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Határozatok:
Sorszáma
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Rendeletek:
Tárgya
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetés
10/2016.
ének módosítása
(XII.02.)

K a p c so ló d ó ö n k o r m á n y z a ti
r e n d elet
(M ó d o sítá s, v a g y h a tá ly o n
k ív ü l h e ly e z é s)

Kódja

Jegyzőkönyv

Készült:

Hemyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. november 29-én 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Kultúrház
Hernyék

Jelen vannak:

Bundics Tibor polgármester
Hajóka Lászlóné, Fodróczi Ernő
Fitos Szilvia települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Bundics Tibor
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Nagy László települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: írásban
4. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
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5. Társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: írásban
6. Egyebek
A polgármester Fitos Szilvia települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv
hitelesítőnek,
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend tárevalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor nolgármester
Bundics Tibor: A karácsonyi csomagok beszerzése folyamatban van. Megkezdődik az optikai
kábel lefektetése.
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor nolgármester
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselő-testület tagjaji előre kezhez
kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselő
testület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi rendelet alkotta:
HERNYÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XII.02.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

3. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
A beszámolóról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta :
3<f/2016. (XI.29.1 számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint e I fo g a d j a.
Felelős: Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.

4. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2016. (XI.29.Í számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adóztatásról
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi
és e l f o g a d j a .
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. december 31.

5- Társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2016. fXÍ.29.1 számú határozat
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a társulások
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
j ó v á h a g y j a.
Felelős: Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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ő.Egvebek
a.j Gördülő fejlesztési és pótlási terv elfogadása
Előadó: Bimdics Tibor polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták
A polgármester felolvasta a határozati javaslatot.
A z előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, illetve kérdés nem vetődött fel,
így a képviselőtestület 4 „igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
,19/2016. (XIT.29.1 számú határozat
Hernyók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak -zalai Víz - es
Csatornamű Zrt. által elkészített 2016. évi módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervben
leírtakkal - 2016 - 2030 időszakra - egyetért, azt az írásos előtérjesztesben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.
A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11-19895-1-001-00-14 MEKH
azonosító kóddal rendelkező Hernyók -IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terveben
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó még meg nem rendelt munkákat
megrendeli az Észak -zalai Víz és Csatornamű Zrt.-től.
Felelős: Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 10.
h.t Polgármester részére juttatás megállapítása
Haióka Lászlóné: A képviselőkkel egyeztetve, a polgármester éves munkáját mérlegelve,
javaslom, hogy részére 1 havi illetményével megegyező juttatás kerüljön megszavazásra.
Bundics Tibor polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.
Az elhangzott bejelentéssel, illetve előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve
kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen” szavazattal és 1 „tartózkodás,,
mellet az alábbi határozatokat hozta :
40/2016. (XI.29.1 számú határozat
Hernyók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bundics Tibor
polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
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41 /2M6. rxí.29.1 számú határozat

Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bundics Tibor
polgármester részére 1 havi illetményével azonos összegű juttatást állapit meg.
Felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjék a juttatás kifizetéséről.
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. december 31.
C.1 Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállanodás módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot
42/2016. (XL29.1 számú határozat
Hernyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja.
1) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök,
általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
1.
”

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik meg, továbbá hangolják össze a települési
önkormányzatoknak a Társulás által ellátott feladat- és hatásköreit, amelyek az
alábbiak:
- EU-s pályázatok fenntartása,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek),
- támogató szolgáltatás,
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

2) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök,
általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„6. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet a III. melléklet tartalmazza.”
3)

A Társulási Megállapodás VIII. Záró rendelkezések című fejezet 3. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„3. A Társulási Megállapodás részét képezi az I., II., és III. melléklet.”
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4)

A Társulási Megáiiapodás I. Lenti Kistérség Többcélú “
a n a b ^ u l,
települési önkormányzatai, azok székhelyei, továbbá
.
önkormányzatok polgármesterei című melléklete helyébe az alabb. melleidet lep.
„I. melléklet

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának társult települési önkormányzatai, azok
székhelyei, továbbá a társult települési önkormányzatok polgármesterei.
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hemyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti

8973 Jókai út 7. - polgármester: Horváth László ^
8977 Csillag körút 39. - polgármester: Lóránt Beáta
8948 Iskola u. 2. - polgármester: Hári Barnabás
8978 Petőfi u. 18. - polgármester: Vida József ^
8969 Kossuth u. 27. - polgármester: Büki László
8951 Fő u. 5. - polgármester: Jobbágy Zoltán Gábor
8973 Dózsa Gy. út 2. - polgármester:Czupi Magdolna
8957 Rákóczi F. út 49. - polgármester: Becze József
8874 Petőfi u. 27. - polgármester: Horváth Albin Sándor
8973 Jókai út 7 - polgármester: Kálmán Elek ^
8969 Béke utca 2. - polgármester: Pantó László
8960 Bánffy Miklós tér 1.- polgármester: Balogh Ferenc
8951 Dózsa u. 1. - polgármester: Nyakas István
8957 Kossuth Lajos út 26 - polgármester: Bundics Tibor
8958 Fő út 2. - polgármester: Sabján Krisztián
^
8988 Kossuth Lajos út 27. - polgármester: Szabó András
8956 Fő út 74.- polgármester: Bertalan Tibor
8971 Kultúrház utca. 23. - polgármester: Vidáné Kerese
Zsuzsanna
,
8973 Jókai út 8. - polgármester: Nemes Kálmán
8973 Kossuth út 22. - polgármester: Kámán László
8879 Béke u. 59. - polgármester: Zsálek Ferenc Csaba
8957 Fő út 42.- polgármester: Fehér Gyuláné
8988 Jókai u. 25.-polgármester: Kámán János
^
8978 Kossuth u. 18. - polgármester: Gasparics Győző Sándor
8978 Kossuth utca 3. - polgármester: Szabadi Tamás
8977 Kossuth u. 38. - polgármester: Zsupán László
8960 Zrínyi u. 4. - polgármester: Horváth László
8878 Kútfeji utca 112. - polgármester: Léránt Ferenc
8973 Jókai u. 4. - polgármester: Kállai Csaba
8976 Kossuth Lajos utca 31.- polgármester: Szabó
István
László
^ ^
,
8949 Petőfi u. 54. - polgármester: Szabó Józsefné
8976 Petőfi u. 43. - polgármester: Szép Dezső
8948 Kossuth u. 35. - polgármester: Lendvai Jenőné
8954 Fő út 36.- polgármester: Vajmi Ferenc
8956 Petőfi út 1. - polgármester: Lukács Tibor
8986 Kossuth u. 3. - polgármester: Tánczos László
8956 Fő út 13 - polgármester: Horváth Józsefné
8986 Akácos út 11. - polgármester: Németh Árpád

6

Rédics
Résznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szíj ártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tomyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
5)

8978 Vasút u. 10. - polgármester: Soós Endréné
8977 Béke tér 13. - polgármester: Kercsmár István
8879 Rákóczi u. 25. - polgármester: Nagy István
8975 Kossuth Lajos u. 31. - polgármester: Varga Zsuzsanna
8953 Kossuth u. 52. - polgármester: Tóth Péter
8969 József A. u. 1/A. - polgármester: Bán Lajos
8986 Béke u. 18. - polgármester: Péntek Katalin
8876 Petőfi Sándor utca 8 1 - polgármester: Hajdú László
8877 Kossuth u. 57. - polgármester: Végh László
8971 Rákóczi út 24. - polgármester: Horváth Ottó
8969 Petőfi u. 2. - polgármester: Szabó Zoltán
^
8957 Petőfi Sándor út 12. - polgármester: Keresztúri József”

A Társulási Megállapodás II. Lenti Kistérség Többcélú Társulásának teljes
lakosságszáma, az összes szavazatok száma, az egyes településeket megillető
szavazatok száma című melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„II. melléklet

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának teljes lakosságszáma, az összes szavazatok
száma, az egyes településeket megillető szavazatok száma:
A társulás lakosságszáma: 21 753 fő
Összes szavazatok száma: 243 szavazat
Lakosság száma:

Társult települési önkormányzatok
neve, székhelye:
Alsószenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Baglad
8977 Csillag körút 39.
Barlahida
8948 Iskola u. 2.
Belsősárd
8978 Petőfi u. 18.
Bödeháza
8969 Kossuth u. 27.
Csertalakos
8951 Fő u. 5.
Csesztreg
8973 Dózsa Gy. út 2.
Csömödér
8957 Rákóczi F. út 49.
Dobri
8874 Petőfi u. 27.
Felsőszenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Gáborjánháza
8969 Béke utca 2.
Gosztola
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Szavazatok száma:

65

1

53

1

144

2

97

1

51

1

39

1

881

9

616

7

173

2

18

1

74

1

1

62

8960 Bánffy Miklós tér 1.
Gutorfölde
8951 Dózsa u. 1.
Hernyók
8957 Kossuth Lajos út 26.
Iklódbördőce
8958 Fő út 2.
Kálócfa
8988 Kossuth Lajos út 27.
Kányavár
8956 Fő út 74.
Kerkabarabás
8971 Kultúrház utca 23.
Kerkafalva
8973 Jókai út 8.
Kerkakutas
8973 Kossuth út 22.
Kerkateskánd
8879 Béke u. 59.
Kissziget
8957 Fő út 42.
Kozmadombja
8988 Jókai u. 25.
Külső sárd
8978 Kossuth u. 18.
Lendvadedes
8978 Kossuth utca 3.
Lendvajakabfa
8977 Kossuth u. 38.
Lenti
8960 Zrínyi u. 4.
Lovászi
8878 Kútfeji utca 112.
Magyarföld
8973 Jókai u. 4.
Márokföld
8976 Kossuth Lajos utca 31.
Mikekarácsonyfa
8949 Petőfi u. 54.
Nemesnép
8976 Petőfi u. 43.
Nova
8948 Kossuth u. 35.
Ortaháza
8954 Fő út 36.
Páka
8956 Petőfi út 1.
Pórszombat
8986 Kossuth u. 3.
Pördefölde
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104/

11

iü5

2

316

4

162

2

132

2

296

3

114

2

133

2

190

2

199

2

50

1

76

1

33

1

33

1

8290

83

1201

13

51

1

52

1

307

4

122

2

802

9

111

2

1160

12

303

4

8956 Fő út 13.
Pusztaapáti
8986 Akácos út 11.
Rédics
8978 Vasút u. 10.
Résznek
8977 Béke tér 13.
Szécsisziget
8879 Rákóczi u. 25.
Szentgyörgyvölgy
8975 Kossuth Lajos u. 31.
Szentpéterfölde
8953 Kossuth u. 52.
Szíjártóháza
8969 József A.u. 1/A.
Szilvágy
8986 Béke u. 18.
Tormafölde
8876 Petőfi Sándor utca 81.
Tomyiszentmiklós
8877 Kossuth u. 57.
Zalabaksa
8971 Rákóczi út 24.
Zalaszombatfa
8969 Petőfi u. 2.
Zebecke
8957 Petőfi Sándor út 12.

66

1

30

1

964

10

322

4

226

3

431

5

152

2

32

1

193

2

367

4

587

6

696

7

50

1

79

1”

6) A Társulási Megállapodás III. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című
melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„ III. melléklet
at-ellátási
rend
Az általánostól eltérő fela<
EU-s pályázatok
fenntartása

H é tk ö z i és
h é tv é g i o rv o si
ü g y e le t

X

X

B a g la d

X

X

B a r la h id a

X

X

B e lső s á rd

X

X

B ödeháza

X

X

C s e rta la k o s

X

C s e s z tre g

X

X

C söm ödér

X

X

D o b ri

X

X

F e ls ö s z e n te rz s é b e t

X

X

G á b o rjá n h á z a

X

X

G o s z to la

X

X

G u to rfö ld e

X

A ls ó s z e n te rz s é b e t

Házi
segítségnyújtás

Nappali ellátás
(idősek)

Támogató
szolgáltatás

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

|

________________________

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7) Hatályát veszti a Társulási Megállapodás III. A társulás által ellátott feladat- és
hatáskörök, általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 2. pontja.
8) Hatályát veszti a Társulási Megállapodás III. A társulás által ellátott feladat- és
hatáskörök, általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 5. pontja.
9) Hatályát veszti a Társulási Megállapodás V. A társulás közös alapítású
intézményére vonatkozó szabályok című fejezet 1. pontja.
_r
10) Hatályát veszti a Társulási Megállapodás IV. A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatának ellátási területe című melléklete.
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A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Hernyék .Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást elfogadja.
A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás 2017. január 1. napján lép hatályba.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Bundics Tibor polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Bundics Tibor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 9,30 órakor bezárta.

k.m.f.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Bundics Tibor
polgármester

jegyzőkönyv hitelesítő
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HERNYÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK
10/2016. (XII.02.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításáról
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetésének
módosításáról az alábbiakat rendeli el:

l-§
Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 21.243 ezer Ft, módosított bevételi főösszege
21.243 ezer Ft.

2-§
(1) Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 18.292 ezer Ft,
módosított működési célú kiadási előirányzata 17.844 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat módosított felhalmozási célú bevételi előirányzata 2.951 ezer Ft,
módosított felhalmozási célú kiadási előirányzata 2.956 ezer Ft.
3-§
Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka 2.649 ezer Ft.

4.§
Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete
tartalmazza.
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5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.

Hernyók, 2016. november 29.
r 'k j D « \c ,v j
Kovácsné Ilorváth Anikó
jegyző

Bundics Tibor
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2016. december 2. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján
történő közzététellel.

Csömödér. 2016. december 2.

I melléklet az 10/2016. (XII.02.) ónkormányzati rendelethez
HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZATA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés

2014, évi

2 0 1 5 . évi

E red e d

M ó d o s ító n

M á d n s íln lt

M ó d o s íto tt

l e lje s ílé s

v á rh a tó

e lő irá n y z a l

e l ő i r á n y z a t 1.

e l ő i r á n y z a t 2.

e l ő i r á n y z a l 3.

4746

4746

I. K IA D Á S O K

4383

1. Személyi juttatások

5640

4152

4848

adó

1043

1239

1064

1144

1144

1165

3. Dologi kiadások

3536

4234

4420

4420

4420

6420

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3283

1467

1031

1031

1031

1374

5. Egyéb működési célú kiadások
6. Működési kiadások

1378

1456

4024

4024

6395

4037

13623

14036

14691

15365

17736

17844

7 Beruházások
8. Felújítások

2949

2956

9 Egyéb felhalmzási célú kiadások
2949

0

0

0

0

2956

16 572

14 036

14 691

15 365

17 736

20 800

12061

14433

14546

2. Közhatalmi bevételek

14196
1264

11387

916

1037

1037

1037

1037

3. Működési bevételek

123

53

36

36

36

36

12588

15513

12460

13134

15506

15619

10. Felhalmozási kiadások
A. Költségvetési Kiaaasoit összesen
II. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 1549

4 Működési célú átvett pénzeszközök
S. Működési bevételek
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2949

2951

7 Felhalmozási bevételek
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Felhalmozási bevételek

2949

0

0

0

0

2951

15 537

15 513

12 460

13 134

15 506

18 570

1 035

-1 477

2 231

2 231

2 230

2 230

423

443

3. Maradvány igénybevétele

1789

1177

2674

2674

2673

2673

4. Finanszírozási BEVÉTETEK összesen

7212

Iffijll

2674

2674

' 2673

2673

443

443

443

443

443

443

443

443

B.

Költségvetési bevételek:összesen

C.

Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B

Ili.

UN ANSZÍROZAS1BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

.................

1 Finanszírozási kiadások
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen

0

0

2. melléklet az 10/2016. (XII.02.) önkormányzati rendelethez

Hernyék Önkormányzat 2016. évi
működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként

Ezer ft-ban
Előirányzat
Eredeti Módosított

BEVETELEK

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről

11387

12061

14433

14546

B11Önkormányzatok műk. tám.

11083

11083

12464

12577

0

0

B 1 1 6 H e ly i ö n k o rm á n y z a to k k ie g é s z ítő tá m o g a tá s a i

B16Egyéb működési célú támogatás
B3 Közhatalmi bevételek

B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)
B354Gépjármüadók
B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:

978

1969

1969

1037

1037

1037

650
367

650
367

650
367

650
367

20

20

20

20

36

36

36

36

0
124601

B8 Finanszírozási bevételek

2674

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
MŰKÖDÉSI BEVETELEK MINDÖSSZESEN:

304
1037

j

131341 15506l
2674

15619|

2673

2673

2674

2674

2673

2673

15134|

15808|

18179|

18292|

B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevételek

2951

B52lngatlanok értékesítése
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

0

B8 Finanszírozási bevételek

0

0

0

'

295 f |

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
\B E V É T E L E K M IN D Ö S S Z E S E N

___ ° L _____ ° L ___ ° í _
151341

15808 I

18179 I

29511
21243 I

2
Ezer Ft-ban
Összes kiadás
Ebből K1 Személyi juttatás
K2 Munkaadókat terh. jár.
K 3 Dologi kiadások
Eredeti Módos. Módos. Módos.
Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Módos.
Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev
4895
4895
515
515
515
515
4895
4895
3459
3459
3459
3459
921
921
921
921
Köztemető-fenntartás és működtetés
390
390
390
390
390
390
390
390
166
Az önkormányzati vagyonnal való g.
166
166
166
166
166
166
166
701
2701
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
701
701
701
701
701
2701
196
Vezetékes műsorelosztás
196
196
196
196
196
196
196
102
Nem veszélyes települési hulladék
102
102
102
102
102
102
102
640
640
640
640
Közvilágítás
640
640
640
640
941
Zöldterület-kezelés
941
941
941
941
941
941
941
0
0
Város- és község gazd
0
71
56
15
0
0
0
0
0
0
0
0
Háziorvosi alapellátás
0
0
0
0
136
136
136
136
Fogorvosi alapellátás
136
136
136
136
118
Könyvtári szolgáltatás
685
685
456
456
456
111
111
111
111
118
118
118
685
685
456
515
Közművelődési tev. támogatása
515
515
515
515
515
515
515
Közfoglalkoztatás
269
943
995
237
877
32
112
112
118
943
831
831
K o rm á n y z a ti fu n k c ió m e g n e ve zé se

K1-3 ÖSSZESEN:

9636

10310

10310

12433

35
35

35
35

35
35

35
35

0

0

0

0

0

0

0

0

996

996

996

1339

4152

4746

4746

0

0

0

4848

1064

1144

1144

0

0

0

1165

4420

4420

4420

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41 Családi támogatások
- rendszeres gyvt.
- óvdáztatási tám
K44 Közgyógyellátás
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátáso
- FHT
K46 Lakhatással kapcs. ellátások
- lakásfenntartási támogatás
- természetben nyújtott lakásfennt.
K48 Egyéb nem intézményi ellátáso
- rendszeres szociális segély
- átmeneti segély
-temetési segély
-egyébönk. rend. megállapított
szociális tűzifa
K4 Ellátottak pénzbeli juttat ossz.:

40

40

40

40

956

956

956

956

1031

1031

1031

343
1374

6420

Eavéb működési célú kiadások

KÖH,orvosi rendelő
Kamat
Szociális Társulás Lovászi
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
ZALAVIZ ZRT.
Kp-i. befizetések
Működési tartalék
K5 Egyéb működési célú összeser

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

3902
4024

3
119
0
190
3712
4024

3
119
991
190
5092
6395

82
3
3
119
991
190
2649
4037

14691
15134
443

15365
15808
443

17736
18179
443

17844
18292
448

3
119
0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K71 Ingatlan felújítás
K8 Egyéb felhalmozási kiadások

2956
2956

K84 Egyéb felhalmozási célú tám.
K5 Felhalmozási tartalék

0

0

0

0
443
443

0
443
443

0
443
443

2956
2951
-5
443
443

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

15134

15808

18179

21243

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

15134

15808
0

18179

21243

0

0

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
FELHALM.BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE:
K9 Finanszírozási kiadások

K914 Államháztartáson belüli megelő

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,i f f e n l é t i í v

Aláírás :

N cv
Bundics Tibor

polgármester

Nagy László

alpolgármester

Hajóka í. ászióné

képviselő

Fitos Szilvia

képviselő

Fodróczi Ernő

képviselő
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Hernyék Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ülését 2016. november
29-én (kedd) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
Hern yék
Napirend;
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
3. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
4. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Elorváth Anikó jegyző
5. Társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
6. Egyebek
Hernyék ,2016. november 24.
Tisztelettel:

Előterjesztés és indoklás
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 29-én tartandó ülésére
Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bundics Tibor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
A kepviselő-testület az 1/2016.(11.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Hernyék Község
Onkormanyzata 2016. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott
ossagkonszoltdacioban nem részesült önkormányzatok pályázati támogatása, melyet a
temetőben levő épület felújítására és urnasírok elhelyezésére fordítunk. A szociális célú
tüzelőanyag támogatása, megnevezésű pályázaton elnyert támogatás és a képviselő-testület
a ta meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, melyre a következők
alapjan harmadik alkalommal kerül sor.
BEVÉTELEK
B 11 Önkormányzat működési támogatás
ü 115 Működési célv kv-i támogatás
B 21 Felhalmozási célú támogatás
Bevételek összesen

ezer Ft-ban
-230
343
2 951

KIADÁSOK
Jsiiui Személyi kiadások
K21 SZOCHO
K513 Tartalék
Kő 06 Egyéb működési kiadások
K334 Karbantartás
KISlÁfn
K4819Egyéb önk. rendelet alapján
K71 Ingatlan felújítás
K74 Felújítás célú áfa
KőU2Előző évi elszám.kiadása(kamat)
Kiadások összesen
1 isztelt Képviselőtestület!
Kerem, hogy a 2016. évi költségvetés módosításának tárgyában dönteni szíveskedjenek.
Hernyék, 2016. november 24.

102
21
-2 443
82
1 575
425
343
2 328
628
3
3 064

Hernyók
RÉSZLETES INDOKLÁS

l-§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét határozza
meg.

2 -§

Az önkor nanyzat 2016. évi módosított működési es felhalmozási célú bevételét és kiadását
határozza meg.

3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékának megállapítása.

4-§

tartalmazzák.

5-§

Hatál) ba léptető rendelkezés.

Előzetes hatásvizsgálat Hernvék Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához
Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jó l követhető, ha a
helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban,
mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2016. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás;
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények;
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív
értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés
összhangjának hiánya
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. november 15.

Előterjesztés

a H ernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én tartandó
ülésére

Tár%y: Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló
Elő terjesztő: Bundics Tibor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46.§ (1) bek. e)
pontja értelmében az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Hernyék község Zala megye délnyugati térségében, Lenti várostól 10 km-re elhelyezkedő
kistelepülés.
Állandó lakosainak száma 2015, január 1-jén 105 fő, A lakosságszám számottevően nem
változik, azonban 2016. évben 100 fő alá csökkent - 99 fő.
Az önkormányzati rendszerben jelentős mértékű fejlődés valósult meg a településen. A
fejlesztések eredményeként a közművek kiépítésre kerültek: vezetékes ivóvíz, gázvezeték
készült.
A szilárd háztartási hulladék elszállítása heti rendszerességgel biztosított, évente egy
alkalommal lomtalanítást szervez az önkormányzat.
A településen található lakások többségét - különböző mértékben - a közmüvekre rákötötték,
A faluban könyvtár működik, internet-kapcsolat biztosított.
A település megközelítése kizárólag közúton, lehetséges, a legközelebbi vasútállomás
Csömödérben van. Az autóbusz közlekedés viszonylag jó, de a falu tömegközlekedési
eszközzel csak Lenti felől érhető el. Ennek ellenére az elmúlt évek tapasztalata, hogy a
ZALAVOLÁN Zrt. járatait szűkíti, ezáltal tovább nehezül az aktív lakosok munkahely
teremtési lehetősége.
A községet Csömödér községgel felújított aszfaltos út köti össze, azonban a tömegközlekedés
ezen úton meglévő hiánya miatt a lakosság a szolgáltatásokat Lentiben veszi igénybe.
A községben nincs munkalehetőség (inkább időseknél végzendő napszámra, alkalmi munkára
korlátozódik), néhányan a környező településekre járnak dolgozni.
A lakosság összetételében nem jelentős a roma népesség aránya, nemzetiségi önkormányzatot
nem alakítottak.
Az önkormányzat intézményt önállóan nem tart fenn.
Az óvoda fenntartására pákái, székhellyel létrehozott társulásnak tagjai vagyunk, azonban a.
tömegközlekedés teljes hiánya miatt a gyermekek a pákái székhelyintézményben, illetőleg a
csömödéri tagintézményben az intézmény szolgáltatásait nem tudják igénybe venni.

E lőterjesztés

Hernyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény szabályai szerint a Képviselő
testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, tájékoztatja a lakosságot a helyi
adókból származó bevételek összegéről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos fel
adatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom
gyakorlása, ennek egyik fontos forrása pedig a helyi adók rendszere. Az Mötv. lehetőséget
biztosít az önkormányzatnak, hogy a lehető leghatékonyabban figyelembe vegye a lakossági
igényeket és a hatáskörébe utalt kötelező feladatain túl, önként vállalja helyi közügy önálló
megoldását. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek ( melynek nagy több
- sége helyi adó), illetve az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önkor
mányzatok számára a helyi adóztatási jogot, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását az
Országgyűlés a helyi adókról szóló 1990. évi C., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvénnyel teremtette meg, melynek célja elsődlegesen az adózás rendjének, az eljárás
törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és köte
lezettségeinek szabályozása. Ezzel lehetőséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok tehervi
selő képességéhez igazodóan a helyi adópolitikát kialakítsák.
A Képviselő-testület munkatervének megfelelően ebben az évben is tájékoztatást nyújtunk a
2016. évi önkormányzati adóigazgatási munkáról.
Beszámolónk tartalmazza az önkormányzat tényleges adóbevételeit, a várható bevételek
nagyságát, valamint tájékoztatást nyújt a fennállöTfátralékok alakulásáról is.
Helyi adó kivetési jogával az önkormányzat a helyi iparűzési adó tekintetében élt.
Ezen adónemhez kapcsolódó számlán kívül kezeljük még a gépjárműadó, késedelmi pótlék,
idegen bevételek, valamint illetékbeszedési számlákat.
Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adó önadózásos adónem. Az adó alanya az általa benyújtott bevallás alapján
állapítja meg a fizetendő adó alapját, illetve az adó összegét. A bevételt teljes egészében az
állandó jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adó képezi.
Az önkormányzat illetékességi területén az állandó jellegű iparűzési tevékenység után az adó
mértéke az adóalap 1,5%-a.
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Az adóbevallások feldolgozása után megtörtént a 2016. évi adóelőlegek megállapítása, a túlfi
zetések visszautalása.
2016. évben az önkormányzatnak 510 e Ft helyi iparűzési adó bevétele volt, melyből 3 e Ft
túlfizetés címén visszatérítésre került az adózóknak, így a költségvetésnek átutalt összeg
507 e Ft.
A fennálló hátralék 14 e Ft.
Gépjárműadó
A belföldi gépjárművek adója alanyának tekinthető minden, a Gjt. alapján vezetett nyilván
tartásban szereplő jármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A törvény több tulaj
donos esetén előírja, hogy az adó megfizetésére a forgalmi engedélyben szereplő egyén köte
lezhető. Mint a helyi adók esetén a gépjárműadóban is érvényesül az a szabály, hogy az adó
kötelezettség szempontjából a naptári év első napjának adatai a mérvadóak. Ev közbeni for
galomba helyezés esetén a következő hónap első napjával válik a tulajdonos adóalannyá, ha
fizetési kötelezettsége nem áll fent egész évben, akkor az éves adó időarányosított része kerül
számára előírásra.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. {37. § (1) a)} sze
rint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a bel
földi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a.
A gépjárműadó utalások ellenőrzése negyedévente a Magyar Államkincstár ÖNEGM rend
szerén keresztül történik.
Az évközi változásokat is figyelembe véve 2016. évre 21 gépjármű-tulajdonosnak 26 gépjár
műve után került adó előírásra. A kincstári számlára 367 e Ft, míg az önkormányzat részére
244 e Ft átutalása történt meg. A fennálló tartozás 92 e Ft.
Késedelmi pótlék
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizet
ni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
2016. évben késedelmi pótlék nem került befizetésre, a fennálló hátralék 33 e Ft.

Egyéb, adók módiára kimutatott köztartozások, végrehajtási eljárás
A társhatóságok, a kormányhivatalok szakigazgatási szervei, valamint a rendvédelmi szervek
megkeresése alapján kimutatott, és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása,
valamint a tartozás beszedése az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik. A tartozás
behajtásának állásáról a megkereső hatóságokat folyamatosan tájékoztatjuk, és a sikeresen
behajtott összeget részükre átutaljuk.
2016. évben nem volt forgalom az idegen bevételek számlán.
Az adóhatóság a hatósági jogkörének gyakorlása során az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) szabályai szerint jár el, míg a végrehajtási eljárásban a bírósági végre
hajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény (Vht.) rendelkezéseit alkalmazza.
2016. februárjában a fizetendő éves helyi adók vonatkozásában értesítő levelet kapott minden
adózó az éves fizetési kötelezettségéről.
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A második féléves befizetések határideje előtt, augusztusban számlaegyenleg-értesítőt küld
tünk ki, amely tartalmazta a fennálló hátralékot, és a szeptember 15-éig esedékes fizetési kö
telezettségre történő felhívást.

A fentieken kívül az adóhatóság feladatkörébe tartozik az adóigazolások kiállítása, vagyoni
bizonyítványok kiállítása, hatósági bizonyítványok, adó- és értékbizonyítványok készítése.

Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!
Csömödér, 2016. november 25.
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Előterjesztés
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én tartandó
ülésére

Tárgy; Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!
Önkormányzatunk az alábbi társulásokban vesz részt;
• Lenti Kistérség Többcélú Társulása
• Lovászi Intézményirányító Társulás
• Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
• ZALAISPA Társulás
A társulások tevékenységüket 2016. évben az alábbiak szerint végezték:

1. Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályi változásoknak
megfelelően a Társulás működése is átalakult.
Jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a Társulás útján:
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- EU pályázatok fenntartása.
Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás
saját intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat útján
látja el. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően - Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
A Társulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez
kapcsolódóan az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító
számú „Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló
energiatechnológiák felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016
szeptember 30. napján járt le.
Á Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás
kapcsán jogosult,
melyet
Lenti
Város
Önkormányzata,
mint
szekhelyönkormányzat, útján igényel és kap meg.
A Társulás tervezett bevétele a 2016. évben 85 217 e Ft.

A bevételeket a központi költségvetésből származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai
által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben a tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás
rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A befizetési kötelezettséget a
Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. napjáig.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből
mindösszesen 31 154 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 000
e Ft, ágazati pótlék 1 002 e Ft és bérkompenzáció 295 e Ft. A Szolgálat 2016. szeptember 30.
napjáig ebből az összegből 19 440 e Ft támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a
szolgálat működésének a fedezetére szolgál.
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 1 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az
orvosi ügyelet működésének költsége 86 Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az
önkormányzatok által fizetett tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett
működésének a költségeit.
2016. évben a Társulási Tanács 2016. szeptember 30. napjáig 5 alkalommal ülésezett,
mindösszesen 54 darab határozatot hozott. A Társulási Tanács az idei évben még tart ülést.
2. Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás alaptevékenysége: A
társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén
a nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8 §., 20. § (10) bekezdésében és a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározottak alapján az óvodai
nevelési, valamint egységes óvoda-bölcsődei feladat megvalósítására terjed ki. 2016. évben a
társulási megállapodás módosítására került sor a tagönkormányzatok részéről. A módosítás
indoka a társulási megállapodás rendelkezései összhangjának biztosítása az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény rendelkezéseivel. A társulási tanács jelentősebb döntései 2016 évben:
A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a
Pákái Öveges József Óvoda 2016. július 1. napjával átszervezéséről hozott döntést a 11/2016.
(V.25.) TT. határozatával.
Az átszervezés következtében a Pákái Öveges József Óvoda (székhelyintézmény) esetében a
felvehető maximális gyermeklétszám: 45 főre, a Pákái Öveges József Óvoda Csömödéri
telephelyóvoda esetében a felvehető maximális gyermeklétszám: 40 főre módosult.
A társulási tanács a 2014. évi általános választásokat követően megválasztotta az elnök és az
alelnök személyét, melyben ez év során változás nem történt. A társulás 2016. október 31-ig 7
alkalommal tartott nyilvános ülést, melyen 37 határozatot hozott. Társulási Tanácsa a Társulás
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 83.014 ezer forint bevétellel és 71.033 e Ft kiadással,
míg a Pákái Öveges József Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 82.359 ezer forint
bevétellel és 70.574 ezer Ft kiadással hagyta jóvá. A társulási tanács a gazdálkodási beszámolóval
párhuzamosán a társulás és az óvoda 2015. évi maradványát és a 2015. évi könyvviteli mérlegét
és a vagyonkimutatását is elfogadta.
Továbbá elfogadásra került 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentés
A társulás 2016. évi eredeti költségvetését 95.765 ezer Ft kiadási és bevételi főösszegben
fogadta el, melyből az óvoda 2016. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzat szerinti
főösszege 95.265 ezer Ft. A társulás és az általa irányított köznevelési intézmény 2016. évi
oltsegvetése 2016. október 30-ig egy alkalommal került módosításra. A társulás 2016 évi
módosított költségvetése 95.247 ezer Ft főösszegben fogadta el a társulás döntéshozó szerve,
melyből az ovoda 2016. évi módosított költségvetése 94.550 ezer Ft,

A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a köznevelési intézmény 2016. évi
költségvetését, 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót. Emellett a társulási tanács még
2015. év végén döntött a társulás és az intézmény 2016. évi belső ellenőrzéséről.
A társulási tanács a társulás 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan döntést hozott a társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, a 2015. évi gazdálkodásról
szóló beszámoló elfogadását tárgyaló társulási tanács ülésén elfogadásra került a 2016. évi
belső ellenőri összefoglaló jelentés, 2016. márciusában jóváhagyásra került a társulás 2016. évi
közbeszerzési terve. A társulási tanács döntött a 2016/2017-es nevelési évben a székhely és
telephelyeken indítandó csoportszámról, a gyermekétkeztetés térítési díjáról, az intézmény
nyitva tartási rendjéről. A gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés a Czigány és
Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2016. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel
megszüntetésre került. A társulási tanács a Pákái Öveges József Általános Iskola és a Pákái
Öveges József Óvoda pákái székhelyintézményében a gyermekétkeztetés biztosítására
iskolakonyhájának üzemeltetésére 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra
szerződést kötött Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval A társulási tanács részéről kiírásra
került a köznevelési intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat. A
pályázat beadásának határideje 2016. június 30. volt. Ezen pályázati eljárás - pályázat
hiányában - eredménytelen volt, ezért a társulási tanács ismételten kiírta a pályázatot. 2016.
szeptember 30-ig egy pályázó - Magai-Király Eszter nyújtotta be a pályázatát. Jelenleg
folyamatban van az óvodában működő szervezetek részéről a pályázat véleményezése.
Az év végéig még egy ülés várható, melyek kötelező napirendi pontjai között szerepel a
társulás és az óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő
tájékoztatás, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint az óvodaigazgatói
álláshely betöltésére benyújtott pályázat elbírálása.
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó
medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete
tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült
el a hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó
medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális
beruházással jelentős eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező, engedély
nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a
különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat
alakítottunk ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. Fentiek alapján
elmondható, hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása.
A társulás a korábbi évekhez hasonlóan a működéséhez szükséges feladatokat elvégzi,
elvégezte. így
•

a Társulás projektirodái feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek
megfelelően a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.
• A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében
135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a
rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút,
kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzemeltetője —mint a terület
tulajdonosa az adott önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a
hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási
Tanács 3/2011 (II. 10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében
rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését

a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatát átvállalja az adott
Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az
önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. évben a
Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első
ütemére már sor került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év.
• A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a
tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás,
esetleges pótlólagos füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év
végén ugyan lejárt, azonban a Társulás 2016. évben a területek utógondozásának
költségét az Önkormányzatoktól átvállalta. Mind a tavaszi mind az őszi kaszálások
rendben lezajlottak.
• Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i
hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán
egy munkacsoport jött létre - külső jogi szakértők bevonásával - , amely keretében
kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. Erről a napirend elején
már tájékoztatást nyújtottunk.
A Társulási Tanács üléseire ez évben három alkalommal került sor, 2016. év végéig további
egy ülést tervezünk megtartani.
A Társulás 2016. évre az alábbi beruházásokat tervezte megvalósítani 2016. évi eredeti
költségvetésének elfogadásakor:
Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira
55.000 eFt kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoltuk Hévíz Város terültén is,
ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére
5.000 eFt-t javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító
berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 eFt összeget
javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született,
hogy egy javító műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén
megkezdődtek. A beruházást 2016. évben kívántuk befejezni, így az áthúzódó beruházási
sorra 45.624 e Ft összeget javaslunk tervezni.
2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szerette volna a
társulás elindítani, ennek fedezetére 50.000 eFt összeget javasolt tervezni a döntéshozó .
A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési
sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. évre húzódik át
az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 158.000 eFt, ebből:
•

A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek
megfelelően újabb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Amennyiben lehetőség
nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken
keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben
tervezésre.

•

Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést
kívántunk megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.

A beruházások megvalósítására-egyenlőre nem került sor, tekintettel arra, hogy a Társulás
által tervezett úgynevezett használati díj bevétel pénzügyi rendezése a közszolgáltatók által
jelentősen elapadt, így a Társulás szervei óvatos gazdálkodásra intették a vezetőséget.
A bevételek elmaradásának oka, hogy a beszámoló összeállításakor a közszolgáltatók
707.869.725 Ft összegű lejárt tartozással rendelkeztek a Társulás felé. A Társulás vezetősége
jelenleg is azon dolgozik, hogy a közszolgáltatókkal a tartozások pénzügyileg rendeződjenek.
Tárgyalások folytatnak tulajdonosi szinten is, mely eredményeként már történtek
közszolgáltatói befizetések.
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. december 31. nappal
kivált. A kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a
vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulások 2016. Évi munkájáról szóló
beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.
4. Lovászi Intézményirányító Társulás
A Csömödér székhellyel működő, szociális feladatokat ellátó társulás 2014. december 31.
napjával megszűnt. A kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatásokat - étkeztetés, házi
segítségnyújtás - a Lovászi Intézményirányító Társuláson keresztül biztosítjuk. Az átállás
zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat valamennyi igénylő részére biztosítani tudjuk.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a képviselő-testület a társulások tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni
szíveskedjék.
Hemyék, 2016. november 16.

Controlling osztály
Tárgy: 2016-2030 GFT módosítás

Ügyintéző: Nagy Dávid

Melléklet: 2016-2030 GFT felújítási és pót
lási tervrész, határozati javaslat

Ügyszám 44347/2016

Hernyék Község Önkormányzata
Bundics Tibor Polgármester részére
Tisztelt Polgármester Úr!
A viziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11§ aJap|Sin ai szóIgái
hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmü rendszerenként tizenöt eves gördülő fe-le®zt^ ' 1
(továbbiakban: GFT) kell készítem. A Hivatal által 2016-2030 évekre benyújtott ét
kákát el kell végezni, vagy azok esetleges változásáról a változás volumenétől függően tájékoztatást vagy a
módosításhoz való hozzájárulást kell kérni.
A képviseletre jogosult Önkormányzatnak az alábbi víziközmü rendszerre elfogadott GFT-re
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A következő módosítások szükségesek:
Felújítási és Pótlási tervből az alábbi munkák kikerülnek.
_
• Rendkívüli helyzetből adódó azonnal feladatok (tervezett költség: 17e Ft)
• Gerincvezeték ütemezett cseréje (tervezett költség: 10Oe Ft)
• Vagyonértékelés készítése (tervezett költség: 230e Ft)
Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:
•

-

MÓd° S 2015-ös évben elkezdett kút felújítási munka lekötötte a 2016 évi összes forrását is, így a többi mun
kára nem maradt szabad forrás.
A prioritást igénylő feladatok megvalósítása nem veszélyezteti a már megkezdett felújítási és pótlási munká
kat.
Kérem a T Polgármester Urat, hogy a fent. GFT módosításokat, mint a víziközmü rendszer^jW'SeteUe jf ld
sült Önkormányzata elfogadtatni szíveskedjen a Képviselő testülettel es az elfogadó határozatot 2016.12.09
iq számunkra három eredeti példányban küldje meg
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4. KIADÁS

Határozati javaslat
2016-2030 Gördülő fejlesztési terv módosítására

Hemyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- es Csator
Zrt. által elkészített 2016 évi módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2016
2030 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.



A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11-19895-1-001-00-14 MEKH
azonosító kóddal rendelkező Hernyék-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terveben
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó még meg nem rendelt munkákat
megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-tői.

Tisztelt Képviselő-testület!
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016, november 23-i soron kívüli nyilvános
ülésén tárgyalta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatának 2017, január 1. napjától
történő ellátását.

Csömödér Község Önkormányzata. Páka Község Önkormányzata, Lovászi Község
Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormányzata és Rédics Község Önkormányzata, mint a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátására kötelezett közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti települési önkormányzat, döntést hozott arról, hogy 2017. január 1. napjától a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait Lenti Város Önkormányzatával kötött ellátási
szerződés útján kívánja ellátni a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó települések
közigazgatási területére kiterjedően, valamint 2017, január 1. napjától a család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatai ellátását nem kívánják a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult
feladatellátás formájában ellátni, így a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen
önkormányzati feladattal kapcsolatos hatáskörüket visszavonták,
Tekintettel arra. hogy a 2017. január 1. napjától hatályba lépő, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (3)
bekezdésének módosítása értelmében a család- és gyermekjóléti központ feladatát társulás
fenntartásában lévő költségvetési szerv nem láthatja el, továbbá arra. hogy Lenti Kistérség
Többcélú Társulásának a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátására kötelezett közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat tagjai képviselő-testületeik
döntése alapján, valamint Lenti Város Önkormányzata képviselő-testületének döntése alapján
2017, január 1, napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai ellátását nem kívánják a
Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában ellátni, és ezért
részükről a korábban Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladat- és hatáskör visszavonására került sor, melyre
figyelemmel Lenti Kistérség Többcélú Társulása 2017. január 1. napjától nem rendelkezik feladatés hatáskörrel a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására vonatkozóan, a 2017.
január 1. napjától hatályba lépő, illetve hatályban lévő Magyarország 2017. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50, §-a, Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2, melléklet III. pontjának 3. alpontja, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 40/A. § (1)
bekezdése, 40/A. § (3) bekezdése, 94. § (2a) bekezdése, 94. § (4) bekezdése szerinti jogszabályi
előírásoknak való megfelelés és a jogszerű működés érdekében Lenti Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa az általa alapított „Napsugár" Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 560366)
költségvetési szerv 2016. december 31. napjával történő jogutód nélkül megszüntetéséről döntött.
Fentiek okán, valamint Ramocsa Község Lenti Kistérség Többcélú Társulásából történő kiválása
miatt szükséges a Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez
szükség van - az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-testület
minősített többséggel hozott döntésére. A Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2017. január 1, napjától lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Társulási
Megállapodás módosításáról dönteni szíveskedjék.
Lenti, 2016. november 24.
Határozati javaslat:
.................Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök,
általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„L A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített
eljárásban és módon szervezik meg, továbbá hangolják össze a települési
önkormányzatoknak a Társulás által ellátott feladat- és hatásköreit, amelyek az alábbiak:
- EU-s pályázatok fenntartása,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek),
- támogató szolgáltatás,
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
2) A Társulási Megállapodás III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök,
általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet a III. melléklet tartalmazza.”
3)

A Társulási Megállapodás VIII. Záró rendelkezések című fejezet 3. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
.,3. A Társulási Megállapodás részét képezi az L, II., és III. melléklet.”

4)

A Társulási Megállapodás I. Lenti Kistérség Többcélú Társulásának társult települési
önkormányzatai, azok székhelyei, továbbá a társult települési önkormányzatok
polgármesterei című melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„I. melléklet

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának társult települési önkormányzatai, azok székhelyei,
továbbá a társult települési önkormányzatok polgármesterei:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza

8973 Jókai út 7. - polgármester: Horváth László
8977 Csillag körút 39. - polgármester: Lóránt Beáta
8948 Iskola u. 2. - polgármester: Hári Barnabás
8978 Petőfi u. 18. - polgármester: Vida József
8969 Kossuth u. 27. - polgármester: Büki László
8951 Fő u. 5. - polgármester: Jobbágy Zoltán Gábor
8973 Dózsa Gy. út 2. - polgármester:Czupi Magdolna
8957 Rákóczi F. út 49. - polgármester: Becze József
8874 Petőfi u. 27, - polgármester: Horváth Albin Sándor
8973 Jókai út 7 - polgármester: Kálmán Elek
8969 Béke utca 2. - polgármester; Pantó László

Gosztola
Gutorfölde
Hernyók
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
MárokfÖld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Rédics
Résznek
Széesisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szi jártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
5)

8960 Bánffy Miklós tér 1 - polgármester: Balogh Ferenc
8951 Dózsa u. 1 polgármester: Nyakas István
8957 Kossuth Lajos út 26.- polgármester: Bundics Tibor
8958 Fő út 2. - polgármester: Sabján Krisztián
8988 Kossuth Lajos út 27. - polgármester: Szabó András
8956 Fő út 7 4 .-polgármester: Bertalan Tibor
8971 Kultúrház utca. 23. - polgármester: Vidáné Kerese Zsuzsanna
8973 Jókai út 8. - polgármester: Nemes Kálmán
8973 Kossuth út 22. - polgármester: Kánaán László
8879 Béke u. 59. - polgármester: Zsálek Ferenc Csaba
8957 Fő út 42,- polgármester: Fehér Gyuláné
8988 Jókai u. 25. - polgármester: Kánaán János
8978 Kossuth u. 18. - polgármester: Gasparics Győző Sándor
8978 Kossuth utca 3. - polgármester: Szabadi Tamás
8977 Kossuth u. 38. - polgármester: Zsupán László
8960 Zrínyi u. 4. - polgármester: Horváth László
8878 Kútfeji utca 112. - polgármester: Léránt Ferenc
8973 Jókai u. 4. - polgármester: Kállai Csaba
8976 Kossuth Lajos utca 31.- polgármester: Szabó István László
8949 Petőfi u. 54. - polgármester: Szabó Józsefné
8976 Petőfi u. 43. - polgármester: Szép Dezső
8948 Kossuth u. 35. - polgármester: Lendvai Jenőné
8954 Fő út 36.- polgármester: Vajmi Ferenc
8956 Petőfi út 1. - polgármester: Lukács Tibor
8986 Kossuth u. 3. - polgármester: Tánczos László
8956 Fő út 1 3 .-polgármester: Horváth Józsefné
8986 Akácos út 11. - polgármester: Németh Árpád
8978 Vasút u. 10. - polgármester; Soós Endréné
8977 Béke tér 13. - polgármester: Kercsmár István
8879 Rákóczi u. 25. - polgármester: Nagy István
8975 Kossuth Lajos u, 3 1 .- polgármester: Varga Zsuzsanna
8953 Kossuth u. 52. - polgármester: Tóth Péter
8969 József A. u. 1/A. - polgármester: Bán Lajos
8986 Béke u. 18. - polgármester: Péntek Katalin
8876 Petőfi Sándor utca 81.- polgármester: Hajdú László
8877 Kossuth u. 57. - polgármester: Végh László
8971 Rákóczi út 24. - polgármester: Horváth Ottó
8969 Petőfi u. 2. - polgármester: Szabó Zoltán
8957 Petőfi Sándor út 12. - polgármester: Keresztúri József’

A Társulási Megállapodás II. Lenti Kistérség Többcélú Társulásának teljes
lakosságszáma, az összes szavazatok száma, az egyes településeket megillető szavazatok
száma című melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„II. melléklet

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának teljes lakosságszáma, az összes szavazatok száma, az
egyes településeket megillető szavazatok száma:
A társulás lakosságszáma: 21 753 fő
Összes szavazatok száma: 243 szavazat

Társult települési önkormányzatok
neve, székhelye:
Alsószenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Baglad
8977 Csillag körút 39.
Barlahida
8948 Iskola u. 2.
Belsősárd
8978 Petőfi u. 18.
Bödeháza
8969 Kossuth u. 27.
Csertalakos
8951 Föu. 5.
Csesztreg
8973 Dózsa Gy. út 2.
Csömödér
8957 Rákóczi F. út 49.
Dobd
8874 Petőfi u. 27.
Felsőszenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Gáborjánháza
8969 Béke utca 2.
Gosztola
8960 Bánffy Miklós tér 1.
GutorfÖlde
8951 Dózsa u. 1.
Hernyók
8957 Kossuth Lajos út 26.
Iklódbördőce
8958 Fő út 2.
Kálócfa
8988 Kossuth Lajos út 27.
Kányavár
8956 Fő út 74.
Kerkabarabás
8971 Kultúrház utca 23.
Kerkafalva
8973 Jókai út 8.
Kerkakutas
8973 Kossuth út 22.
Kerkateskánd
8879 Béke u. 59.
Kissziget
8957 Fő út 42.
Kozmadombi a
8988 Jókai u. 25.
Külsősárd
8978 Kossuth u. 18.
Lendvadedes
8978 Kossuth utca 3.
Leiül vaj akab fa
8977 Kossuth u. 38.

Lakosság száma:

Szavazatok száma:

65

1

53

1

144

2

97

1

51

1

39

1

881

9

őlő

7

173

2

18

1

74

1

62

1

1047

11

105

2

316

4

162

2

132

i

296

3

114

2

133

9

190

i

199

9

50

1

76

1

5

1

33

1

j

Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend

H U -s p á ly á z a to k
fe n n ta rtá s a

A ls ó s z e n te rz s é b e t

X

H é tk ö z i és
h é tv é g i o rv o si
ü g y e le t

X

B a g la d

X

X

B a r la h id a

X

X

B e lsö s á rd

X

X

B ödeháza

X

X

C s e rta la k o s

X

T á m o g a tó

J e lz ő re n d sz e re s

s e g ítsé g n y ú jtá s

N a p p a li e llá tá s
(id ő s e k )

s z o lg á lta tá s

házi
s e g ítsé g n y ú jtá s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H ázi

X

C s e s z tre g

X

X

C söm ödér

X

X

Dobi i

X

X

F e ls ö s z e n tc rz s é b e t

X

X

G á b o ri á n h á z a

X

X

G ő s z tő l a

X

X

G u to rfö ld e

X

H e rn v ék

X

X

Ik ló d b ö rd ő c c

X

X

K á ló c fa

X

X

K ányavár

X

X

K erk ab ara b ás

X

X

K e rk a fa lv a

X

X

X

X

X

X

K e r k a k u la s

X

X

X

X

X

X

K e rk a te s k á n d

X

X

X

X

X

X

K is s z ia e l

X

X

K o z m a d o m b ja

X

X

K ü ls ö s á rd

X

X

L endvadedes

X

X

L e n d v a ja k a b fa

X

X

L e n ti

X

X

L o v á sz i

X

X

M a g y a rfö ld

X

X

X

X

X

X

M á r o k l 'ö l d

X

X

X

X

X

X

M ik e k a r á c s o n y f a

X

X

N em esn ép

X

X

X

X

X

X

N ova

X

X

O ria h á z a

X

X

X

X

Páka

X

X

P ó rsz o m b a t

X

X

P o rd e fö ld e

X

X

P u s z ta a p á ti

X

X

R é d ie s

X

X

R észnek

X

X

S z é c s is z ig e t

X

X
X

S z e n tg y ö rg y v ö lg y

X

S z e n tp é te rfö ld e

X

S z íj á r t ó h á z a

X

X

S z ilv á g y

X

X

T o r m a f ö ld e

X

X

X

X

T o r n y is z e n tin ik ló s

X
X

Z a la b a k s a

X

X

Z a la s z o m b a tfa

X

X

Z ebecke

X

X

7)

Hatályát veszti a Társulási Megállapodás ITT. A társulás által ellátott feladat- és
hatáskörök, általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 2. pontja.

8)

Hatályát veszti a Társulási Megállapodás III. A társulás által ellátott feladat- és
hatáskörök, általánostól eltérő feladatellátás című fejezet 5. pontja.

9)

Hatályát veszti a Társulási Megállapodás V. A társulás közös alapítású intézményére
vonatkozó szabályok című fejezet 1. pontja.

10) Hatályát veszti a Társulási Megállapodás IV. A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatának ellátási területe című melléklete.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
.................Község Önkormányzati Képviselő-testülcte Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egyseges szerkezetbe loglalt
Társulási Megállapodást elfogadja.
A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás 2017. január 1. napján lép hatalyba.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: .......................polgármester

