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Határozatok: 

 

40/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód: J1 

41/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód: Z1 

42/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód: J1 

43/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód:D6 

44/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód:D6 

45/2015(VI.15.) kt. határozat.                 Tárgykód:Z1 
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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült:  Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én  

13,00- 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 

Biró Györgyné  képviselő 

Becze Árpád    képviselő   

                                   Belső József   képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

   Tóthné Péter Judit jegyző 

   Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

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

 

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

létszámban jelen van. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása. 

 

2.)A szennyvíz közművagyon vagyonértékelésének jóváhagyása,elfogadása. 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása. 

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: 

 

40/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének II.7.a.)pontjában foglaltakra 

figyelemmel  pályázatot nyújt be  „ közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. 

 

A fejlesztés teljes költsége: 711 110 Ft. 

A költségvetési rendelet 3. §.(2) bekezdés c.) pontja, valamint a 3. mellékletének K3 rovata dologi 

kiadásként 6 117 e Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. 
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A dologi kiadásokból az önkormányzat a közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel-

kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatának összege 2 500 e Ft, melyből az 

önkormányzat a pályázathoz önrészként 200.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésében. 

 

A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 2/2015 

(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c.)pontja, és a  3. mellékletének K3 rovata dologi 

kiadás 6 117 e Ft eredeti előirányzata tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

2.)A szennyvíz közművagyon vagyonértékelésének jóváhagyása, elfogadása. 

Előadó: Vajmi Ferenc  polgármester. 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

41/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szennyvíz közművagyon 

vagyonértékelési szakvéleményét elfogadja és jóváhagyja.   

A képviselő-testület felhatalmazza a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 

vagyonértékelési szakvéleményben foglaltak figyelembevételével a szennyvízközmű 

vagyonnyilvántartást aktualizálja, módosítsa. 

Határidő: folyamatos 2015. december 31.-ig 

Felelős: társulási tanács elnöke 

 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Vajmi Ferenc  polgármester. 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. 

 

Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. 

 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

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:   

 

42/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

1.  Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 



 4 

Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási 

megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.  Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az elkészült géptároló 

építéséhez a tervek és kiadott építési engedély alapján a munkák kivitelezéséhez három árajánlat 

bekérése megtörtént. 

A munkák elvégzésére az alábbi vállalkozók küldték meg árajánlatukat:  

Az Ergo -Bau Kft. Resznek nettó 6 400 e Ft összegért, a Verein Építőipari Szolgáltató és 

Vendéglátó Kft. a munkákat nettó 6 millió Ft-ért, Sulics Zsolt kerkafalvi vállalkozó nettó  6540 e 

Ft-ért vállalná a kivitelezési munkákat. 

A polgármester javasolta, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozóval, azaz a Verein Kft.- 

vel kösse meg a vállalkozói szerződést az önkormányzat. Mivel  a munka építési engedély köteles 

Ezért az áfát az önkormányzatnak kell megfizetnie. 

Tekintettel arra, hogy a munka építési engedély köteles, így műszaki ellenőr alkalmazására is 

szükség van. 

A műszaki ellenőrzésre a polgármester javasolta a  Bau -System ’98 BT.- vel a magbízási 

szerződés megkötését, tekintettel arra, hogy az épület terveit, kivitelezői költségvetést is ők 

készítették el. A BT. Bruttó 280 670 Ft. összegért vállalja a műszaki ellenőrzést. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 

 

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

határozatot hozta:   

 

43/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ortaháza, Fő út 36. szám alatti (75 

hrsz) ingatlanon létesítendő géptároló műszaki ellenőrzési feladataira megbízási szerződést köt a 

BAU-SYSTEM ’98 BT.- vel( 8973. Csesztreg, Petőfi út 25.) 

A Megbízási díj összege: bruttó 280 670 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

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

határozatot hozta:   

 

44/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ortaháza, Fő út 36. szám alatti (75 

hrsz) ingatlanon létesítendő géptároló kivitelezési munkáinak elvégzésére Vállalkozói szerződést 

köt a VEREIN Kft.-vel ( 8960.Lenti, Béke út 42.) 

A vállalkozói díj összege: nettó: 6 000 000 Ft  

Az elvégzendő munka építési engedély köteles, száma: ZA-05/D/EU/491-6/2015.  

Az Áfa megfizetésére az Áfa törvény  142 §-a  szerint az önkormányzat  köteles.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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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 2015. 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: 

 

44/2015 (VI.15.) számú határozat. 

 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1. és 2015. 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: 2015. június 1. és augusztus 31. 

Felelős: polgármester  
 

 

 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

 

 

A polgármester az ülést 14, 00-órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Vajmi Ferenc       Tóthné Péter Judit  

Polgármester        jegyző 

 


