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Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május  30-án   

                   megtartott nyílt ülésről. 

 

 

 

 

Rendelet:  

 

8/2014. (V.31.) önkormányzati rendelete      

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

 kapcsolatos közszolgáltatásról      Tárgykód: G1 

 

 

Határozatok: 

 

39/2014.(V.30.) kt. határozat                  Tárgykód: B14 

40/2014.(V.30.) kt. határozat                  Tárgykód: Z1 

41/2014.(V.30.) kt. határozat                  Tárgykód: Z1 

42/2014.(V.30.) kt. határozat                  Tárgykód: Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült:  Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 30- án                   

                        15,00- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Vajmi Ferenc    polgármester 

Rácz József   alpolgármester 

Biró Györgyné  képviselő 

                                     Belső József   képviselő 

                                 Becze Árpád    képviselő  

  

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

   Tóthné Péter Judit jegyző 

                                     Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.  

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testület 5 tagja jelen 

van. 

 

NAPIREND: 

 

1.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Köztiszt viselői Etikai Kódexének elfogadása. 

 

2.) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 
 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Köztiszt viselői Etikai Kódexének elfogadása. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester  
 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

határozatot hozta: 

 

39/2014.(V.30.) kt. határozat 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pákai Közös Önkormányzati 

Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés  szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői  Etikai Kódex tartalmát a 

Közös Hivatal köztisztviselőivel megismertesse.  

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Tóthné Péter Judit  jegyző 



 

2.) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző  

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

 

8/2014.(V.31.)önkormányzati rendeletet 

 

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/ 2014.(V.30.) kt. határozat 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete – kijelöléssel - közszolgáltatási szerződést 

köt a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására a Lenti 

Hulladékkezelő Kft.- vel (8960. Lenti, Templom tér 9.). 

A szerződés 2014. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig érvényes. 

Ezzel egyidejűleg a folyékony hulladék elszállítására 2007. március 1- től érvényes szerződést a 

felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. június 1.-től folyamatos  

Felelős:     polgármester 

 
 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 

8/2014.(I.31.)BM rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2014. évi ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatás díjára támogatási igényt nyújtott be.  Az önkormányzatnak a 

minisztérium 217 400 Ft összegű támogatást ítélt meg, a lakossági csatorna szolgáltatás 

ráfordításainak támogatására. 

A megítélt támogatásnak 78,4 %- ára kerül átadásra a ZALAVÍZ Zrt, részére, mely  

összegszerűen 170 400 Ft-ot jelent, mert önkormányzatunk a megítélt támogatásból ennyit 

kapott a minisztériumtól. A támogatást a lakossági ivóvíz felhasználás mennyiségének 

arányában fogja az önkormányzat havonta utalni a ZALAVÍZ  Zrt. részére.  

A támogatásról az önkormányzatnak a 2014. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával 

egyidejűleg kell elszámolni, mivel a támogatás elszámolására 2015. június 30-ig kerül sor. 

A támogatás elszámolásához a szükséges adatokat a ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatni fogja. 



A támogatás átadásáról a ZALAVÍZ Zrt. megküldte a szerződés tervezetet, melyet a fentiek 

figyelembevételével javaslok a képviselő-testületnek jóváhagyni. 

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

határozatot hozta: 

 

41./2014.(V.30.).kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a „lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatása” - jogcímen rendelkezésre álló 2014. évi központi 

költségvetési forrás terhére kapott támogatás átadásáról szerződést köt az Észak-zalai Víz és 

Csatornamű Zrt.- vel, mint a település viziközmű szolgáltatójával. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló szerződés 

aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester elmondta, hogy a korábbi években az ingatlanok vadaktól való megvédése 

ellen villanypásztort épített ki az önkormányzat, melynek folyamatos karbantartására, 

javítására van szükség, valamint a kerítés 1 m-es körzetében gyommentesítésre.  

A polgármester javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat a javításokhoz 

szükséges drótot, oszlopokat, gyomírtószert vásárolja meg és társadalmi munkában az 

ingatlantulajdonosok kijavítják a kerítést. Előzetes felmérés szerint ez kb 300 e Ft-ba kerülne. 

 

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek. 

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

határozatot hozta: 

 

42/2014.(V.30.).kt.határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a vadkerítés karbantartásához és javításhoz szükséges anyagot 300.000 Ft. összegben 

vásárolja meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester az ülést 15,45 - órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Vajmi Ferenc        Tóthné Péter Judit  

Polgármester                 jegyző 


