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JEGYZŐ KÖNYV
( rövidített változat )
Lendva Község Községi Tanácsa 2019. 04. 10-én szerdán 15.00 órától a Városháza
termében, Lendva, Főutca 20., megtartott 5 /rendes/ üléséről.
A községi tanács ülését Magyar Janez, Lendva Község polgármestere hívta össze és vezette
is le (levezető elnök). Üdvözölte a jelenlevőket és megkezdte a határozatképesség
megállapítását.
A községi tanács ülésén 18. községi tanácstag volt jelen (melléklet: jelenlevők listája) azzal,
hogy mag. Balažek Anton 15.55 órakor csatlakozott az üléshez, Sarjaš Sven és Požonec
Robert pedig az ülést idő előtt elhagyták, mégpedig Sarjaš Sven 17.22 órakor, Požonec
Robert pedig 18.00 órakor.
Távolmaradt: Močnek Otto (SDS) és SÜČ Dejan (lista ZMOREMO – Lista Dejana Süča/
Együtt képesek vagyunk – Szücs Deján Listája), távolmaradásukat megindokolták.
Az ülésen részt vettek továbbá:
Kreslin Aleksandra, a községi igazgatóság megbízott igazgatója, valamint a közégi igazgatóság
munkatársai: Bračič – Szabó Jasna (a KI-ban a helyi önkormányzat területéért felelős),
Zadravec Milan a 2. napirendi pontnál (Pénzügyi ügyintéző munkakörben VII/2), Levačič
Danijela – a 2. napirendi pontnál (a KI-ban a költségvetési feladatok végrehajtásának és a
pénzügyek feladatkörében), Doma Miran – a 3., 6. és a 7. napirendi pontnál (a KI-ban a
gazdasági közszolgáltató vállalatokért felelős), Kozar Aleš – a 4. napirendi pontnál
(Főtanácsos munkakörben, a KI-ban a helyi önkormányzati együttműködésért, valamint a
különféle pályázati kiírások előkészítéséért felelős), Baša Lidija – az 5. napirendi pontnál
(Koordinátor VII/2 munkakörben, a turizmus munkakörért is felelős), valamint mag. Hebar
Tibor – a 8. napirendi pontnál (a KI-ban Felügyelő – tanácsos munkakörben, a kommunális
berendezés kezelése területéért is felelős).
A községi tanácstagok az anyagot Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének
megfelelően kapták kézhez, mégpedig: 2019. április 2-án, 5-én és 8-án.
A levezető elnök ismerteti az ülés folyamatát és röviden megindokolja egyes napirendi
pontoknak az ülés napirendjére tűzésének célját.
A levezető elnök ezt követően javasolta, hogy a napirend meghatározása előtt s községi
tanácstagok döntsenek a 2019. 03. 6-án megtartott 4. rendes ülésről készült jegyzőkönyvről
és az elfogadott határozatokról Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének 34. cikke
első bekezdése értelmében, valamint az 50. cikkel kapcsolatosan.
A levezető elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2019.03.6-i 4. rendes ülés
jegyzőkönyvének javaslatára észrevételt nem kaptak.

2

Ezt követően a levezető elnök szavazást javasolt a 2019. 03. 6-án megtartott 4. rendes ülés
jegyzőkönyvéről.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
70. számú h a t á r o z a t :
A községi tanács elfogadja a községi tanács 2019. 03. 6-án megtartott 4. rendes üléséről készült
jegyzőkönyvet előterjesztett formában.
Gerenčer Jožef ezt követően a jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozóan az alábbi javaslatot
tette, és ezt kéri jegyzőkönyvbe venni, mégpedig:
»Javasolja, hogy javaslatát a jegyzőkönyv készítésével kapcsolatosan továbbítsák az
Alkotmányügyi- jogi bizottsághoz, valamint a jelen javaslattal egyeztessék a Községi tanács
Ügyrendjét. Megállapítja ugyanis, hogy az előző ülés jegyzőkönyve 37 oldalas, ami túl sok. Ő
ugyan nem tudja, hogyan készítik az ülések jegyzőkönyveit a Parlamentben, noha azt gondolja,
hogy ilyen terjedelmes jegyzőkönyvek ott sincsennek. Az ilyen munka három napot vesz
igénybe, ezért javasolja, hogy a jegyzőkönyveket a jövőben rövidített formában készítsék el.«
A polgármester úgy gondolja, hogy a tanácstag javaslata, illetve észrevétele jogos. Ezzel
kapcsolatban összefoglalja a Községi tanács Ügyrendje 49. cikkének rendelkezését, amely az
ülések jegyzőkönyvének szerkezetét definiálja, és úgy véli, hogy a jegyzőkönyvben elegendő
csak feltűntetni a vitában hozzászólásaikkal résztvevőket, amennyiben viszont valamely
tanácstag igényelné, a hozzászólásának összefoglalóját rögzíteni lehet a jegyzőkönyvben.
Ezzel kapcsolatban Gerenčer Jožef hozzáfűzi, hogy a jegyzőkönyvbe rögzíteni kívánó
hozzászólók összefoglalói is rövidek legyenek (pl.: mindössze 2-3 mondat).
A levezető elnök Gerenčer Jožef javaslatát szavazásra bocsátja:
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok 14 MELLETTE szavazattal és 2 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
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71. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács egyetért, hogy a községi tanács üléseinek jegyzőkönyveit rövidebb
formában készítsék el mint eddig. Az Ügyrend 49. cikkében meghatározott szerkezet
mellett a vitákban név szerint fel kell tűntetni a hozzászólókat, egy-egy hozzászóló
hozzászólásának nagyon rövid összefoglalóját pedig csak a hozzászóló kimondott
kérésére rögzítsék.
2. A határozat tartalmával az ügyrendet annak első módosítása alkalmával egyeztetik a
községi tanács Ügyrendjének 49. cikkét.
Az elfogadott határozattal összhangban az 5. /rendes/ ülés jegyzőkönyve a jelen határozat
figyelembevételével készül el.
1. napirendi pont
A napirendi pontok meghatározása
A levezető elnök javasolja az ülést napirendi pontok meghatározásával történő folytatását.
Ennek során a levezető elnök javasolja a 11. napirendi pont – A polgárok és az intézmények
beadványai - napirendről való levételét, mivel az ülés időpontjáig nem érkezett beadvány
sem a polgárok sem az intézmények részéről.
A levezető elnök javaslatáról az Ügyrend 35. cikke értelmében nem a tanácstagok nem
szavaznak.
A levezető elnök ezt követően javasolja, hogy a 3. napirendi pontot – Rendeleti javaslat a
községi közutak rendszeres karbantartásáról szóló közszolgáltatás végrehajtásának
módozatáról Lendva Községben – rövidített eljárásban bonyolítsák le.
A levezető elnök szavazást javasol.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
72. sz. h a t á r o z a t :
A községi tanács egyetért, hogy a 3. napirendi pontot – Rendeleti javaslat a községi közutak
rendszeres karbantartásáról szóló közszolgáltatás végrehajtásának módozatáról Lendva
Községben – rövidített eljárásban bonyolítsák le.
A levezető elnök ezt követően szavazást javasol a községi tanács 5. ülésének napirendjéről.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
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16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
73. sz. h a t á r o z a t :
A községi tanács az 5. /rendes/ ülésének alábbi napirendjét fogadja el:
1. A napirend meghatározása
2. Lendva Község 2018. évi költségvetésének zárszámadása a mellékletekkel, Üzleti
jelentés és a 2018. évi leltározási elaborátum, valamint határozati javaslat a
behajthatatlan követelések leírásáról
3. Rendeleti javaslat a községi közutak rendszeres karbantartásáról szóló közszolgáltatás
végrehajtásának módozatáról Lendva Községben- rövidített eljárás
4. Lendva Község gazdaságfejlesztési támogatásának elosztásáról szóló szabályzati
javaslat
5. A 2019. évi turizmusfejlesztés ösztönzésének programjavaslata
6. Határozati javaslat a 2019 – 2020 évre vonatkozó közszolgáltatási elaborátum
elfogadásáról:
6.1. Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról a kommunális és a
csapadék szennyvíz elvezetésére és tisztítására vonatkozóan Lendva Község területén, Hotiza
település kommunális és csapadék szennyvíztisztítási közszolgáltatási árakkal együtt
6.2. Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról az ivóvízellátás
közszolgáltatásra vonatkozóan
6.3. Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról a kommunális
hulladékgyűjtési és elszállítási közszolgáltatásra vonatkozóan

7. Határozati javaslat a kis kommunális tisztítóberendezések beszerzésének és
beépítésének 2019. évi támogatásáról Lendva Község területén
8. Határozati javaslat Lendva Község ingóvagyona kölcsönzési árjegyzékének
megerősítéséről
9. Határozati javaslat Lendva és Mursko Središče között megkötött megállapodás
megerősítéséről
10. Polgármesteri tájékoztató
11. A polgárok és az intézmények beadványai
12. A községi tanács tagjainak kérdései és kezdeményezései

2. napirendi pont
Lendva Község 2018. évi költségvetésének zárszámadása a mellékletekkel, Üzleti jelentés
és a 2018. évi leltározási elaborátum, valamint határozati javaslat a behajthatatlan
követelések leírásáról
A napirendi pontokkal kapcsolatos anyagokat a községi tanácstagok megkapták: 2019.04.2.,
2019.04.5. (a zárszámadás speciális részének magyarázata, Jelentés az ingatlan vagyon
kezelésének megvalósításáról és javaslat a behajthatatlan követelések leírásáról), valamint
2019.04.8-án (Fejlesztési programok tervének megvalósítása és a realizáció megindoklása,
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valamint a zárszámadás és a leltári elaborátum véleményezése a Pénzügyi és Vagyonügyi
Bizottság részéről).
Az egyes dokumentumokhoz adott anyagok értelmezése a jegyzőkönyv elválaszthatatlan
része.
Az anyag tartalmazza:
- Lendva Község 2018. évi üzleti jelentése,
- Lendva Község 2018. évi költségvetési zárszámadása általános részének végrehajtása
és megindoklása,
- Lendva Község 2018. évi költségvetési zárszámadása speciális részének végrehajtása és
megindoklása,
- Lendva Község 2018. évi költségvetés Fejlesztési programok tervének végrehajtása és
megindoklása,
- A végrehajtott átcsoportosítások és a célbevételek Lendva Község költségvetésébe
történő bevonásának áttekintése és jelentés a 2018.02.3 – 2018.12.31. közötti időszakra
vonatkozólag,
- A végrehajtott átcsoportosítások a HK költségvetésében a 2018.02.3 – 2018.12.31.
közötti időszakra vonatkozólag,
- Jelentés Lendva Község tárgyi vagyona kezelési tervének megvalósítása 2018. évre
vonatkozólag, előterjesztett formában.
Anyagként a jelen ponthoz mellékelve lett a 2018. évi Leltári elaborátum is, valamint a
behajthatatlan követelések leírásáról szóló határozati javaslat.
A napirendi ponttal kapcsolatos bevezető magyarázatot Zadravec Milan adott. Az egyes
tartalmak szerinti szerkezet mellett magyarázatot adott az anyag egyes dokumentumaira
vonatkozóan.
A behajthatatlan követelések leírásáról szóló határozati javaslatra vonatkozó magyarázatot a
tanácstagok Kreslin Aleksandratól hallhattak.
A Pénzügyi és Vagyonügyi Bizottság véleményét Novak Peter, a bizottság elnöke ismertette.
A témához hozzászólt: Gerenčer Jožef.
A levezető elnök ezt követően szavazást javasolt.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 községi tanácstag szavaz.
A tanácstagok 15 MELLETTE szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
74. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanácstagok elfogadják Lendva Község 2018. évi költségvetési zárszámadását
minden melléklettel együtt, mégpedig:
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Lendva Község 2018. évi üzleti jelentése,
Lendva Község 2018. évi költségvetési zárszámadása általános részének végrehajtása
és megindoklása,
Lendva Község 2018. évi költségvetési zárszámadása speciális részének végrehajtása és
megindoklása,
Lendva Község 2018. évi költségvetés Fejlesztési programok tervének végrehajtása és
megindoklása,
a végrehajtott átcsoportosítások és a célbevételek Lendva Község költségvetésébe
történő bevonásának áttekintése és jelentés a 2018.02.3 – 2018.12.31. közötti időszakra
vonatkozólag,
a végrehajtott átcsoportosítások a HK költségvetésében a 2018.02.3 – 2018.12.31.
közötti időszakra vonatkozólag.

2. A községi tanács elfogadja Lendva Község 2018. évre vonatkozó tárgyi vagyon kezelési
tervének megvalósításáról szóló jelentést előterjesztett formában.
3. A határozat elfogadásának napjával lép hatályba.
A tanácstagok 15 MELLETTE szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
75. sz. h a t á r o z a t :
A községi tanács A 2018. évi leltári elaborátummal összhangban elfogadja a pénzeszközök és
források könyv szerinti állapotának a tényleges források állapotával való egyeztetés
módszeréről szóló határozatot előterjesztett formában.
A tanácstagok 14 MELLETTE szavazattal és 2 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
76. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács egyetért azzal, hogy leírásra kerüljön az összesen 12.331,38 EUR
összegű követelés, a mellékelt lista szerint.
2. A határozat elfogadásának napjával lép hatályba.
3. napirendi pont
Rendeleti javaslat a községi közutak rendszeres karbantartásáról szóló közszolgáltatás
végrehajtásának módszeréről Lendva Községben- rövidített eljárás
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Környezet- és Területügyi Bizottság, valamint a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését pedig 2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
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A napirendi ponthoz Doma Miran adott bevezetőt. Hangsúlyozta, hogy a községi közutak
rendszeres karbantartása a községi közszolgáltató vállalat kötelessége. A karbantartás
teljesítésének módszerét a helyi önkormányzat a Közszolgáltatásról szóló törvénnyel
összhangban rendelettel írja elő. A község ezeket a közszolgáltatásokat eddig nem ilyen módon
kezelte. A jelen közszolgáltatás megvalósításának módszere mellett a rendelet meghatározza a
kivitelezőt is (JP EKO-PARK Lendava d.o.o./ ÖKO-PARK Lendva Kft. KV).
Gerenčer Jožef, a Környezet- és Területügyi Bizottság elnöke ismertette a bizottság
véleményét, Horvat Nataša, a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa tagja pedig a jelen
rendeleti javaslattal kapcsolatosan bemutatta a tanács véleményét.
A levezető elnök hozzászólásra kéri a tanácstagokat
A vitában részt vettek: Gerenčer Jožef, Novak Peter és a község polgármestere.
A levezető elnök szavazást javasol.
15.55 órakor az üléshez csatlakozik mag. Balažek Anton.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
A Községi tanács Ügyrendjének 42. cikke 4. bekezdése alapján a szavazásból kizárásra kerül
Gerenčer Jožef, a JP EKO-PARK Lendava d.o.o. /ÖKO-PARK Lendva Kft. KV
igazgatója.
16 községi tanácstag szavaz.
A tanácstagok 15 MELLETTE szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
77. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja a rendeleti javaslatot Lendva községben a községi közutak
rendszeres karbantartásának közszolgáltatásáról szóló végrehajtás módszeréről - rövidített
eljárás szerint előterjesztett formában.
2. A határozat elfogadásának napjával lép hatályba.
4. napirendi pont
Lendva Község gazdaságfejlesztési támogatásának elosztásáról szóló szabályzati javaslata
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívó után 2019.04.5-én kapták kézhez.
A szabályzat javaslatának magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
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Bevezetőt a napirendi ponthoz Kozar Aleš adott.
Hangsúlyozta, hogy a javasolt szabályzat Lendva község gazdaságfejlesztésére szánt pénzügyi
támogatás elosztásának az alapját képezi, és a községben a jelen támogatás elosztásának teljes
eljárását, valamint a jelen területre vonatkozó várható intézkedéseit tartalmazza.
A Gazdasági, mezőgazdasági és turisztikai bizottság véleményét Kocet Patrik alelnök
ismertette.
A levezető elnök hozzászólásra hívja fel a tanácstagokat.
A vitában részt vettek: Gjerkeš Stanislav, mag. Balažek Anton és Gerenčer Jožef.
A hozzászólásokban elhangzott kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra Kozar Aleš, Kreslin
Aleksandra és a község polgármestere válaszolt.
A téma megvitatása végén a levezető elnök szavazást rendel el.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
78. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja Lendva Község gazdaságfejlesztési támogatásának
elosztásáról szóló szabályzati javaslatot előterjesztett formában.
2. A községi tanács egyúttal javasolja, hogy az előző évekre vonatkozóan a
gazdaságfejlesztési célokra szánt pénzeszközök jogosultjai – nyertesei esetében
ellenőrizzék a feltüntetett területre vonatkozó pályázati kiírás feltételeinek teljesítését.
3. A határozat elfogadásának napjával lép hatályba.
5. napirendi pont
A 2019. évi turizmusfejlesztés ösztönzésének programjavaslata
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívó után 2019.04.5-én kapták kézhez.
A szabályzat javaslatának magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Baša Lidija adott.
Hangsúlyozta, hogy a programmal öt alapvető intézkedésen keresztül definiálásra kerül
Lendva Község turisztikai fejlesztése (a vendégéjszakák számának emelése, az egynapos
látogatók számának növelése, a személyzet képzése, a támogató infrastruktúra javítása, a
9

turizmus népszerűsítése és az Európa Kulturális Fővárosa 2025 pályázata). Minden egyes
intézkedésnek megvan a kitűzött célja az eredmények elérése érdekében.
A Gazdasági, mezőgazdasági és turisztikai bizottság véleményét Kocet Patrik alelnök
ismertette.
A levezető elnök hozzászólásra hívja fel a tanácstagokat.
A téma megvitatásában részt vettek: Horváth Ferenc, Gjerkeš Stanislav, Hojnik Kelenc
Rahela, Somi Janez, mag. Balažek Anton és Koncut Ivan.
A hozzászólásokban elhangzott kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra Baša Lidija,
Kreslin Aleksandra és a község polgármestere adott választ.
A téma megvitatása végén a levezető elnök szavazást rendel el.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
79. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács megerősíti Lendva Község 2019. évi turizmusfejlesztési ösztönzés
programjavaslatát előterjesztett formában és megállapítja, hogy az elfogadott
programmal megvalósításra kerülnek a tervezett célok és hatások Lendva község
idegenforgalmi területén.
2. A községi tanács elfogadja a lendvai Vinarium kilátótorony 2019. évi nyitvatartási
idejének, árjegyzékének és értékesítési feltételeinek javaslatát előterjesztett formában.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatály és 2019. évben alkalmazandó.
A levezető elnök 16.50 órától 15 perces szünetet rendelt el.
Az ülés 17.05 órakor folytatódik.
Az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
6. napirendi pont
Határozati javaslat a 2019 – 2020 évre vonatkozó közszolgáltatási elaborátum elfogadásáról:
6.1. Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról a
kommunális és a csapadék szennyvíz elvezetésére és tisztítására vonatkozóan
Lendva Község területén, Hotiza település kommunális és csapadék
szennyvíztisztítási közszolgáltatási árakkal együtt
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Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Környezet- és Területügyi Bizottság, valamint a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését pedig 2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz Gerenčer Jožef az EKO-PARK Lendava /ÖKO-PARK Lendva
közszolgáltató vállalat igazgatójának szerepében adott bevezetőt.
Bemutatta az elaborátum szerkezetét, majd ismertette a közszolgáltató vállalat által javasolt
költségelőirányzat szerinti árakat, amellyel kapcsolatosan az ár 3,95 %-os emelésére kerülne
sor illetve 0,015 € /m3 felhasznált ivóvíz havonta. Az ármódosítás a konkrét közszolgáltató
vállalat magasabb költségeinek következménye.
A Környezet- és Területügyi Bizottság véleményét Gerenčer Jožef ismertette, ez
alkalommal a bizottság elnöke szerepében. A Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését Horvat Nataša, a tanács tagja adta elő.
A levezető elnök hozzászólásra hívja fel a tanácstagokat.
A téma megvitatásában részt vettek: Gjerkeš Stanislav és mag. Balažek Anton.
A hozzászólások során elhangzott kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra mag. Hebar
Tibor, Doma Miran, valamint a község polgármestere adott választ.
A téma megvitatását követően a levezető elnök szavazást rendel el.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
16 községi tanácstag szavazott.
A Községi tanács Ügyrendjének 42. cikke 4. bekezdése alapján Gerenčer Jožef kizárta magát
a szavazásból.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
80. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja az Elaborátumot a környezetvédelmi kötelező
közszolgáltatások ár-alakításáról a kommunális és a csapadék szennyvíz elvezetésére
és tisztítására vonatkozóan Lendva Község területén 2019.04.1. - 2020.03.31. közötti
időszakban, amelyet a jelen közszolgáltató vállalat - EKO-PARK d.o.o. Lendava –
ÖKO-PARK Kft. Lendva - mint kivitelező készített el, előterjesztett formában.
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2. A közszolgáltató vállalat költségelőirányzat szerinti ára a kommunális és a csapadék
szennyvíz elvezetésére és tisztítására 2019.04.1. - 2020.03.31. közötti időszakra az
alábbiak:
a). A kommunális szennyvíz és a csapadék szennyvíz elvezetésére a közterületekről:
- hálózati díj = 4,2989 € ÁFA nélkül / hó a DN < 20 havonta csatlakozásért
- a közszolgáltató szolgáltatásvégzési ára = 0,3949 €/m3 felhasznált ivóvíz ÁFA
nélkül,
b). A kommunális szennyvíz és a csapadék szennyvíz elvezetésére a közterületekről
Hotiza településen
- hálózati díj = 2,5585 € ÁFA nélkül / hó a DN < 20 havonta csatlakozásért
- a közszolgáltató szolgáltatásvégzési ára = 0,5053 €/m3 felhasznált ivóvíz
ÁFA nélkül.
c). A nem „áteresztő”és a meglévő emésztőgödrökkel, valamint a kis kommunális
tisztítóberendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások
- a szolgáltatás díja = 0,247 €/m3 felhasznált ivóvíz
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
17.22 órakor Sarjaš Sven az ülést idő előtt elhagyta.
6.2.

Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról az
ivóvízellátás közszolgáltatásra vonatkozó

Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Környezet- és Területügyi Bizottság, valamint a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését pedig 2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz Gerenčer Jožef az EKO-PARK Lendava /ÖKO-PARK Lendva
közszolgáltató vállalat igazgatójának szerepében adott bevezetőt.
Hangsúlyozta, hogy az Elaborátum A környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások áralakításáról szóló rendelkezéssel összhangban készült, és hogy az ár két kategóriából tevődik
össze, mégpedig:
-

hálózati díjból, amelynek elválaszthatatlan része a bérleti díj, amely a tulajdonos
bevételét képezi, valamint a rákötés karbantartására és biztosítására vonatkozó
célbevételek és a vízdíjból, amely a közszolgáltatási teljesítés változékony költségét
képezi és a kivitelezőt illeti meg. Az elaborátum szerinti árak kiszámítása azt mutatja,
hogy a víz ára Lendva községben még mindig alacsonyabb az összehasonlítható
községekhez többségéhez viszonyítva (középnagyságú községek, a város és a
dombvidék kombinációja).
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A Környezet- és Területügyi Bizottság véleményét Gerenčer Jožef ismertette, ezúttal a
bizottság elnöke szerepében.
A Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa véleményezését Horvat Nataša, a tanács tagja
mutatta be.
A levezető elnök hozzászólásra hívja fel a tanácstagokat.
A téma megvitatásában részt vettek: Gjerkeš Stanislav és mag. Balažek Anton.
A hozzászólások során elhangzott kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra mag. Hebar
Tibor, Doma Miran, valamint a község polgármestere adott választ.
A téma megvitatását követően a levezető elnök szavazást rendel el.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
16 községi tanácstag szavazott.
A Községi tanács Ügyrendjének 42. cikke 4. bekezdése alapján Gerenčer Jožef kizárta magát
a szavazásból.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
81. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja az Elaborátumot a környezetvédelmi kötelező
közszolgáltatások ivóvízellátási ár-alakításáról Lendva községben, amelyet a jelen
közszolgáltató vállalat - EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva mint
kivitelező készített el a 2019.04.1. - 2020.03.31. közötti időszakra, előterjesztett
formában.
2. A községi tanács megerősíti a gyertyánosi vízforrás gazdasági közinfrastruktúra
kapacitásának fokát 28,1 % magasságban és a VLE-0,VLE-1,VLE-2, VLE-5
szállítóvezetékek teljesítményét összesen 6,8 %-ban.
3. Az ivóvízellátási közszolgáltatás költségelőirányzat szerinti ára a 2019.04.1. 2020.03.31. közötti időszakra vonatkozóan az alábbi szerint alakul:
a) Hálózati díj
Vízóra

Szorzó

DN <20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

1
3
10
15
30
50
100
200
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Rákötés szerinti ár
( €-ban ÁFA nélkül
/hó)
3,7015
11,1045
37,015
55,5225
111,045
185,075
370,15
740,30

b) Vízdíj
A szolgáltatás típusa
Vízdíj – közszolgáltatás
Vízdíj – speciális szolgáltatások*

Díj
(€-ban ÁFA nélkül / m3 felhasznált ívóvíz)
0,5175
0,7762

*A felhasznált vizet, amely Az ívóvízellátásról szóló rendelet 2. cikkében nem képez közszolgáltatást, a kivitelező
speciális szolgáltatásként számolja fel.

4. A határozat az elfogadásának napjával lép hatály.

6.3. Elaborátum a környezetvédelmi kötelező közszolgáltatások ár-alakításáról a
kommunális hulladékgyűjtési és elszállítási közszolgáltatásra vonatkozóan
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Környezet- és Területügyi Bizottság, valamint a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését pedig 2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz Gerenčer Jožef az EKO-PARK Lendava /ÖKO-PARK Lendva
közszolgáltató vállalat igazgatójának szerepében adott bevezetőt.
A közszolgáltatás javasolt költségelőirányzat szerinti ára a 2019.04.1. - 2020.03.31. közötti
időszakra vonatkozóan a törvényi rendelkezések (a környezetvédelmi kötelező községi
közszolgáltatások ár-alakításáról rendelet (a továbbiakban MEDO), Technikai szabályzat)
mellett a közszolgálat által elfogadott programmal összhangban lett kialakítva.
A közszolgálat javasolt ára magában foglalja: a kommunális hulladékok gyűjtését és
elszállítását, a biológiai hulladékok gyűjtését és elszállítását, a lakatlan létesítményektől
történő kommunális hulladékok gyűjtését és elszállítását, valamint hogy a javasolt
költségelőirányzat szerinti ár havi szinten a felhasználó részére még mindig alacsonyabb
költség mint az összehasonlítható községekhez többségében.
A Környezet- és Területügyi Bizottság véleményét Gerenčer Jožef ismertette, ezúttal a
bizottság elnöke szerepében.
A Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa véleményezését Horvat Nataša, a tanács tagja
mutatta be.
A levezető elnök hozzászólásra hívja fel a tanácstagokat.
Hozzászólás nem volt.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
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15 községi tanácstag szavazott. A Községi tanács Ügyrendjének 42. cikke 4. bekezdése alapján
Gerenčer Jožef kizárta magát a szavazásból.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
82. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja az Elaborátumot a környezetvédelmi kötelező
közszolgáltatások bizonyos típusú kommunális hulladékgyűjtés és elszállítás áralakításáról Lendva községben előterjesztett formába, és ezzel megerősíti a
közszolgáltatás költségelőirányzat szerinti ára a 2019.04.1. - 2020.03.31. közötti
időszakra vonatkozóan:
 a kommunális hulladékgyűjtés ára 0,2103 EUR/kg, ÁFA nélkül;
 a biológiai hulladékgyűjtés ára 0,0923 EUR/kg, ÁFA nélkül.
2. Az egyes kommunális hulladéktípus közszolgáltatási gyűjtésének és elszállításának havi
költsége az edény térfogatától ill. volumenétől függ.

Az edény
volumene
120 l/ felszámított
60 l
120 l
240 l
360 l
770 l
990 l
1.100 l

A háztartás
tagjainak
száma

A
foglalkoztatottak
száma (gazdaság
és közszféra)

A vendégek
száma / a
vendéglátási
helyiség
kapacitása

1
2-4
5-8
8 és több

Az elszállítás
havi költsége
ÁFA nélkül
2,0605

1-4
5-10
11-15

7
7-14
14-21

4,121
8,242
12,363
26,4568
33,998
40,623

A BIO hulladékok közszolgáltatói gyűjtésének és elszállításának ára
120 l BIO
1,4975
KONTÉNERES ELSZÁLLÍTÁS
ÁFA nélküli ELSZÁLLÍTÁS
5 m3
90,15
7 m3
120,89
10 m3
180,24
A konténer odaszállítása
34,00
A konténer napi bérleti díja
4,00
3. A BIO hulladékokra vonatkozó elszámolási alap a többlakásos létesítmények esetében 30 l
minimális volumen személyenként egyszeri elszállításra.
4. A rendszeresített hulladákzsák ára 4,16 EUR, ÁFA nélkül
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A zsák ára magában foglalja:
- a zsák beszerzési árát,
- a gyűjtés és az elszállítás költségét (120 l volumenű edény)
- a hulladékfeldolgozás és lerakás árát (120 l volumenű edény)
5. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
7. napirendi pont
Határozati javaslat a kis kommunális tisztítóberendezések beszerzésének és beépítésének
2019. évi támogatásáról Lendva Község területén
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Környezet- és Területügyi Bizottság, valamint a Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa
véleményezését pedig 2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Doma Mirantól hallhatták a tanácstagok.
A maximum 50 PE kis kommunális tisztítóberendezések beszerzésére és beépítésére nyújtott
támogatás összege azonos mint a 2018. évben, tehát 1.500,00 EUR, valamint azonos összegű
mindenki részére mind a természetes mind a jogi személyek részére egyaránt. A támogatás
javasolt összege a kis kommunális tisztítóberendezések beszerzése és beépítése teljes
beruházási értékének kb. 50 %-át képezi.
A Környezet- és Területügyi Bizottság véleményét Gerenčer Jožef ismertette, ezúttal a
bizottság elnöke szerepében.
A Közjavak Fogyasztóinak Védelmi Tanácsa véleményezését Horvat Nataša, a tanács tagja
mutatta be.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Hozzászólás nem volt.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
15 községi tanácstag szavazott. A Községi tanács Ügyrendjének 42. cikke 4. bekezdése alapján
Gerenčer Jožef kizárta magát a szavazásból.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
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83. sz. h a t á r o z a t :
1. Občinski svet soglaša s predlogom župana občine, da se višina subvencije nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi v višini 1.500,00
EUR za posamezno MKČN do 50 PE. Višina subvencije velja za leto 2019.
2. Občinski svet predlaga, da se javni poziv za navedeno subvencioniranje za leto 2019
objavi na spletni strani občine in je odprt do porabe sredstev.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
K 8. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o potrditvi cenika za izposojo premičnin občine Lendava
Az anyagot a tanácstagok az ülésre szóló meghívóval együtt 2019.04.2-án kapták kézhez, a
Pénzügyi és Vagyonügyi Bizottság véleményét pedig az ülés összehívását követően
2019.04.8-án kapták meg.
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz mag. Hebar Tibor adott bevezetőt, aki elmondta, hogy a kommunális
berendezés (asztalok, padok, üstök..) kölcsönzése iránti kereslet megnövekedett és mivel a
község még nem rendelkezik elfogadott árjegyzékkel, a közpénzekről szóló hatályos
jogszabályokkal összhangban ezt rendezni kell. A tanácstagokat tájékoztatta az említett
berendezés használata utáni díjfizetés mentességére vonatkozó javaslatról.
Novak Peter, a Pénzügyi és Vagyonügyi Bizottság elnöke ismertette a bizottság ezzel
kapcsolatos véleményét.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A téma megvitatásában részt vettek: Gjerkeš Stanislav és Gerenčer Jožef.
A téma megvitatását követően a levezető elnök szavazást rendel el.
A szavazás során az ülésen 15 községi tanácstag van jelen. 18.00 órakor az ülést idő előtt
elhagyta Požonec Robert.
15 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok 14 MELLETTE szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadták az alábbi
határozatot:
84. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja Lendva Község ingó vagyona bérleti díjára vonatkozó árjegyzéket
előterjesztett formában.
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2. A községi tanács egyetért azzal, hogy a községi költségvetés közvetlen és közvetett
felhasználói mentesek Lendva község ingóberendezéseinek bérleti díjfizetése alól és
jogosultak az említett berendezés ingyenes használatára.
3. A községi tanács egyetért azzal, hogy a község polgármestere közérdek esetén a tevékenység
bizonyos területén a berendezés egyéb használóit is felmentheti a szóban lévő berendezés
bérleti díjának fizetése alól.
4. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
9. napirendi pont
Határozati javaslat Lendva és Mursko Središče között megkötött megállapodás
megerősítéséről
A rendeleti javaslat magyarázata az előterjesztett formanyomtatványon található és a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz dr. Kasaš Mihael, a község alpolgármestere adott bevezetőt.
Hangsúlyozta az együttműködés fontosságát a lakosság közötti barátság további elmélyítése és
a jószomszédi kapcsolatok megőrzése érdekében. Ebből kifolyólag a megállapodás aláírásával
tovább mélyülhet az együttműködés a gazdaság és a mezőgazdaság, a tudomány és a fejlesztés,
a kommunális rend, a kultúra, az oktatás és a sport, a turizmus, a környezetvédelem, az
egyesületek együttműködése, valamint a természeti csapások elleni védelem területén.
A levezető elnök ezt követően hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Hozzászólás nem volt.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 15 községi tanácstag volt jelen.
15 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
85. sz. h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa elfogadja az Együttműködési megállapodást Mursko
Središće várossal.
2. A községi tanács úgy véli, hogy a megállapodás még jobban megerősíti a kölcsönös
megértést és barátságot a két önkormányzat polgárjai között, ez pedig ösztönözni fogja
az árúcserét és az együttműködést számos területen és ezáltal hozzájárul a közös
előrehaladáshoz a határ mindkét oldalán.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
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10. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
A polgármester az alábbi témákról adott tájékoztatást:
-

-

-

nonprofit lakás rendkívüli odaítélése egy családnak, amely szociális problémában és
családi gondokban találta magát,
a tisztítási akció, amelyre 2019.04.13-án szombaton került sor Lendván és amelyre
jelentkeztek a helyi közösségek és a közintézetek is,
bizonyos problémák rendezése a helyi közösségekben (utólagos választások Kamovci
/ Kámaháza helyi közösségben, utólagos választások várhatók Pince helyi
közösségben is…),
sportesemények a községben,
egyesületek bekapcsolódása Lendva község turisztikai kínálatába,
az egyesületek helyszűkére vonatkozó megoldások,
megvalósított vállalkozói látogatások,
a szőlőtermelők találkozója és a találkozón megkötött megállapodások,
a „Vágta” nyári rendezvény kivitelezése, valamint tevékenységek arra vonatkozóan,
hogy a jelen rendezvény Lendva község hagyományos rendezvények listájára
kerüljön,
az Olimpiai Bizottság elnökéével való találkozás,
a Rédics – Lendva – Beltinci vasúti kapcsolat kiépítésére vonatkozó egyes szereplők
jelzett támogatása,
az EKF projekttel kapcsolatos tevékenységek, valamint
egyéb kulturális rendezvények megvalósítása, amelyek időközben már lezajlottak (a
Lendvai Zeneiskola koncertje, Roma világnap), illetve amelyekre községünkben majd
később kerül sor.

11. napirendi pont
A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
Annak ellenére, hogy a községi tanácstagok nem jeleztek előre kérdéseket, a levezető elnök
egyetértett azzal, hogy a tanácstagok kérdéseket illetve kezdeményezéseket tegyenek.
Gjerkeš Stanislav – kérdezi, hogyan zajlanak a tevékenységek a lendvai növénykert esetében.
A kérdésre a község polgármestere válaszolt, mégpedig hogy a tevékenységek zajlanak,
azonban a problémát a területi terveink jelentik, amelyek már 2001 óta nincsennek elfogadva,
ezért ezeket a tevékenységeket fel kell gyorsítani. Megbeszélések folynak a Mezőgazdasági
Földalappal (Sklad kmetijskih zemljišč) is, a következő lépés pedig a Mezőgazdasági
Minisztériummal folytatott tárgyalás lesz. Ennek során a polgármester hangsúlyozta, hogy
olyan földterületet kell biztosítani, amelyekre beszerezhetjük a növénykertek építési
engedélyét.
Horvat Nataša – kérdezi, hogyan zajlik Hosszúfaluban a Romatelepülés legalizálásának ügye.
A kérdésre a község polgármestere válaszolt, mégpedig hogy a jelen projekt megvalósításában
nagy akadályt jelentenek a felügyeleti eljárások, amelyeket a fekete építkezések miatt indították
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el, noha már folyamatban vannak a tárgyalások Mezőgazdasági Földalappal (Sklad kmetijskih
zemljišč) és hogy a projekt megvalósításába bekapcsolódott a Nemzetiségi Hivatal is.
Az ülés 18.15 órakor ért véget.
Az ülésről hangfelvétel készült. A hangfelvétel tárolása Lendva Község Községi Tanácsa
ügyrendjével összhangban történik.

A jegyzőkönyvet összeállította:
BRAČIČ-SZABÓ Jasna

MAGYAR Janez:
Polgármester
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