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Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án 

                   megtartott  nyílt ülésről. 

 

 

 

 

 

 

Rendelet:  

 

6/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelet 

önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015(II.28) rendelet módosításáról.                 Tárgykód: L0 

 

Határozatok: 

 

26/2015.(VI.3.) kt. határozat.       Tárgykód: D6 

27/2015.(VI.3.) kt. határozat.       Tárgykód: J1 

28/2015.(VI.3.) kt. határozat.       Tárgykód: K6 
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J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3- 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.) Pályázat beadásáról döntés 

2.) Az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015(II.28) rendelet módosítása 

3.) Polgármesteri tájékoztató  

4.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Pályázat beadásáról döntés 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

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:   

 

26/2015 (VI.3.) 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 utak felújítására.  

A beruházás összköltsége:      4 728 794   Ft 

 

Az önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 4 019 475  Ft- ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 709 319 Ft- ot az önkormányzat a 

2015/2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 

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

nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2015. június 9 -től folyamatos 

Felelős:     polgármester 
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2.) Az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015(II.28) rendelet módosítása 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

 

6/2015.(VI.4.) önkormányzati rendeletét 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az 

Önkormányzatnak lehetősége van Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

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

benyújtani  „ közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. A támogatást az 

önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi szintér műszaki, 

technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, illetve épület 

karbantartására lehet igényelni. Mivel az önkormányzat önállóan nem tart fenn intézményt, 

közösségi szintér kijelölése szükséges ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen.  

A polgármester elmondta, hogy a kultúrotthon berendezési tárgyainak bővítésére jó lenne 

beadni a pályázatot, így javasolta, hogy közösségi szintérként a Pördefölde, Fő út 13. szám 

alatti kultúrotthon kerüljön megjelölésre. 

A polgármester hozzátette, hogy amennyiben a képviselő-testület egyetért, úgy árajánlatot fog 

kérni  a terem eszközbeszerzésére. Szükséges számítógép asztal, zártható szekrény, melyben a 

televízió kerül elhelyezésre, illetve egy társalgó asztalra is. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 

 

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

határozatot hozta:   

 

27/2015 (VI.3.) számú határozat. 

 
Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatainak 

ellátására a tulajdonát képező Pördefölde, Fő út 13. szám (64 hrsz.) alatt lévő ingatlanát 

közösségi színtérként kijelöli. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 
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Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 

nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

kiskorú gyermekek létszámát figyelembe véve 3 főre nyújtottuk be a támogatást és további 4 

fő étkeztetését biztosítja az önkormányzat önerőből, így 7 gyermek kap 53 munkanapon 

keresztül napi egyszeri melegételt. A polgármester javasolta a nyári gyermekétkeztetés 

biztosítására a megállapodás megkötését a Park Vendéglővel. A Park Vendéglő vállalja, hogy 

440 Ft összegért az ételt biztosítja gyermekenként. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

várhatóan 163 240 Ft kiadást eredményez, melyhez 93 280 Ft támogatásban részesül az 

önkormányzat. 

 

 

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 

 

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

határozatot hozta:   

 

28/2015 (VI.3.) számú határozat. 

 
Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Park 

Vendéglővel (8956.Páka,Kossuth út 23.) a nyári gyermekétkeztetés biztosítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

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 

 

 

 


