
124/8/2016 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31 - én 
megtartott nyílt ülésről. 

Határozat: 

60-66./2016.(VIII.31.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 3 1 - é n  
130()- 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 Biró 
Györgyné képviselő Becze 
Áipád képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

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. )A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei hatállyal 
létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása. 

2. ) Páka, Sugár út 30/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 

3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről döntés 

4. ) A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés. 

5. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő 
csatlakozásról döntés 

6. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

l. )A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei 
hatállyal létrejött vagyonkezelési 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: 



60/2016.(VIII.31.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
érvényben lévő vagyonkezelői szerződést 2016. szeptember 1. napjával módosítja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. szeptember 1.-től folyamatos Felelős: polgármester 

2. ) Páka, Sugár út 30/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 2016. május 
19-én megtartott ülésén döntött a közös tulajdonban lévő Páka, Sugár út 30/A bérlakás értékesítéséről 
Szirmai György javára. A kérelmező tájékoztatta a pákái polgármestert, hogy sajnos nem tudja 
megvásárolni az ingatlant. Ugyanakkor Katharina Reeb osztrák állampolgár megvásárolná a bérlakást, 
amennyiben az önkormányzatok értékesítik részére. 
Valamennyi tulajdonos önkormányzat az előzetesen egyeztetés során javasolta, hogy kerüljön részére 
értékesítésre a bérlakás, melyet 14 500 euróért vásárolna meg. 
Ebből az önkormányzatunkat a 9/200-ad tulajdonrésze arányában 1 305 euró illetné meg. Az összeg 
kifizetése Páka Község Önkormányzatának bankszámlájára kerülne kifizetésre az összeg és Páka 
utalja tovább önkormányzatunk részére. 

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek, hozzászólás nem hangzott el. 

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

61/2016.(VIII.31.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös tulajdonban lévő Páka, Sugár út 
30/A, 56/6 hrsz-ú 1290 m2 nagyságú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlanban lévő 9/200 
tulajdoni hányadát értékesíti KATHARINA REEB A-5161 ELIXHAUSEN Untergrub str. 3. 
(Ausztria) szám alatti lakos részére. 
Az ingatlan vételi ára 14.500 Euró. melyből az önkormányzatot tulajdonrész arányában az alábbi 
összeg illeti meg: 

Ortaháza Község Önkormányzata tulajdoni hányad értékesítési ára: 1 305 euró Az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedés 
megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 



3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről döntés Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. a polgármester javaslatával egyetértettek. 

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

62/2016.(VIII.31.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016 évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. 
pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. 

Az igényelt fa mennyisége 20 m3 (keménylombos tűzifa). 

Az önkoraiányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 25.400 Ft összegű önerőt, továbbá a tűzifa 
szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgárai ester 

4. ) A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy a hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésével összefüggésben részletes előterjesztést kapott a testület. A testület részéről el kell 
dönteni, hogy tovább foglalkoztatja-e a munkavállalót, illetve milyen munkaidőben. Kérte a 
képviselők javaslatát. Fíozzátette, hogy a településen jelenleg nem tud olyan személyt, akit a 
megüresedő álláshely érdekelne. 
Becze Árpád képviselő véleménye szerint tovább kell foglalkoztatni a hivatalsegédet, változatlan 
feltételek mellett, ha vállalja a feladatot továbbra is. 
Belső József képviselő véleménye szerint határozatlan időre kellene foglalkoztatni a munkavállalót, és 
ha későbbiekben nem tudja vállalni a feladatát, úgy is fogja jelezni. 
Vajmi Ferenc polgármester hozzátette, hogy a hivatalsegéd részére továbbfoglalkoztatás esetén az 
egyéb juttatások megállapítását nem javasolja, így cafetéria juttatás megállapítását sem javasolja. 
Biró Györgyné képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván 
részt venni. 



Tóthné Péter Judit jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy először a testület döntsön arról, 
hogy a képviselőt a döntéshozatalból kizárja-e? Majd a munkaviszonnyal összefüggő 
kérdésekben hozza meg a döntést. 

Több hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

63/2016.(VIII.31.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Bíró Györgyné képviselőt közalkalmazotti 
jogviszonyának és megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása tárgyában a képviselő-testületi 
döntéshozatalból nem zárja ki. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

64/2016.(VIII.31.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Bíró Györgyné (8954, Ortaháza, Petőfi út 
13.szám alatti lakos) hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyát 2016 szeptember 15. napjával a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXX tv. 25.§(2) bekezdésének a) pontjában 
foglaltakra figyelemmel közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére 
Határidő: folyamatos 2016. 09. 15-ig Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

65/2016.(VIII.3Dkt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete Ortaháza Község Önkormányzatának 
képviselőtestülete Bíró Györgynével (8954, Ortaháza, Petőfi u 13. szám alatti lakos) a 2012 évi I. Tv-
ben foglaltakra figyelemmel megbízási szerződést köt 2016 szeptember 17-.től határozatlan 
időtartamra napi Ortaháza Község Önkormányzatánál jelentkező a hivatalsegédi feladatok ellátására. 
A napi munkaidő: 8 óra. 
A képviselőtestület a megbízási díj összegét 143000 Ft/ hó összegben határozza meg. 
A képviselőtestület a munkavállaló részére cafetéria és egyéb jutatást nem határoz meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedés megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

5. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő 
csatlakozásról döntés 
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: 

66/2016.(VIII.3nkt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/palv/palvbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER- Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER -Bursa rendszerben általa meghatározott és 
pályázóktól bekéit, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

6. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

A polgármester a nyílt ülést 14,°°- órakor bezárta. 

 

 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/palv/palvbelep.aspx


M E G H Í V Ó  

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

2016. augusztus 31 -án,(szerda) 13,00-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza , Fő út 36. 

NAPIREND: 

1. )A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei hatállyal 
létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

2. ) Páka, Sugár út 30/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről döntés 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

4. ) A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

5. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő 
csatlakozásról döntés 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

6. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2016. augusztus 25. 

 



 

JELENLÉTI ÍV 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

Tóthné Péter Judit jegyző 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. augusztus 31- 
én tartandó ülésére 

Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei 
hatállyal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása 

Tisztelt képviselőtestület! 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban:KLIK) és az önkormányzat között vagyonkezelési 
szerződés jött létre 2013 január l-jei hatállyal. A vagyonkezelési szerződés 26 pontja az alábbiakat 
tartalmazza: 

„Működési költségek viselésének szabályai 

26. A KIK. közüzemi szerződést köt az EON Energiaszolgáltató Kft.-vel az intézményfenntartó 
központ pákái szervezeti egységének áram és gáz szolgáltatására. A KIK. szerződést köt az Észak 
Zalai Víz és Csatornamű Zrt.-vel a pákái szervezeti egység víz és csatorna szolgáltatására 

AZ Öveges József Óvodát fenntartó társulás társulási tanácsa a Czigány és Társa BT.- vel 
érvényben lévő vállalkozási szerződés útján biztosítja a gyermek és felnőtt étkeztetést a pákái 
szervezeti egységben, melynek figyelembevételével az iskolában lévő konyhát a vállalkozó üzemelteti. 
A konyhában jelentkező áram és gáz, vízfogyasztás mérésére almérő szolgál. 

A Czigány és Társa BT. havonta a KIK. által kibocsátott számla ellenében- az almérő által 
mért fogyasztás figyelembevételével- kifizeti a számla kibocsátását követő 15. napon belül a 
konyhában jelentkező áramdíjat, gázdíjat, vízdíjat.” 

A szerzódés26. Pontjának módosítása indokolt az alábbiak figyelembevételével: 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás (továbbiakban: társulás a Czigány és 
Társa Kereskedelmi Bt-vel(továbbiakban:üzemeltető) a gyermekétkeztetés és munkahelyi vendéglátás 
biztosítása 2015. január 1 napjától érvényes szerződés az üzemeltető kérésére közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerül. A gyermekétkeztetést 2016. Szeptember 1 napjától Vajmi Ferenc egyéni 
vállalkozó biztosítja, igy a KLIK felé 2016 szeptember 1 napjától az iskolai konyhablokk áram , víz és 
gázdíj fizetésére - az almérő által mért fogyasztás figyelembevételéveL- az új üzemeltető lesz 
kötelezett. Ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződés 26 pontjának módosítását javaslom az 
alábbiak szerint: 

„ Működési költségek viselésének szabályai 

26. A KLIK. közüzemi szerződést köt az EON Energiaszolgáltató Kft.-vel az intézményfenntartó 
központ pákái szervezeti egységének áram és gáz szolgáltatására. A 



KLIK. szerződést köt az Észak Zalai Víz és Csatornamű Zrt.-vel a pákái szervezeti egység víz 
és csatorna szolgáltatására. 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási tanácsa 
2016.szeptember 1. napjával a Pákái Öveges József Általános Iskola (8956. Páka, Ifjúság út 13.) 
Azonosító: 181010, valamint a Pákái Öveges József Óvoda (8956.Páka, Ifjúság út 11.) pákái
 székhelyintézményében,Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval biztosítja a 
gyermekétkeztetést melynek figyelembevételével az iskolában lévő főzőkonyhát a vállalkozó 
üzemelteti. A konyhában jelentkező áram, gáz és vízfogyasztás mérésére az almérő szolgál. 

Vajmi Ferenc egyéni vállalkozó havonta a KLIK. által kibocsátott számla ellenében - az almérő által 
mért fogyasztás figyelembevételével - kifizeti a számla kibocsátását követő 15. napon belül a 
főzőkonyhában jelentkező áramdíjat, gázdíjat, vízdíjat.'* 

A vagyonkezelési szerződés további pontjainak a módosítása nem indokolt. 

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításának fogadja el és 
hagyja jóvá. 

Páka, 2016-08-27 

 Tisztelettel: Tóthné Péter Judit 
jegyző 



ELŐTERJESZTÉS: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. 
Augusztus 31 -én tartandó testületi ülésére 

Tárgy: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről döntés 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
Évi C. tv (továbbiakban: Ktv.)l melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím 
szerinti Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására Pályázók köre: 
A pályázati kiírás értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be. 
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. 
a 2016. január 1 -jei lakosságszámból a 80 év korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül 
meghatározásra (továbbiakban együtt: ellátott). 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a 
települési önkormányzat. 

A támogatás mértéke: 
Ortaháza Község Önkormányzata vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 
Ft/erdei m3+áfa, , továbbá kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy 
mértékű önrész vállalása. 

A támogatás formája: 
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a települési 
önkormányzatot terhelik. 
A miniszter az igényeknél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekből 
elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek 
esetében csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. Évi létszámának a település aktív kom 
lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot 
felosztani. 
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is 
jogosult. 

Pályázatok benyújtása: 

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti ,amelyik rendeletben szabályozzák a szociális 
rászorultság szabályait, legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. Napon belül akként, hogy 

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

a) aktív kornak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e 



támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen. 

b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor. 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifa vagy szénben részesülő ellenszolgáltatást nem kér. 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt, a 
döntést a képviselő testület átruházhatja a polgármesterre is. 

Az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 január 1 -jei 
lakosságszámból a 80 év korcsoportos adatának együttes száma alapján -10 fő-figyelembe véve 
önkormányzataink az alábbi összegű szociális tűzifa (kemény lombos tűzifa vásárlására ) 
adhatja be a támogatási igényét 2016 évben(Az elmúlt évben az igényelhető mennyiség 30 m3 
volt): 

OrtaházaKözség Önkormányzata: 

Maximálisan igényelhető mennyiség: 20 m3 Maximálisan 
igényelhető mennyiség forintban: 355.600 Ft Vállalt/szükséges 
önrész: 25.400 Ft. 
Összes várható ráfordítás (elnyert támogatás függvényében): 381.000 Ft+ szállítási költség 

A pályázatot elektronikus rögzítésének határideje 2016. Szeptember 30. (a pályázatok papír alapon 
történő benyújtásának határideje 2016. Október 3.) 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig (3.000,0 millió forint), a 
pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül, de legkésőbb 2016. október 30-ig 
dönt. 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatására vonatkozó pályázatot benyújtása indokolt valamennyi önkormányzat esetében, 
mivel, a szociálisan rászorultak nagy része, pedig önerőből a tűzifát nem tudja megvásárolni. 
Indokoltnak tartom a maximális támogatásra vonatkozó igény benyújtását (önkormányzatok elmúlt évi 
tapasztalatai alapján) , mivel várhatóan a 25 m3 feletti igény 100%-ban nem kerül kielégítésre. 
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének az 8/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete rendelkezik, mely alapját képezi a 2016 évi 
támogatás igénylésének. A rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása nem indokolt. 
Kérem a fentiek figyelembevételével a képviselő-testületek, hozzanak szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 



,/2016(VIII.30) Határozati javaslat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete Magyarország 2016 évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. 
pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. 

Az igényelt fa mennyisége 20 m3 (keménylombos tűzifa). 

Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 25.400 Ft összegű önerőt, továbbá a tűzifa 
szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Ortaháza, 2016.08.31. 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. Augusztus 31.-én 
tartandó ülésére 

Tárgy: a hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés 

I. A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetéséről döntés 

Tisztelt képviselő-testület 

Bíró Györgyné hivatalsegéd szóban jelezte a polgármester úr felé, hogy szeretné, hogy a képviselő- 
testület, mint munkáltató- a közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetné, melynek oka, hogy a 40 éves 
szolgálati idejét figyelembe véve nyugdíjban kíván vonulni. Ugyanakkor jelezte, hogy a képviselő- 
testület megbízása alapján továbbra is szívesen vállalja a hivatalsegédi feladatok ellátását megbízási 
szerződés alapján. 

A A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXX tv.(továbbiakban:Kjt.)83/A§(l) bekezdése 
értelmében Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester 
gyakorolja. 

A Mötv 42§- 2.pontja és 50 §-a értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a 
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, 
kinevezés, vezetői megbízás, tovább a döntés meghozatalához minősített többség szükséges. 

A Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy 
akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles 
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A 
kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

Kérem a hivatalsegédet, hogy a személyes érintettségét az ügyben jelentse be fenti törvényi 
rendelkezés figyelembevételével jelentse be, 

A hivatalsegéd az ülést megelőzően nem kérte a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását 

I.l.A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetésére vonatkozó jogszabályi 
háttér 

A Kjt.).25.§-a értelmében: 

25. § (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: 
a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, 
b) a közalkalmazott halálával, 
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint 
d a 22. § (16) bekezdésében és a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha törvény 
így rendelkezik, 
e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén a prémiumévek programról szóló törvény 
szabályai szerint. 
e) 



(2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: 
a) közös megegyezéssel; 
b) áthelyezéssel 
1. az e törvény, valamint 
2. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, 
3. 
3. és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok, 
4. az e törvény és az állami tisztviselőkről szóló 
törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között; 
c) lemondással; 
d) rendkívüli lemondással; 
e) felmentéssel; 
f) azonnali hatállyal 
fa) a próbaidő alatt, 
fb) a 27. § (2) bekezdése szerint, 
fc) a 44. § (4) bekezdése szerint, vagy 
fd) a (3) bekezdés szerint, valamint 
g) rendkívüli felmentéssel 

Jelen esetben a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: közös megegyezéssel, lemondással és 
felmentéssel is. Az egyes megszüntetési formákra vonatkozóan a jogszabályi előírások az alábbiak: 

a. )Közös megegyezéssel: bármikor megszüntethető a közalkalmazotti jogviszony, ez esetben a 
minkáltató és a közalkalmazott a feltételekben közösen megállapodik. 
b. lLemondás: 
A Kjt. 28 §-a értelmében: A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt 
lemondással bármikor megszüntetheti. 
Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a 
munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. 

A hivatalsegéd tehát kérelmezheti a közalkalmazotti jogviszonyának lemondással történő 
megszüntetését is, amennyiben a közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetésében nem születik megállapodás a munkáltató és a közalkalmazott között 
c. lFelmentés: 
A Kjt. 30§(4) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) 
pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. 
Ezen szakaszból következik, hogy a munkáltatónak nincs mérlegelési jogköre a felmentéssel 
történő munkaviszony megszüntetése esetén, ha a közalkalmazott nő és legalább negyven év 
jogosultsági idővel rendelkezik, és ez alapján öregségi teljes nyugdíjra jogosult a közalkalmazotti 
jogviszonyát felmentéssel a közalkalmazott kérésére meg kell szüntetni. 

A Kjt 33. § (l)-(3) bekezdése értelmében felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a 
nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság 
esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap. 
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő 
ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; 



b) tíz év után két hónappal; 
c) tizenöt év után három hónappal; 
d) húsz év után négy 
hónappal; c) huszonöt év után 
öt hónappal; 
f) harminc év után hat hónappal 
meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg. 
(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a 
munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének 
megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. 

Ezen szakaszból következik, hogy a munkáltatónak nincs mérlegelési jogköre a felmentéssel 
történő munkaviszony megszüntetése esetén, ha a közalkalmazott nő és legalább negyven év 
jogosultsági idővel rendelkezik, és ez alapján öregségi teljes nyugdíjra jogosult a közalkalmazotti 
jogviszonyát felmentéssel a közalkalmazott kéréseve meg kell szüntetni. 

Biró Györgyné esetében mivel a közalkalmazotti jogviszonyának időtartam: 24 év- 1992 05.04 -én 
kezdett Ortaháza Község Önkormányzatánál először munkaviszonyban 1992.05.04-től-2002.10.31-ig, 
majd közalkalmazotti jogviszonyban 2002.11.01-től közalkalmazottként dolgozni (A kjt. 87/A. § (1) 
bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a Kjt. hatálya alá 
tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,)a felmentési idő 
tartama 6 hónap. 
A közalkalmazott jelenlegi illetményének az összege: 148.600, felmentése esetén 891.600 Ft összegű 
illetmény illetné meg, 6 hónapos felmentési idővel számolva, melyet terhel a 27%-os munkaadót 
terhelő járulék (240.732 Ft) összesen várhatóan az önkormányzatnak a felmentésssel történő 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 1.132.332 Ft kiadást eredményezne. 

Végkielégítés a közalkalmazottat nem illeti meg a Kjt. 37.§ (2) b) pontja értelmében, mely az 
alábbiak szerint rendelkezik. Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére a 30. § 
(4) bekezdése alapján kerül sor ( 30 § (4) bekezdése szerint: A közalkalmazotti jogviszonyt 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő 
közalkalmazott kérelmezi.) 
A képviselő-testületnek a napirendi pont első felé ben döntést kell hoznia a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetésének formájáról, természetesen egyeztetve a hivatalsegéddel. 

II.A hivatalsegéd továbbfoglalkoztatatása 

A hivatalsegéd munkaviszonyban történő tovább foglalkoztatására van lehetőség teljes, ill 
részmunkaidőben. 
Ugyanakkor arra kell figyelni, hogy az 1997 évi LXXXITV 83/B §-a értelmében az éves keresetösszeg 
nem haladhatja meg meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg). Az éves keretösszeg elérését követő 
hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Összegszerűen ez 
111000x 18= 1998000 Ft/ éc, ami havonta 166.500 Ft összegű keresetet jelentene. Jelenleg a 
közalkalmazott kompenzáció nélküli bére 143000 Ft, megbízás esetén megilleti a munkavállalót a 10% 
költségtérítés, így az adó alapja 128.700 Ft melyből 15% adóelőleg kerül 



levonásra. Nyugdíjas alkalmazása esetén a munkáltató továbbra is megfizeti a 27%-os szociális 
hozzájárulási adót, ugyanakkor a nyugdíjas munkavállaló már nyugdíjjárulék fizetésére nem 
kötelezett. 

A hivatalsegéd közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatására nincs mód, a Tbj 83/C 
§-a (1) értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő 
hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a 
nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati 
jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati 
viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos 
szolgálati viszonyban áll. 
Fentiek figyelembevételével a hivatalsegéd csak továbbra munkaviszonyban a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai alapján az önkormányzatunk részéről. A 
megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás a képviselői mandátummal nem összeférhetetlen a Mötv. 
36.§-át figyelembe véve. 

Amennyiben a hivatalsegéddel megbízási szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy az álláshely 
betöltésére a Kjt 20/A§- a alapján pályázatot kell kiírni. 

Kérem, a képviselő-testületet, hogy; hozzon elöntést a hivatalsegéd közalkalmazotti jog\>iszonyának a 
megszüntetéséről, és megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásáról. 
A döntéshozatal megelőzően a képviselő-testület hozzon döntést a hivatalsegéd döntéshozatalból 
történő kizárásáról. 

Páka, 2016.08.25. 

 



Előterjesztés : Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. Augusztus 31 .-
én 

  
Tárgy : Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő 
csatlakozásról döntés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ortaháza Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az elmúlt években évben 
csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer céljaként tűzte ki az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatását. 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 
került folyósításra az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgált: a 
települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint - az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával - a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Az elmúlt 
évek tapasztalata alapján a pályázathoz tárgyév augusztus-október hónapok között lehet csatlakozni 
(kiírás függvénye). A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az 
EPER- Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. A rendszer használata kötelező a 
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó 
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot 
nem írhatják ki, az EPER- Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem 

bírálhatnak el. Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozó települési önkormányzatnak - csakúgy, mint a 
korábbi években - két típusú pályázatot kell kiírnia: az egyik típusú pályázat („A” típusú) a már 
felsőoktatásban tanulóknak, míg a másik típusú („B~ típusú) pályázat a felsőfokú tanulmányokat 
kezdő fiataloknak nyújtana támogatást. A pályázatok helyben kerülnek elbírálásra, a támogatás havi 
összegét pályázónként állapíthatja meg az önkormányzat. A pályázatok elbírálása Ortaháza Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 29/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete, 
valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a mindenkori hatályos 
ÁltalánosSzerződési Feltételei (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltétel) alapján történt. 

2015 évben Az önkormányzat által kiírt ösztöndíjpályázatra 1 db pályázati kérelem érkezett, Rácz 
Viktória részéről.. A pályázó a pályázati kiírás feltételeinek mindenben megfelelt. A képviselő-testület 
a 72/2015. (XI. 24.) kt. határozatában Rácz Viktória 8954 Ortaháza, Fö út 34. szám alatti pályázó 
részére 5.000.-Ft Bursa „A” típusú önkormányzati szociális ösztöndíjat állapított meg 2016. február 
l.és 2017. január 31-e közötti időtartamra, 10 hónapra, azaz egymást követő két félévre. 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. évben is kötelezettséget vállal az 
ösztöndíjrendszer kapcsán, úgy az ,.A" és „B"' típusú támogatottak részére a 2016/2017 tanévre (10 
tanulmányi hónap) kell biztosítani a fedezetet az önkormányzati költségvetésben. 
A „B” típusú támogatottak részére kötelezettséget kell vállalni a 2016-2018. Tanévekre, is attól 
függetlenül, hogy a jövőben újra meghirdetésre kerül-e a pályázat. 



 

Mind a kéttípusú támogatás esetében az ösztöndíjak összegét az őszi szemeszter vonatkozásában 2016. 
Augusztus 31-ig, a tavaszi szemeszter vonatkozásában 2017.január 31-ig az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő felé kell teljesíteni. Az eddigi fordulókban önkormányzat Önkormányzatunk a 
támogatott pályázók ösztöndíjához 5.000,- Ft támogatást nyújtott. A tapasztalatok alapján javaslom, 
hogy az önkormányzat 2016. évben - amennyiben kiírásra keiül - támogassa az ösztöndíjrendszert. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatokat 
támogatni szíveskedjen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
történő csatlakozást. 

......... /2016 VIII.31.) Határozati javaslat 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a 
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palvbelep.aspx internet 
címen elérhető 

EPER- Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER -Bursa rendszerben általa 
meghatározott 
és pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok 
és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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