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Az önkormányzat 2016. évi költségvetés
..
...
ének módosítása

K ódja

Jegyzőkönyv

Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2016. december 1-én 9,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

K é szül i ;

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Brenner Attila települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
3 fő jelen van.
követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

E z t

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
5. A helyi adózás rendjéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban

6. Egyebek
BeczeJózsef polgármester

CsondorEdit települési képviselő személyében

jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester heszámolóia *. két ülés kart végzett munkáról
Előadó: Becse József nolgármester
Becze József. A Csömödér - Hernyók összekötő út mellett megkezdődött az optikai kábel
lefektetése.
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Az óvodai társulás társulási tanácsa új vezetőt nevezett ki az intézmény elere.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Becze József polgármester
Az Írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselő-testület tagjaji előre kézhez
kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselő
testület 3 „ igen" szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XII.02.) Önkormányzati
rendelete
, , .
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz )

.3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester

Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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44/2016. (XII.01.) számú határozat

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a társulások
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
j ó v á h a g y j a.
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2016. december 31.

4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
A beszámolóról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/20164X11.01.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint e l f ő g a d j a.
Felelős:
Határidő:

Becze József József polgármester
2016. december 31.

6, 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 3 „ igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/20164XH.01.) számú határozat
Csömödér 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.
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7. Egyebek
__
.
7 7 iZ i^ n e s t e r r w l r e juttató megallamtasa
A polgármester éves munkáját B sszegezvejavaslom , hogy részére 3 havi
illetményével m egegyező juttatás kerüljön megszavazásra.

Becze

József polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.

Az elhangzott bejelentéssel, illetve„

g

*

*

kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület
mellett az alábbi határozatokat hozta:

^ , *
2 .igen

*

*

^

hozzászólás, illetve
& 1 J ^ fe k o d fe ,

47/7016. (VTT m i számú határozat
-

■

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Becze József
polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.

4 S/7016 . ÍXTI.01.J szám ú határozat

r snmndér K özségi Önkormányzat Képviselő-testülete Becze J^ s e f
polgármester részére 3 havi illetményével azonos összegű juttatást állapit

g.

Felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjék a juttatás kifizetéséről.

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. december 31.
h.) A 7016-2030 gördülő fejlesztési terv módosításának elfogj
Előadó: Beeze József polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták
A polgármester ezt követően felolvasta a határozati javaslatot.
kiegészítés nem hangzott el, a
Az előterjesztéssel kap cso latb an hozzászólás, illetve
képviselőtestület 3 „igen' szavazattal az alábbi határozatot hozta.

40/7016. (XJT.OU szám ú határozat
r«nm 8dér Közséu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak ~zaJai

S B ^ b a S « K S ffi S fflS S r
8

megfelelően elfogadja.
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A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11-29160-1006 00 11 MEKH

azonosító kóddal rendelkező Páka -IV vízikőzmű-rendszer
q l^ u m g > e n
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó meg meg nem rendelt munkákat meg
rendeli az Észak - zalai Víz - és Csatornamű Zrt.-tol.
Felelős:
Becze József polgármester
Határidő: 2016. december 10.
0 \ A 2M 6 —2030 gördülő fe jle s z d *erv módog ísáoak elfogadása (szt
Finadó: Bec/e József polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kaptak.
A polgármester ezt követően felolvasta a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2016. (XIT.01.J számú határozat
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az É szak-zalai V íz - es
Csatornamű Zrt. által elkészített 2016. évi módosított 15 éves gordulo fejlesztési tervben
leírtakkal - 2016 - 2030 időszakra- egyetért, azt az írásos előtérjesztesben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.
A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11 -29160-1004-00-03 MEKH

azonosító kódd/rendelkező Páka -SZV vízikőzmű-rendszer gördülő fejlesztési terveben
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó még meg nem rendelt munkákat meg
rendeli az Észak - zalai Víz - és Csatornamű Zrt.-tol.
Felelős:
Becze József polgármester
Határidő: 2016. december 10.

b.1 Karácsonyi támogatás
Flöndó: BeczeJózsef polgármester
Recze József: Az ünnepek közeledtével gondolnunk kell a községben elő idős emberekre es a
hátrányos helyzetű családokra. Szociális ellátásokról szóló helyi rendeletunk lehetőséget ad
arra, hogy karácsonyi támogatást adjunk a település lakossága részére. Az: onkomianyza, eten
anyagi helyzetét áttekintve véleményen szerint az elelmiszercsomagra 5.000,- Ft/csalad
összeget tudnánk fordítani.
y4z előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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51 Z7.ni 6. (XII.Ol.J számú határozat

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a községben élő
családok részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot
biztosít max. 5.000,- Ft/család összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza
beszerzésére.
Felelős:
Határidő:

a polgármestert az élelmiszercsomag

Becze József polgármester
2016. december 20.

eJ Védőnő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, a védőnői feladatok
helyettesítéssel történő ellátása
Előadó: Kováesné Horváth Anikó jegyző
tfnvársné Horváth Anikó: Mikóné Kiss Éva védőnő jelezte, hogy áthelyezéssel kéri
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését 2016. december 31. napjavai a r icsi
önkormányzatnál kíván elhelyezkedni. Addig, amíg nem találunk védőnőt vallalja hogy
helyettesítéssel visszajár hozzánk, heti 20 órában, az önálló védőnői tanácsadás ideje hétfőn
és csütörtökön 13.00-15.00 óra között lenne.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „ igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

52/2016. (XTT.01.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
^
Mikóné Kiss Éva védőnő közalkalmazotti jogviszonyát „áthelyezés”
munkáltató intézkedéssel 2016. december 31. napjával megszünteti.
Felhívja a jegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Kováesné Horváth Anikó jegyző
2016. december 31.

5.1/2016.fXII.Ol.í számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a védőnői feladatokat 2017. január 1. napjától helyettesítéssel oldja meg.
_
A helyettesítő védőnő személye: Mikóné Kiss Éva, a védőnői önálló tanácsadás
időpontja: hétfő és csütörtök 13.00-15.00 óra.
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Felhívja a jegyzőt, hogy a helyettesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2016. december 31.

Az ülésen több napirendi'pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása következik
A képviselőrtestület elrendelte a zárt ülést.

k.m.f.
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CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2016. (XII.02.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításáról
Csömödér 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-§
A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított
bevételi főösszegét 97.265 ezer Ft
kiadási főösszegét 97.265 ezer Ft
összegben állapítja meg.
2.§
Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 96.707 ezer Ft.
A módosított működési célú kiadási előirányzat 96.707 ezer Ft.
3.§
Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1., 2. melléklete
tartalmazza.
4-§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.
Csömödér, 2016. december 1.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. december 2. napján.

Csömödér, 2016. december 2.

1 melléklet az 10/2016. (X11.02.) önkormányzati rendedhez

CSOMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉV. ÖSSZESÍTETT BEVETELE. - KIADASAI
adatok ezer Ft-ban!

201S. évi
2014. évi
[EIJESÍTÉS TElJESfTÉS
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1.1 melléklet az

10/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE

EGYÜTTES KIADÁSAI 201 6. ÉV

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

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

Ezer ft-ban
BEVÉTELEK

Előirányzat
Eredeti /lódositoVIodositol Módosított

B1 Működési célú tám. államháztartások belülre
B11 Önkormányzatok műk. tám.
B116 Helyi önkormányzat kiég támogatása (HIÁNY)

B16Egyéb működési célú támogatás
Működési célú fejezeti
Működési célú elkülönített.
Működési célú önkormányzatoktól
Működési célú EU-s pályázat
Működési célú TB-től
B3 Közhatalmi bevételek
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési £
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 ÖSSZESEN:

B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevételek
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: |
B8 Finanszírozási bevételek
|
FFI HALMQZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I BEVÉTELEK mindösszesen

62214
56339

73612
56821

75706
58331

79089
59026

2897

2897

3195

3195
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458
2335
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0
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8360
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458
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17375
458
13251
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2863
8360

3036
8360

20063
446
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2700
3036
8360

7000
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7000
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1871

7000
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230
50
2001

7000
1080
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50
2001

72379

83843

@6i0i

89450

3761

3761

3761

3761

3761
761401

3761
876041

3761
89828j

3761
932111

754

754

4054

Q|

754|

754|

4054|

0l

754|

7541

40548

76140I 88358I

90582I
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Ezer Ft-ban

Eavéb működési célú kiadások
739
146
0
400
351
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Csömödér Község
Polgármestere
m e g h í v ó

ülés helye : Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Becze József polgármester
3. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
4. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
5. A helyi adózás rendjéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. Egyebek
Csömödér,

2016. november 28.

Tisztelettel:

Előterjesztés és indoklás
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületem
2016.december 01 -én tartandó ulésere
Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Becze József polgármester
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Kiadások összesen
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés
Csömödér, 2016. november 28.

módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek.

RÉSZLETES INDOKLÁS (<Csömödér)

l.§

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszeget határozza
meg.
2 .§

Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzatát szabályozza.

3- §

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

4- §

Hatályba léptető rendelkezés.

Társadalm i-gazdasági hatás:

mindenki számára megismerhető módón rögzíti.
Rögzíti a 2016. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás:

NemM alm a felesleges

adminisztratívelőírásokat így költségéé,ési hatása nincs.

Környezeti. egészségi következmények:

Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Csak a félté,lenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

F.flyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges jogszabályi előírás kötelezettsege miatt.
A rendelet
e ^ r a d fc a > * * £ * ? £ &
értékítélet a választók részéről, torvenyessegi felhívás, Koitsegv
összhangjának hiánya
a

* £

^H olpt alkalmazásához «zimséges feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. november 15.

Előterjesztés
Csöraödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1-én tartandó
ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!
A polgármesternek legalább évente egyszer be kell számolnia a képviselo-testuletenek a
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalosulasaro .
Önkormányzatunk az alábbi társulásokban vesz részt:
• Lenti Kistérség Többcélú Társulása

•

Lovászi Intézményirányító Társulás

•

pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás

_ ^

/

•
•

ZALAISPA Társulás
Önkormányzati Társulás Páka

.................
Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére létrehozott

társulás
A társulások tevékenységüket 2016. évben az alábbiak szerint végezték.
1. Lenti K istérségiTöbbeélű T ársulás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv ) 201',. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a települési onkormanyzatok tobbcdll
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályt 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 lá r ulas
saját intézménye, a. „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, és Szolga
látja el. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzesi eljárás lefolytatását
követően - Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától .O lA
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 1.00057 azonosító
számú ..Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló
energiatechnológiák felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötélezettsege 2016.
szeptember 30. napján járt le.

A Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg. ^

.
A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjoleti
szolgáltatás
kapcsán
jogosult,
melyet
Lenti.
Város
Önkormányzata,
mint
székhelyönkormányzat, útján igényel és kap meg.
A Társulás tervezett bevétele e JLOló, évben 85 2 17 e bt.

A bevételeket a központi költségvetésből származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai
által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben a tagdíj mértéke a Társulási Megallapodas
rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A befizetési kotelezettseget 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 ü öve let működése tekintetében 1 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az
orvosi ügvelet működésének költsége 86 Ft/íö/hó+QEP_ 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 Ó vodát F en n tartó IntézméM.1 T ársulás
A Pákái Öveges József Ó vodát F en n tartó Intézm ényi T ársulás 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
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 Ó vodát F en n tartó Intézm ényi T ársulás T ársulási 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^
felvehető maximális gyermeklétszám: 45 fóré, a Pákái Öveges József óvoda Csömödéri
'telephelyóvoda esetében a felvehető maximális gyermeklétszám: 40 fóré módosult
A társulási tanács a 2014. évi általános választásokat követően megválasztotta az elnök és az
alelnök személvét, 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
párhuzamosan 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
költségvetése 2016. október 30-ig egy alkalommal került módosításra. A társulás 2016. évi
módosított költségvetése ‘95.247 ezer Ft főösszegben fogadta el & társulás döntéshozó szerve,
melyből az óvoda 201,6. évi módosított költségvetése 94,550 ezer Ft.

A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a köznevelési intézőién} z,Qló. é \i
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 táisulás 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.-vei 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 íeszéről kiirasia
került a köznevelési intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat. A
pályázat beadásának határideje 2016. június aO. volt. Ezen pályázati eljárás - pályázat
hiányában - eredménytelen volt, ezért a társulási tanács ismételten kiírta a pályázatot. 2016.
szeptember 30-ig egy pályázó — Magai-Kiráiy 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 szelepei a
társulás és az óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő
tájékoztatás, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint az óvodaigazgatoi
álláshely betöltésére benyújtott pályázat elbírálása.

3. Önkormányzati Társulás Páka Szennyvíztisztító - télén fejlesztésére létrehozott
társulás.
A társulást Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget községek önkormányzatai hozták létre, a
pákái szennyvíztisztító telep felújítása céljából. A társulás benyújtotta a KEOP-1.2.0/091.1.számú pályázatot a szennyvíztisztító telep fejlesztésére, melynek eredményeképp 285
millió forint támogatásban részesültünk a 301 millió forint összegű beruházáshoz.
A 2014. évi általános választásokat követően megválasztotta az elnök és az alelnök személyét,
melyben módosulás nem történt. A társulás döntéshozó szerve a társulás 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót 94.483 ezer Ft bevétellel és 87.639 ezer Ft kiadással, a
társulási tanács a társulás 2016. évi költségvetését 14.110 ezer Ft bevétellel és kiadással
elfogadta. A társulási tanács még 2015. év végén döntött a társulás 2016. évi belső
ellenőrzéséről. 2016. év során döntést hozott a társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről, elfogadásra került a 2015. évi belső ellenőri összefoglaló
jelentés. A társulás elfogadta a 2016. évi közbeszerzési tervet.
2016. januárjában a társulási tanács Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése ” című, KEOP1.2.0/09-11-2013-0011 azonosító számú projekt megvalósítására megkötött Támogatási
Szerződés 3. számú módosításáról hozott döntést. 2015. december 30-án a záró elszámolási
csomaggal beérkezett szerződéses módosítási kérelemben lemondtunk a projektben keletkezett
31 30Ö" 000 Ft (29 594 150 Ft) támogatás maradványról. A maradvány lemondásával a
megváltozott sablonok miatt a támogatási szerződés 5a melléklete is módosult. A NFM a
maradvány lemondásával összefüggésben a Támogatási Szerződés 3 számú módosítását
elkészítette és társulási tanács részéről is elfogadásra került.
A pákái szennyvíztisztító telep felújítással létrejött vagyonnövekmény nem kerülhet az
üzembe helyezést követően a társulás tulajdonába - mivel vízi-közmű kizárólag az állam és
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat -. azt a társulásnak ingyenesen, át kell adni a
tulajdonos önkormányzatok részére.

A szennyvíztisztító telep felújításával létrejött vagyonnövekmény nagysága: 295. 566.020 Ft.
Ezen kívül a társulás beruházásával régensadagoló került megvásárlásra nettó 7.900.000+ 1
650 000 Ft( közbeszerzés) Ft értékben. A szennyvíztisztító telep felújításával és^ az
eszközbeszerzéssel megvalósuló beruházással létrejött vagyonnövekmény ^Páka, Ortaháza,
Csömödér, és Kissziget Község Önkormányzatai részére történő átadásáról-átvételérői a
megállapodás megkötésre került, melynek értelmében a vagyonnövekmény az
önkormányzatok tulajdonába kerül a meglévő tulajdonrészül arányában az alábbiak szerint:

Felújítással létrejött vagyonnövekmény: 295.566. 020 Ft, melyből:
-

_
_

Páka Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke
189 162 253 Ft,
*
, ,
Ortaháza Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke
822 641 Ft
Csömödér Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke

(64%):
(4%):
.
(27%):

79 802 825 Ft
Kissziget Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (5%):
14 778 301 Ft

Beruházással létrejött vagyonnövekmény: 7 900 000 Ft + 1650.000 Ft(kdzbeszerzés)..=
9 550 000 F t . melyből:
-

Páka Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (64%): 6 112
000 Ft,
'
r r
^
.
Ortaháza Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (4%): 382

-

OOO Ft
_
,
. ,
Csömödér Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (27 zb).

-

2 578 500 Ft
Kissziget Község Önkormányzatot megillető vagyonnövekmény mértéke (5 %)

477

500 Ft
Továbbá a vagyonnövekményt a tulajdonos önkormányzatok a ZALA VÍZ Zrt vagyonkezelésébe
adták, és ennek megfelelően a vagyonkezelési szerződés módosítása is jóváhagyásra került a
tulajdonos önkormányzatok képviselö-testületei részéről.
. . . .
Páka, Ortaháza, Csömödér és Kissziget Községek önkormányzatai az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű ZRT-vel érvényben lévő vagyonkezelési szerződés figyelembevételével
21.079.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételben részesültek a KEOP-1.2.0/0911- 2013-0011 jelű azonosítószámon elnyert pályázat megvalósításához szükséges önerő
fedezetére. A pénzeszköz nyújtott fedezetet Páka, Ortaháza, Csömödér, Kissziget község
Önkormányzatainak közös tulajdonában lévő Páka 014/5 hrsz-on lévő szennyvíztisztító telep
korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges pályázati önrész finanszírozására. A
pénzeszközátadásról- átvételről szóló megállapodást az Önkormányzati Társulás Páka
Szennyvíztisztító - telep fejlesztésére (továbbiakban: társulás) a 10/2013 (VIII, 13.) XT.
határozatával jóváhagyta.
r
_
Az társulás és a társulás tagönkormányzatai között 2013-ban megkötött megállapodás 4.)
pontja kimondja, hogy a társulás tudomásul veszi, hogy a Zalaviz Zrt-tól átvett pénzeszközt
kizárólag KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011 jelű
azonosítószámon elnyert projekt
megvalósításához szükséges
pályázati önerő fedezetére megvalósítására fordíthatja.
Amennyiben az átvett pénzeszköz 100%-ban nem kerül leihasználásra a pályázati önrészként,
a maradék pénzeszközt, a társulás az önkormányzatoknak, a társult önkormányzatok pedig ezt
követően a Zalavíz Zrt. részére visszautalják a további közműberuházások forrásának
megteremtéséhez.

A társulás az önkormányzattól átvett pénzeszközt Páka, Ortahaza. Csomoder, Kissziget
község Önkormányzatainak közös tulajdonában lévő Paka 014/5 hrsz-on ^ levő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt megvalósításához szükséges palyazat önrész
finanszírozására, valamint a társulás költségvetési és finanszírozási kiadasai fedezetűre
^ b e ru h á z á s lezárult, és a társulás záró beszám olója alapján a társulás társulási tanacsa
megállapította, hogv az átvett pénzeszközből a társulás működéséhez es a beruházáshoz
szükség önrész megteremtéséhez fel nem használt összeg 11.101.173 F t, melyből a tulajdonos
önkormányzatokat az alábbi összeg illette meg szennyvíztisztító telepben levő tulajdonrészük
arányában:

T ul.hánya
d (% )
64
Páka
f ’qnmndér 11
5
__ _________ ...ss:----------Orluháza 4
Összesen 100

Nem tám ogatott
ktg
3 629 813
1 531 327
283 580
226 863
5 671 583

Á tvett
pénzeszeköz
12 217 0ÖÖ
6 588 000
1 212 00Ö"
1 062 000
21 079 ÖÖÖ

BM
tám ogatás
10 423 221
0
929 211
772 799
12 125 231

Ö nrész
0
4 306 243
0
0
4 306 243

Zalavíznek
visszafizet
endő
8 587 187
750 430
928 420
835 137
11 1.01 173

Ö n k ktg
3 629 813
5 837 570
283 580
226 863
9 977 827

a,

társulás a fel nem használt önrészt visszautalta a társönkormányzatoknak, es az
önkormányzatok az átvett pénzeszközt az átvétel után a Zalaviz Zrt. vagyonkezelő részére
átutalták, * mely fedezetül szolgál a szennyvíztisztító telep későbbi felújításához, es
szennyvízvagyont érintő beruházásokhoz.
A társulásnak a projekt befejeztet követően legalább 5 évig fenntartásigkötelezettsege áll
fenn. A projektmenedzsment a társulás megszüntetése esetén a tagönkormányzatok^ további
kötelezettségeiről egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szennyvizkezelesi
referensével, aki a kérdéseink kapcsán az alábbiakról tájékoztatta a társulási tanácsot.
A jelenleg hatályos, a víziközmű-szolgáltatásról
(továbbiakban: Vksztv.) szerint:

szóló

2011.

évi

CCIX.

törvény

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás alapelvei:
_
.
n- ellátási felelősség elve: e törvényben meehatározoltak szerint az állam vasv a települési
önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a
közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos
víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről,
15. § (2) Adott víziközmű-szolmltxitási ázazati tevékenység végzéséhez szükséges víziközmű
üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató közöttjétrejötl_ Hivatal
által jóváhagyott:
a) vagyonkezelési szerződésen;
b) koncessziós szerződésen; vagy
c) bérleti-üzemeltetési szerződésen
alapul.
A Vksztv. alapján az ellátásért felelős csak az állam vagy települési önkormányzat lehet.

Jelenbe az NFM, a BM és az NGM is azon az állásponton van, hogy az önkormányzati
társulások által magvalósított projektek (továbbiakban: projektek) nem minősítik
önkormányzati társulásokat ellátásért felelősnek.

Amennyiben a projektben résztvevő önkormányzatok úgy döntenek hogy a beruházás
személyiségű társulást
társulást aa fenntartási
időszakban nem kívánják
lebonyolítására létrehozott jogi személyiségű
fenni
....
fenntartani és a társulást szeretnék megszüntetni, ez megtehető, azonban helyette a projektbe
résztvevő, az önkormányzati társulás tagönkormányzatai részére egy együttműködés!
megállapodás (konzorciumi megállapodás) aláírását kell előírni.
Az együttműködési megállapodás lényege, hogy egyértelműen rögzítse a tulajdonviszonyokat
az önkormányzatok között és egyetemleges felelősséget írjon elő szamukra a támogatási
szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítésére. A konzorciumi megallapodasban
szükséges rögzíteni a projekt fenntartása kapcsán felmerülő feladatokat es kotüezUtsegeka
és azt hogy a feladatok kapcsán ki a felelős (pl. fenntartási jelentest a gesztor
önkormányzat adja be, de az ellenőrzést (utókövetés) minden önkormányzat túrni
köteles, hiszen az ö könyveikben jelenik meg a vagy on).
\ z együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a tulajdonjogalruhazas részletes jogi,
pénzügyi és adóügyi feltételeit, amennyiben a beruházási szakasz lezárását kővetően a
beruházások tulajdonjogi helyzete megváltozik.
Fontos az is, hogy maguk közül kijelöljenek egy önkormányzatot (gesztor), aki a támogatóval
a kapcsolatot tartja a fenntartási időszak alatt.
A konzorciumi megállapodást az összes önkormányzatnak alá kell írnia és ez a melléklete lesz
a Kedvezménvezett által beküldendő támogatási szerződés módosításának is% amelyet
elegendő a gesztor önkormányzatnak is aláírni a konzorciumi tagok felhatalmazasavai A
kedvezménvezett a továbbiakban a projektben résztvevő társulást tagonkormanyzatok

összessége lenne a támogatási szerződés módosítása alapján.
, ,
, ,, .
A társulás megszüntetése és az. új együttműködési megállapodás megkötése után teha
támogatási szerződés módosítás keretein belül történik a kedvezményezett csereje.
Fentiek figyelembevételével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a -011. évi
CLXXX1X. Törvény (továbbiakban: Mötv) 87. §- 94.§-aira figyelemmel javaslom a
társulás további működtetését a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó
fenntartási időszak alatt. A társulás költségvetési kiadásai a jövőben főleg a szamlavezetcsi
díjból irodaszer, nyomtatvány költségekből, valamint a társulás belső ellenőrzéseit fizetendő
megbízási díjból fog állni. Továbbra is a társulás munkaszervezeti es gazdálkodássá!
összefüggő feladatait a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.
Az idei évben még legalább egy társulási tanács ülését tervezi a társulás, melynek napirendi
pontjai között szerepefa társulás 2016. évi költségvetésének a módosítása, valamint a társulás
2016-2017. évi belső ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése, és a 2017. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása..

4. ZALÁISPA Hullüdékmiidálkodási Társulás,
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton es a Zala folyo
medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településem elek környezete
tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek erdekeben készült
el a hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a. Nyugat-Balaton es a Zala. iolyo
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 aiapjan
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 nonproíit Zrt látja el.
. . .
.
• A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében
1 3 5 ' 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 döntőit, 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 201a. 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 ^.017. 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 lezaj Iottak.
_
• 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 teiültén is,
ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére
5.000 eFt-t javasoltunk tervezni. A Zalákén 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.

'"*016 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 egvéb 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.
4>
,
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 munkájától, szóló
beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

5 J Lovászi Intézményirányító Társulás
A Csömödér székhellyel működő, szociális feladatokat ellátó társulás 2014. december 31.
napjával megszűnt. A kötelezően biztosítandó szociális szolgai tatasokat — étkeztetés, házi
segítségnyújtás — a. Lovászi Intézményirányító I ársuláson keresztül biztosítjuk. Az átállás
zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat valamennyi igénylő részére biztosítani tudjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a társulások tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Csömödér, 2016. november 16.

Előterjesztés
december 1-én tartandó

a Csömödér Községi önkormányzat Képviselő-testületének 20.6.
ülésére
T 4 tw .

Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Becze József polgármester
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Csömödér, 2016. november 25.

Előterjesztés
Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testuletenek
2016. december 1-jén tartandó ülésére

XáFiEp: Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő; Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Az adóbevallások feldolgozása után megtörtént a 2016. évi adóelőlegek megállapítása, a túlfi201 ó^vbenaztr^OTmányzatnak 9.089 e Ft helyi iparűzési adó bevétele volt, melyből
226 e Ft túlfizetés címén visszatérítésre került az adózóknak, így a koltsegvetesnek atutat
összeg 8.863 e Ft.
A fennálló hátralék 195 e Ft.
Gépjárműadó
A belföldi gépjárművek adója alanyának tekinthető minden, a Gjt. alapján vezetett nyilván
í t ^ s z " á r m ű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A törvényGóbi, tó ajdonos esetén előírja, hogy az adó megfizetésére a forgalmi engedélyben szereplő egyén köte
lezhető. Mint a helyi adók esetén a gépjárműadóban is érvényesül az a szJ al^ ’
'
kötelezettség szempontjából a naptári év első napjának ada1tai;a i m e r y a d o a k j i ^
galomba helyezés esetén a következő hónap első napjával válik a tulajdonos adoalanny a^
fizetési kötelezettsége nem áll fent egész évben, akkor az éves adó idoaranyositott részé kerül
M tm o 1 s z Ír2a016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. {37. § d ) a)} sze
rint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapjan a be
földi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a.
« rM
,
A gépjárműadó utalások ellenőrzése negyedévente a Magyar Államkincstár ÖNEGM rend
szerén keresztül történik.
, ,
Ct á+,,fo1áca t/W nt
A kincstári számlára 1.586 e Ft, míg az önkormányzat reszere 1.057 e Ft atutalasa törte t
meg. A fennálló tartozás 202 e Ft.
Idepenforealm i adó

A helyi adókról szóló törvény értelmében idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az ön
kormányzat illetékességi területén, minden kereskedelmi szálláshely, udulo, fizeto-vendeglato
szálláshely valamint egyéb ideiglenes szállásadó.
.
.
2016. január 1. napjától az önkormányzat 300 Ft/fő/ vendégéjszaka adómertekkel adóztatja a
községben eltöltött vendégéjszakákat.
2016. évben ebből az adónemből 36 e Ft bevétele volt az önkormányzatnak.
Talajterhelési díj
Az önkormányzati adóhatóság feladatai közé tartozik a környezetterhelési dyról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény által szabályozott talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallások
feldolgozása, és az így megállapított díj nyilvántartása és beszedése.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, a díj kiszámítása ^ egysegdíj
(1200 Ft/m3) és a területérzékenységi szorzó alapján történik (községünkben a területerzekenységi szorzó 1,5). Talajterhelési díjat annak kell fizetni, aki a műszakilag rendelke
zésre álló közcsatornára nem kötött rá.
.......
2016. évben 259 e Ft az önkormányzat bevétele, a hátralék összege az előző evekkel együtt

418 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 címén 4 e Ft került befizetésre, a fennálló hátralék 245 e t.
2

Egyéb, adók módjára 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.
Az önkormányzatot illeti meg a közlekedési szabályszegés miatt kiszabott közigazgatási bír
ság behajtásából illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a.
2016. évben a számlára nem történt befizetés.
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.
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 adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
vagyoni és hatósági bizonyítványok kiadása.

Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Csömödér, 2016. november 28.
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Határozati javaslat
2016-2030 Gördülő fejlesztési terv módosítására

ZALAVIZ

Határozati javaslat
2016-2030 Gördülő fejlesztési terv módosítására

