Kissziget

5

283 580

Ortaháza

4

226 863

Összesen

100

5 671 583

1 212 000
1 062 000
21 079 000

10 423 221
0
929 211
772 799
12 125 231

0
4 306 243
0
0
4 306 243

Önk ktg
3 629 813

Zalavíznek
visszafizete
ndő
8 587 187

5 837 570

750 430

283 580

928 420

226 863

835 137

9 977 827

11101 173

A táblázat szemlélteti, hogy a társulás által a fejlesztéshez fel nem használt önrészből
önkormányzatunkat S3;5 1.37 Ff., illeti, meg azzal, hogy az önkormányzat által átvett pénzeszközt
az átvétel után a Zalavíz Zrt vagyonkezelő részére az önkormányzatnak vissza kell utalni, megy
fedezetűi szolgál a szennyvíztisztító telep későbbi felújításához, és szennyvíz a vagyont érintő
beruházásokhoz.
Önkormányzatunknak megállapodást kell kötnie a az Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító
- telep fejlesztésére ( továbbiakban: társulás) a fel nem használt pénzösszeg társulás részéről az
önkormányzatnak történő átadás- átvételéről. Továbbá megállapodást kell kötni az önkormányzatnak
a Zalavíz Zrt-vel, a vagyonkezelő által átadott pénzeszköz felhasználásának elszámolásáról, valamint
a valamint az átvett pénzeszköz fel nem használt részének vagyonkezelő részére történő átadásáról.
Javaslom, hogy a képviselőtestület részére a megállapodások megkötését, a kiadott megállapodástervezetben foglaltak figyelembevételével.
.......... /2016fVI.28.) kt. határozati javaslat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselo-testülete megállapodást köt:
a. ) „Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító - telep fejlesztésére" Társulási Tanácsával a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011. számú projekt megvalósításához szükséges pályázati önrész
fedezetének megteremtése érdekében a ZALAVÍZ Zrt.-től átvett pénzeszköz felhasználásának
elszámolásáról.
b. )_ a ZALAVÍZ Zrt.-vel a pákái 014/5 hrsz -ú ingatlanon elhelyezkedő szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati önrész
finanszírozására a ZALAVÍZ Zrt.- tői átvett pénzeszköz fel nem használt részének vagyon kezelő
részére történő átadásáról.

c. ) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások megkötésére és a
társulástól
átvett pénzeszköz ZALAVÍZ Zrt. részére történő átutalására.
Határidő: folyamatos július 30-ig
Felelős: polgármester
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