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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18.- án  10,00- órai 

kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

 

Jelen vannak:   Horváth Józsefné  polgármester 

               Németh Veronika    alpolgármester 

               Balikó Istvánné        képviselő       

                     

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

   Tóthné Péter Judit jegyző 

                           Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

NAPIREND: 

 

1.) Pályázatok beadásáról döntés 

2.) Polgármesteri tájékoztató  

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Pályázatok beadásáról döntés 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt.  

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Béke és Kossuth út egy 

szakaszának felújítására pályázat került benyújtásra a MÁK.-hoz. A pályázat befogadása megtörtént, 

ugyanakkor hiánypótlást kapott az önkormányzat. A pályázati kiírás szerint csak már aszfaltozott út 

felújítására lehet benyújtani a pályázatot, így nem fogadták el a Kossuth út- melynek egy része földút 

– felújítására benyújtott költségvetési tételt. A Béke út mely makadámmal itatott út, amelyre be lehet 

nyújtani a pályázatot. A fentiek figyelembevételével a képviselő-testületnek új döntést kell hozni, 

mely már csak a Béke út felújítását tartalmazza. A fentiek alapján a beruházás összköltsége 3 032 582   

Ft-ra , az önrész összege 454 887 Ft –ra csökkent. 

A polgármester ennek megfelelően javasolta a képviselő-testület döntésének meghozatalát. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. A képviselők a polgármester által előterjesztettekkel egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 

29/2015 (VI.18.) számú határozat. 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3. mellékletének II.4.pontjában foglaltakra 

figyelemmel  pályázatot nyújt be  „ az Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” a pályázati kiírás 1b). pontjában meghatározott belterületi út felújítására. (Béke 

út 205 hrsz). 

 

A beruházás összköltsége:      3 032 582   Ft 

 

Az önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 2 577 695  Ft- ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 454 887 Ft- ot az önkormányzat a 2015/2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
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      A képviselő-testület a 26/2015.(VI.3.) kt. határozat alapját képező  felújítási   

       munkákra szóló árajánlatból a Pördefölde 212 hrsz-ú Kossuth út felújításának   

       költségvetését a pályázati kiírás figyelembevételével figyelmen kívül hagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a 

nyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Horváth Józsefné polgármester a kiadott írásos előterjesztésnek megfelelően javasolta a pályázat 

benyújtását. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 

30/2015 (VI.18.) számú határozat. 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi központi 

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

pályázatot nyújt be  „ közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. 

 

A fejlesztés teljes költsége: 325 900 Ft. 

 

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

kiadásként 3 141  e Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. 

 

A dologi kiadásokból az önkormányzat a közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel-

kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatának összege 1 200 e Ft, melyből az 

önkormányzat a pályázathoz önrészként 100.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésében. 

A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 2/2015 (II.17.) 

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

3 141 e Ft eredeti előirányzata tartalmazza. 

 

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

intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

2.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. 

 

Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz. 

 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   
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31/2015 (VI.18.) számú határozat. 

 

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

Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 

Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási 

megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.  Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

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

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy régi igény a településen 

játszótér kialakítása. Sajnos pályázati ehetőség jelenleg nincs. Elmondta, hogy árajánlatot kért 

játszótéri eszközök beszerzésére a  Játszótér 2006. Kft.-től(9162 Bezi, Szabadság u. 46.) szám alatt i 

vállalkozótól. 

A vállalkozó az alábbi eszközökre adta ajánlatát: Andrea mászóvár 1 db, Mérleghinta két személyes 1 

db, Mókuskerék fém vázon 1 db gyártására, telepítésére, szállítására, valamint tartalmazza az első 

üzembe helyezési vizsgálatot is. 

A munka befejezési határideje 2015. augusztus 14. 

A beérkezett árajánlat alapján a vállalkozó 753.000,- Ft + 27 % ÁFA, összesen 956.310,- Ft –ért 

vállalná a játszótér kivitelezési munkáit. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az árajánlatot és kösse meg a 

vállalkozóval a szerződést. 

 

Hozzátette, hogy a későbbiek folyamán, az önkormányzat pénzügyi helyzete függvényében bővíteni 

lehet az eszközöket. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 

31/2015 (VI.18.) számú határozat. 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Játszótér 

2006. Kft.-vel (9162 Bezi, Szabadság u. 46.) Pördefölde  községben kialakításra kerülő játszótér 

játszótéri eszközeinek beszerzésére. 

A vállalkozói díj összege: 753.000,- Ft + 27 % ÁFA, összesen 956.310,- Ft. 

A vállalkozási szerződés az alábbiakat tartalmazza: Andrea mászóvár 1 db, Mérleghinta két személyes 

1 db, Mókuskerék fém vázon 1 db gyártása, telepítése, szállítása, valamint az első üzembe helyezési 

vizsgálatot is. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester az ülést 11,00 -órakor bezárta. 

 

Kmf. 

Horváth Józsefné        Tóthné Péter Judit  

Polgármester                 jegyző 


