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Az ülés kelve:

Kultűrház
FI e r n y é k

Jden vannak:

Bundies Tibor polgármester
Hajóka Lászlóné, Fitos Szilvia
Fodróezi Ernő települési képviselők

Csomódért Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Bundic-s libor
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
•epv,se otesti^et ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 ío jelen van.
A polgáimester tájékoztatta a képviselőtestület tagjai, hogy Nagy László települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud rész venni az ülésen.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
3. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundies Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
2; Adósságkonszolidációban nem részesült települési Önkormányzatok fejlesztésének
támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Bundies Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
3.Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Bundies Tibor polgármester
Előtérjesztés: szóban
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4. Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: írásban
6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
7. Egyebek

Bundics Tibor polgármester Fitos Szilvia települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Bundics Tibor: Az önkormányzatnál jelenleg két fő közfoglalkoztatott van, akiknek a
jogviszonya novemberben és következő év februárjában szűnik meg.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására pályázat

Előadó: Bundics Tibor polgármester
Bundics Tibor: A. helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős
miniszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti, az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására. A pályázat célja az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy
törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása.
A pályázati alcélok:
• a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
• belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,

•

köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása
_
• olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely igazgatási
tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,
• településrendezési tervek készítése, valamint
• munkahelyteremtési programok megvalósítása.
_
Egy települési önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében
több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást. A pályázatok benyújtásának határideje 2016.
augusztus 31,
_r _
A lakosságszám alapján pályázóként igényelhető maximális támogatás összege településünk
esetében 2.950.857,- Ft, a felmerülő többletköltséget az önkormányzat saját erőként biztosítja.
Véleményem szerint a ravatalozó tetőszerkezetét kellene felújítani, annak bekerülési költsége
közel 2.956.057,- Ft lenne.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a javaslattal
egyetértve 4 ,, igen ” szavazattal az alabbi határozatot hozta:

20/2016ÍV1ÍI.I2.) számú határozat
Hernyók Községi Önkormányzat Képviselö-testülete részt vesz
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet II.8. pontja szerinti
„az, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt aleél: Köztemetőfelújítása,
ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése,
felújítása (Hernyék 165 hrsz).
A felújítás összköltsége 2.956.057,-Ft. melyhez az önkormányzat
jelen pályázat keretében 2.950.857,- Ft támogatást igényel.
A felújítás megvalósításához szükséges 5.200,- Ft saját erőt az
önkormányzat biztosítja,
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31,
Bundics Tibor polgármester

3. Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Az írásos előterjesztést képviselő-testület tagjai előre kézhez kapták,
A fejlesztési terv írásos anyaga a /2016. számú ügyiratban található.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2016.(VII1.12.) számú határozat
Hernyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031. időszakra egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A*képviselőtestület 11-19895-1 -001-00-Í 4 MEKH azonosító kóddal rendelkező Hernyék-IV
viziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre
vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-töl.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a
ví:ziközmű-szolgáltatásrói szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013.
évi 58. Korín, rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott
2017-2031 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan
tartalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás
során.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Bundics Tibor polgármester

4. Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Az ülésen a jegyző ismertette a képviselőtestülettel a szerződés módosítás tervezetét.
Az. elhangzottak kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés, kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen ” szavazatta] az alábbi határozatot hozta:

22/2016. (VTTI.12.) számú határozat
Hernyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodás közszolgaitatás feladatának ellátására megkötött
négyoldalú szerződés módosítását a szerződés-tervezetben foglaltaknak
megfelelően j óváhagyj a.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
Bundics Tibor polgármester

5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kezhez kaptak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve a kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (VIII.25.) önkormányzati
r e n d e 1e t e
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsáé Horváth Anikó jegyző
A rendelet tervezetet és az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el a
képviselőtestület 4 „igen ” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (VIII.25.) önkormányzati
r e n d e 1e t e
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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7. Esvebck
,
a j Közén- és felsőfok »i oktatási intézményben tanulok tamogatasa
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Bundics Tibor: A hamarosan kezdődő tanév elég nagy anyagi terhet ró a szülőkre. Különösen
a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében. Az általános iskolások kapna támogatást, javaslom, hogy a közép- és felsőfokú tanulmányokat végzőkét is támogassuk.
Az önkormányzat anyagi helyzetét megvizsgálva erre lehetőségünk van.
Javaslom, hogy ezt 30.000,- Fü'íö összegben tegyük meg.
_
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményeiket a javaslattal kapcsolatban.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen”
szavazattal a az. alábbi határozatot hozta:
23/2016. (VIfI.12 j számú határozat
Hernyók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
^ ^ ^
az önkormányzat 2016. évi elfogadott költségvetéséből Hernyók községben
állandó lakcímmel rendelkező és középfokú, valamint felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekek szülék valamint a tanulok
részére iskolakezdési támogatást nyújt 30.000,- Ft/Fö összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a kifizetéshez szükséges intézkedések meg
tételére.
Felelős:
Határidő:

Bundics Tibor polgármester
2016. szeptember 30.

b j Kossuth utca karbantartási munkáira kivitelező megbízása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Bundics Tibor; A községen áthaladó Kossuth utcán nagy személy és teher^ forgalom
bonyolódik. Ennek hatására az út burkolata egyes szakaszokon megrongálódott, ezen
Amennyiben nem tesszük meg időben az állagmegóvást, későbbiekben tovább romlik az
állapota, és a közlekedés egyre nehezebb lesz rajta. Mivel onkormanyzaü tulajdonban levő
útról van szó, ezért az önkormányzatnak kell a karbantartásról gondoskodni. Ezen tárgyban
Pályázatot is nyújtottunk be, amely sajnos nem nyert kedvező elbírálást.
Az előzetes felmérések alapján a költségek 2.000.136,- Ft összegben ál apithato meg
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését felülvizsgálva lehetőségünk lenne a karbantartasi
Javaslom, hogy ezt tegyük is meg, és Siklósi Jenő Páka., Csokma Újhegy ut 6. szám alatti
vállalkozót bízzuk meg ezzel a feladattal.
^
_ _ ,
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
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Hozzászólás:
Haióka Lászlóné: Valóban nagyon megnőtt az átmenő forgalom a községbem és ennek
következménye az út állapota. Én is javaslom, hogy rendeljük meg a karbantartási munkát,
hisz most még kisebb javításokat kell elvégezni.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen ’’
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2016. (¥111.12.) szánni határozat
Hernyók Község Ónkormányzatának. Képviselö-tesüiete
az önkormányzat tulajdonát képező Kossuth út útburkolatának
karbantartási munkáival megbízza Siklósi Jenő Páka. Csokmai
Újhegy-' út 6. szám alatti vállalkozót 2.000.136,- Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős:
Bundics Tibor polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
c.l HVB tagjainak megválasztása
Előadó: Kovácsáé Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: A Helyi Választási Bizottság egyik tagja elhunyt, így a bizottságba
új tagot kell választani. Ferecskó Istvánná egészségi állapotára hivatkozva jelezte, hogy nem
tudja tovább vállalni a munkát a bizottságban, csak a póttagságot vállal. Sajnos, az
összeférhetetlenségi szabályokat is figyelembe véve, nehéz a bizottságot felállítani, hiszen
nagyon elöregedett a falu.
Az előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy Lakatos Lilla Dóra, Németh Péter HVB
tagként kerüljön megválasztásra, póttagként pedig Ferecskó Istvánná.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott ei, a képviselőtestület a
javaslattal egyetértett, és 4 ,, igen,., szavazattal az alábbi határozatot hozta.:

25/2016. iVHI.12.li számú határozat
Hernyók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Választási Bizottság tagjának Lakatos Lilla Dóra Hemyék
Kossuth Lajos út 60.,Németh Péter Hernyék, Kossuth Lajos út 66. szára
alatti lakosokat
Megválasztja,
A Helyi Választási Bizottság póttagjának Ferecskó Istvánná
Hemyék Kossut Lajos út 10. szám alatti lakost választja meg.
Felelős:
Határidő:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2016, szeptember 10.
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d.~t Meizner Árpád Heravék. Kossuth u. 29. sz. alatti lakos panasza
Előadó: Bmidics Tibor polgármester
Rundics Tiibor: A képviselő-testület előtt ismert Meizner Árpád panaszügye. Az üggyel már a
Kormányhivatal is foglalkozott, most pedig a Járási Hivatal folytat eljárást, ma lesz a
helyszíni szemle.
,
..
A képviselő-testület korábban felajánlotta, hogy a betonozásban segítünk, azonban az úgy
mára olyan irányt vett. hogy mindenképp indokoltnak tartom beszélni róla. Sajnálom, hogy a
segítségünket nem fogadták és fogadják e l helyette inkább^ minden lehetséges fórumon
feljelentenek bennünket. Ezek után úgy gondolom, hogy a felajánlásunk fenntartása nem
indokolt, várjuk meg a hivatalos eljárás végét.
Hajók a Lászlóné: Az ülés előtt erről már beszélgettünk, képviselőtársaimmal együtt úgy
érezzük, hogy az ügyfél részéről méltatlan az eljárás. Mi is úgy gondoljuk, hogy a
felajánlásunkat ne tartsuk lenn.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy Meizner Árpád
Hernyók, Kossuth u. 29. sz. alatti lakos felé panasza orvoslása tárgyában tett felajánlást beton biztosítása.az. önkormányzat továbbra nem kívánja fenntartani.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Bnndics Tibor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, es az ülést 9.45 órakor bezárta.

k.m.f.

HERNYÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (VIII.25.) 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 18.179 ezer Ft, módosított bevételi főösszege
18.179 ezer Ft.
2 -§

Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 15.179 ezer Ft, módosított
működési célú kiadási előirányzata 17.736 ezer Ft.

3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka 5.092 ezer Ft.

4-§

A Z onKOmiáiryzai 201ő. Cvi múdvoított

tartalmazza.

UindnnaU £1 renrle<1f>t 1 . és 2. m ellé k le te
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5-§

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

Hernyék, 2016. augusztus 12.

A rendelet kihirdetésre került 2016. augusztus 25. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján
történő közzététellel.

Csömödér, 2016. augusztus 25.

1. melléklet az 6/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
_
HERNYÉK KÖZSÉG ÖNKORM ÁNYZATA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

Módosított Mődosftótf Módosított
Eredeti
előirányzat előirányzat:?!. előirányzati. eloiHMivzatiiS.

201S.íBvi
vártíaíö

2014.évi
teljesítés

.... Öepievezis. j

■.KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
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3 Dologi kiadások
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4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
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5. Egyéb működési célú kiadások

1378

1456

4024

4024

6395

13623

14036

14691

15365

17736

0

2949

0

0

0
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0
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6. Működési kiadások
7 Beruházások

2949

8. Felújítások
9. Egyéb felhalmzási célú kiadások
10. Felhalmozási kiadások
A.

Költségvetési kiadásai, összesen.......

■: • m

II. BEVÉTELEK ;
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4, Működési célú átvett pénzeszközök
5. Működési bevételek
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2949

7. Felhalmozási bevételek
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Felhalmozási bevételek
B. Költségvetési^ Üevételeklösszesen
. ‘- : . . . - ~ '
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G. Költsége etésiffleve|elePé?iRiilásiiklegyeiiitgeI^-B
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1 Belföldi finanszírozás bevételei
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
3. Maradvány igénybevétele
4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen
IV, EIIAISZÍROZSSIKKIADÁSOK ......../
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1. Finanszírozási kiadások

443

443

443

443

443

2 Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen

0

0

:

443

0

2. melléklet az 6/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer ft-ban
Előirányzat
Eredeti Módosított

BEVÉTELEK

B1 M űkö dé si célú tám. állam h áztartáso k b e lü lrő l
B11Önkormányzatok műk. tám.
B 1 16 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B16Egyéb működési célú támogatás
B3 Közhatalmi bevételek
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)
B354Gépjárműadók
B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevételek
B52lngatlanok értékesítése
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
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1037
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FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
^BEVÉTELEKJVIINDÖSSZESEN

15134

I

15808

I

18179]

|
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Ezer Ft-ban
Összes kiadás
Eredeti Módos. Módos.
Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev
4895
4895
4895
Köztemető-fenntartás és működtetés
390
390
390
Az önkormányzati vagyonnal való g.
166
166
166
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
701
701
701
196
196
Vezetékes műsorelosztás
196
102
102
102
Nem veszélyes települési hulladék
640
640
640
Közviláqítás
Zöldterület-kezelés
941
941
941
0
0
Város- és községgazd
0
0
0
Háziorvosi alapellátás
0
136
136
Fogorvosi alapellátás
136
Könyvtári szolgáltatás
685
685
685
Közművelődési tev. támogatása
515
515
515
Közfoqlalkoztatás
269
943
943
K orm ányzati funkció m egnevezése

K1-3 ÖSSZESEN:

Ellátottak D én zb e li 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
- egyéb önk. rend. megállapított
K4 Ellátottak: pénzbeli juttat, ossz.:

9636

10310

10310

35
35

35
35

35
35

0

0

0

0

0

0

996

996

996

40
956

40
956

40
956

1031

1031

1031

Ebből K1 Személyi juttatás
Eredeti Módos. Módos.

K2 Munkaadókat terh. jár.
Eredeti Módos. Módos.

3459

3459

3459

921

921

921

456

456

456

111

111

111

237

831

831

32

112

112

4152

4746

4746

1064

1144

1144

o

0

0

0

0

0

K 3 Dologi kiadások
Eredeti Módos. Módos.
515
515
515
390
390
390
166
166
166
701
701
701
196
196
196
102
102
102
640
640
640
941
941
941
0
0
0
0
0
0
136
136
136
118
118
118
515
515
515

4420

I______ 1

4420

0|

4420

:

0

Eavéb m ű k ö d é s i célú kiadások

Szociális Társulás Lovászi
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
ZALAVÍZZRT.
Kp-i. befizetések
Működési tartalék

3
119
0
3902
4024

3
119
0
190
3712
4024

M ŰK. KIAD J Ö S S Z ESEN:

14691

15365 : 17736

M ŰK. BEV. Ö S S Z E S E N :

15134

15808

18179

MŰK. Ö S S Z E G E K EG YENLEG E:

. 443

443

443

0

0

0

K5 Egyéb m ű k ö d é s i célú összeser

3
119
991
190
5092
6395

F E LH A LM O ZÁ S I K IA D Á S O K
K6 B e ru h á zá s o k
K7 Felújítások
K71 Ingatlan felújítás
K8 Egyéb fe lh a lm o z á s i kiadások
K 84 E gyéb fe lh a lm o z á s i cé lú tám .

K5 F elh a lm o zás i tartalék
FELHALM. K IA D . Ö S S ZE SEN :
FELHALM. B E V . Ö SSZESEN :

0

0

443
443

443
443

443
443

K IA D Á S I F Ő Ö S S Z E G :

15134

15808

18179

BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G :

15134

15808

18179

0

0

0

FELHALM. O S S Z . EG YEN LEG E:
K 9 F in a n s z ír o z á s i k ia d á s o k

K914 Államháztartáson belüli megeló

A FŐ Ö SSZEG EK EGYENLEGE:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hernyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.25.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hernyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1- §
A rendelet hatálya kiterjed Hernyék község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetre, a
fogászati feladatokra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaifjúságorvoslás ellátásra.
2-

§

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatás feladatok ellátása vonatkozásában Hernyék
Község Önkormányzata a Nova székhellyel területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi, házi gyermekorvosi körzethez tartozik.
(2) A háziorvosi körzet székhelye: 8948 Nova, Petőfi u. 2.
(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség
Többcélú Társulása keretében biztosítja.
3-§

(1) A védőnői feladatok ellátása vonatkozásában Hernyék Község Önkormányzata a Nova
székhellyel működő védőnői körzethez tartozik.
(2) A védőnői körzet székhelye: 8948 Nova, Petőfi u. 2.

4-§

(1) A fogorvosi feladatokat az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja, a
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézettel (Lenti) kötött szerződés alapján.
(2) A fogorvosi ügyeleti feladatokat az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében
biztosítja a IV Dental Kft-vei (Zalaegerszeg) kötött szerződés alapján.

5-§

(1) Az iskola- és ifjúságorvoslás szolgáltatás vonatkozásában
Önkormányzata a Nova székhellyel működő körzethez tartozik.

Hernyék

Község

(2) Az iskola- és ifjúságorvoslás szolgáltatási körzet székhelye: 8948 Nova, Petőfi u. 2.
6.§

(1) A rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a háziorvosi körzet
meghatározásáról szóló
Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 3/2003. (11.24.) együttes rendelete.

Hernyék, 2016. augusztus 12.

Záradék:
A kihirdetés napja: 2016. augusztus 25.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

JELEN LÉTI

N év

IV

Aláírás

Bundics Tibor

polgármester

Nagy László

alpolgármester

Haj óka Lászlóné

képviselő

Fitos Szilvia

képviselő

Fodróczi Ernő

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából:
.................................... . jegyzőkönyvvezető

M eghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ..Ti, fő érdeklődő állampolgár .

:

Hernyók Község
Polgármestere
M EG H ÍV Ó

Hernyók Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016.
augusztus 12-én (hétfő) 8,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultűrház
Hemvék
a>

Napirend:
!. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Bundics Tibor polgármester
2. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének
támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
3. Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
4. Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
5. Az önkormányzat 2016, évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bundics Tibor polgármester
6. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
7. Egyebek

Hernyók , 2016. augusztus 5.
Tisztelettel:
Bundics Tibor
polgárme

ELŐTERJESZTÉS

Hernyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 12-én tartandó
testületi ülésére
Tárgy; A víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről döntés

Tisztelt képviselő-testület!
A víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (l)-(6) bekezdése
értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmü-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközműműködtetés kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év
szeptember 30-ig a Hivatalhoz.
Az ellátásért felelős (az önkormányzat) vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az
adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész
benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A
véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A
határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész
mellékletét képezi.
A gördülő fejlesztési terv készítése a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó
díjbevétel vagy fizetendő díj terhére is finanszírozható.
A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben
foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”
A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében, - mely 2016.07.04-től hatályos víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha:
„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:
ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)
eb).a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben
foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,
cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész
maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási
és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”
A Vksztv. 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi;
,,ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, eb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10
millió forint.”
A víziközmüvek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási
tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en
túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

2

A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően 2016-ban a 2017-2031 évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési terveket felújítási és pótlási terveket a víziközmű-szolgáltató készíti el
és nyújtja be 2016.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) részére. A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése
és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében
a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata, de meghatalmazással a Zalavíz Zrt
elvégzi a beruházási tervek elkészítését és beadását is.
A Zalavíz Zrt. a terveket elkészítette és véleményezésre, elfogadásra megküldi az
önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási terv készítésénél a
rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az önkormányzat által tervezett
fejlesztésekkel kiegészíthető a terv. Amennyiben az önkormányzat a beruházási tervet
további fejlesztésekkel kiegészíti a 58/2013 (11.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.)
90/F. §-a alapján a tervben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint
a terv benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben
leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervet elutasítja.
Fentiek figyelembevételével kérem a képviselő-testületet, hogy a törvényi határidőt betartva
(kézhezvételtől számított maximum 30 nap, ) tárgyalja meg és véleményezze a gördülő
fejlesztési tervet
A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy
víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a
rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a
teljes rendszerre vonatkozóan.
A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák
megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott,
2017. évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának
megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő
fejlesztési terveket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz.
Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervek módosítását a MEKH-el külön
eljárásban engedélyeztetni kell.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2014. (III. 4.) MEKH a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
szólól/2014. (III. 4.) MEKH rendelete 6 §-a értelmében:
„A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
A víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához befizeti víziközmű
rendszerenként és tervenként az előírt igazgatási szolgáltatási díjat, melyet a használati
díj terhére elszámol. Amennyiben egy rendszeren több ellátásért felelős is érintett a
befizetett szolgáltatási díj nagysága a működési engedélyben lévő felhasználói
egyenérték alapján került szétosztásra.

3

Kérem a képviselő-testületet, hogy a közmű rendszerének csatolt gördülő fejlesztési tervét
hagyja jóvá és hatalmazza fel a Zalavíz Zrt-t. azok MEKH részére történő benyújtására.

Melléklet: Vízi-közmű rendszerek gördülő fejlesztési terve (e-mailen átküldve)

Hemyék, 2016. augusztus 10.

Előterjesztés és indoklás
ílernyék Községi Ónkormányzat Képviselő-testületének
2016. augusztus 12-én tartandó ülésére

Tárgy; 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bundics Tibor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselő-testület az 1/2016.(11.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Hernyók Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a
képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása,
melyre a következők alapján harmadik alkalommal kerül sor.
A féléves adóerösség alapján járó többlet állami támogatásokat és a kiadásokat, valamint a
költségvetésben eredetileg nem tervezett feladatok figyelembevételével módosítottuk.

BEVÉTELEK...............................................
B 11 Önkormányzat működési támogatás
B ló Egyéb működési célú támogatás
B813 Maradvány igénybevétele
Bevételek összesen

.................................. ezer.. Ft-ban
1 381
991
-1
2 371

KIADÁSOK.
K506 Egyéb működési kiadások
K5 Működési tartalék
Kiadások összesen

Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés módosításának tárgyában dönteni szíveskedjenek.

991
1 380
2 371

Hernyék
RÉSZLETES INDOKLÁS

l-§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított kiadási és bevetek főösszegét határozza
meg.
2.§
Az önkormányzat 2016. évi módosított működési célú bevételét és kiadását határozza meg.

3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékának megállapítása.

4-§

Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2016. évi módosított
bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

5.8

Hatályba léptető rendelkezés.

Előzetes hatásvizsgálat Hernyék Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához
Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól 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. augusztus 8.

Előterjesztés
Hemyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. augusztus 12-én tartandó
ülésére
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Általános indokolás
1. Előzmények
A háziorvosi körzet meghatározásáról Csömödér, Hemyék, Iklódbördőce, Kissziget és
Zebecke Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek a 3/2003. (11.24.) számú együttes
rendelete rendelkezik.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (l)-(2) bekezdése rendelkezett 2015.
augusztus 1-ig a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás körében tartozó
feladatairól. Ezen törvény 152.§ (l)-(2) bekezdését az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 28. §-a hatályon kívül helyezte 2015. augusztus 1-jei hatállyal.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltak
figyelembevételével az önkormányzatok együttes rendeletet nem alkothatnak (a
továbbiakban: IRM rendelet), ezért is indokolt a hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálata.
Fenti jogszabályi előírások figyelembevételével szükséges az önkormányzatunk fent
megjelölt önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése, és az egészségügyi alapellátás
körzeteiről új önkormányzati rendelet megalkotása.

2. A rendeletfelülvizsgálatakor hatályos jogszabályi előírások.
Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvényt (Eatv.). Az Eatv 5.§ (1) bekezdése értelmében:
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve
védőnő véleményét.

Az Eatv 6.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete - a
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok
erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.
Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint:
2-§ (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől.
(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott
kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint
az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét:
„5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve
védőnő véleményét."
A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményét is."
A Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok
vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány praxiskezelőként az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki.
A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015. március 1. előtt praxiskezelőként az
Országos Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Kormányrendelet 3/A. §-a értelmében az ÁNTSZ-t a Kormányrendelet 1. mellékletben
meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja.
A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmai
módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási,
szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat
ellátó szerve.
A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szerv alapító okirata szerint a NEFI az
alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai - módszertani alapintézménye.

A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járás Hivatala Népegészségügyi Osztályával
történt egyeztetés alapján - mivel önkormányzatunk esetében az egészségügyi alapellátás
körzet
ténylegesen
nem módosul, csak a rendeletünk hatályos jogszabályok
figyelembevételével történő felülvizsgálata történik meg - nem indokolt a alapellátásért
felelős országos módszertani intézet véleményének kikérése. Ez csak abban az esetben
lesz kötelező, ha a körzet ténylegesen változni fog.
3. A rendelet tervezet
A rendelet tervezet előkészítésekor figyelembe kellett vennünk a fentiekben megjelölt
központi jogszabályok mellett a hatályos rendeletünkben meghatározott körzeteket, valamint
a háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat érvényes működési engedélyében foglaltakat is.
Az előterjesztés és rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást az érintett települések
közigazgatási területét összhangban tartalmazza.
A rendelet tervezet a háziorvosi, fogorvosi, védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási
körzetre vonatkozó rendelkezéseket az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó
működési engedélyekkel összhangban tartalmazza.
II. Részletes indokolás
1. § A rendelet hatályát tartalmazza az Eatv 5-6. §-aival összhangban
2. §-5.§ Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírása alapján, a
feladatellátás jellegének megfelelő csoportosításban meghatározza és rögzíti a háziorvosi
valamint a védőnői és fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátási körzeteket
6.§ A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
III. Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi hatása: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs
Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs
Költségvetési hatása: A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.
Környezeti következménye: A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek
Egészségi következménye: A tervezetnek egészségi hatása nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tervezetnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai nincsenek
Megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező erejű a képviselő
testületre nézve, a hatályos jogszabályok figyelembevételével indokolt
A jogalkotás elmaradásának várható következménye: A pontos szabályozás hiánya
jogszabálysértést és a Zala Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi felhívást
eredményezhet. Amennyiben a képviselőtestület a jogalkotási kötelezettségének nem tesz
eleget, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang nem valósítható meg.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet.

Csömödér, 2016. augusztus 9.

