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Zala Megye Pördefölde 

J e g y z ő k ö n y v  

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 24-én megtartott 

nyílt ülésről. 

Határozatok 

32-34/2017.(111.24.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefolde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 24-én 13,00- órai 

kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

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

Jelen vannak: Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Varga Márta Mária képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt, valamint 

a lakosság részéről megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 3 fős testület teljes létszámban 

jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) Belterületi út felújítására pályázat benyújtásáról döntés 

2. ) Településüzemeltetéssel Összefüggő vállalkozói szerződés megkötése 

3. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. ) Belterületi út felújítására pályázat benyújtásáról 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: 

32/2017.(111.24.1 kt határozata 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő- testületé Magyarország 2017.évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.pont c.jpontjában 



foglaltakra figyelemmel pályázatot nyújt be „ az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” a pályázati kiírás l.c.) pontja szerinti belterületi utak felújítására. 

A beruházás összköltsége:______________________ 4 024 300 Ft 

Az Önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 3 420 655 Ft-ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 603 645 Ft-ot az önkormányzat a 2017. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

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

megtételére. 

Határidő: 2017. május 2- tői folyamatos 

Felelős: polgármester 

2. ) Településüzemeltetéssel összefüggő vállalkozói szerződés megkötése 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy az önkormányzat, mint 

adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat 2016. augusztusában benyújtott pályázatában 

foglaltak alapján 1500 e Ft támogatásban részesült. 

Az önkormányzat a támogatásból a ravatalozó épületén felújítást tervezett, melynek költsége bruttó 

850.000 Ft, valamint a Kossuth út ( 212 hrsz) út helyreállítási munkáit tervezte, mely bruttó 650 OOO.-

Ft. 

A polgármester elmondta, hogy a ravatalozó felújítása megtörtént a tervezettek szerint. A felújítás 

követően azonban egyéb javítási, karbantartási munkálatokra van szükség, mely során a leomló 

vakolatot, lábazatot, kéményt és a tetőt ki kell javítani, ezért javasolta, hogy az árajánlatot adó 

Lászlóné Tompos Eszter egyéni vállalkozóval a testület kösse meg a szerződést. 

A polgármester továbbá elmondta, hogy Zakály Zsolt Pördefölde Kossuth u. 11. szám alatti egyéni 

vállalkozó bruttó 85 000 Ft-ért vállalná az önkormányzat tulajdonát képező kerti bútorok, fakerítések 

állagmegóvása érdekében az eszközök festését, állagmegóvásával összefüggő egyéb feladatok 

elvégzését. A polgármester az árat elfogadhatónak találta és javasolta ezen munkák megrendelését is 85 

000 Ft értékben. 

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 



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

hozta: 

33/2017.(111.24.) kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt Lászlóné 

Tompos Eszter (8956 Páka, Dózsa út 35.) egyéni vállalkozóval a tulajdonát képező ravatalozó 

helyreállítási munkáinak elvégzésére. 

A vállalkozói díj összege bruttó 580 318 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

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

hozta: 

34/2017.(111.24.) kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Zakály Zsolt (8956 Pördefolde 

Kossuth út 11.) egyéni vállalkozót az önkormányzat tulajdonát képező kerti bútorok, fakerítések 

állagmegóvása érdekében az eszközök festésével, állagmegóvásával összefüggő egyéb feladatok 

elvégzésével. A vállalkozói díj összege bruttó 85 000 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

3. ) Interpelláció, kérdés 

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A polgármester a nyílt ülést 13,30 - órakor bezárta. 

Kmf. 

 

polgármester 
 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Varga Márta Mária képviselő 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 

 

 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt PÖRDEFÖLDE Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. március 24-én,(hétfő) 13,00-órakor, 

tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Pördefölde Község Önkormányzata hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

NAPIREND: 

1. ) Belterületi út felújítására pályázat benyújtásáról döntés 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

2. ) Településüzemeltetéssel összefüggő vállalkozói szerződés megkötése 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2017. március 20. 

Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017. Március 24-én tartandó 

képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: belterületi út felújítására pályázat benyújtásáról döntés Tisztelt képviselő-testület! 

1. ) A pályázat célja: 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2017 .évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi XC. törvény 3. 

mellékletének II.2.pont a, b, c.)pontjában foglaltakra „ az Önkormányzati feladat- ellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására". A pályázati kiírás figyelembevételével önkormányzatunknak lehetősége 

van arra,, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi alcélokra: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa. ) meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, 

ab. )70%-os kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturáliskapacitásbővítéssel nem járó- fejlesztése, felújítása 

ac. ) egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása ) 

ad) Közös önkormányzat székhelyhivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása( a 

továbbiakban: hivatalfejlesztés) 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra -fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Egy önkormányzat az a)-c) alponttok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

Továbbá az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény 

fejlesztése támogatható. 

Fenti pályázati feltételek figyelembevételével javaslom, hogy Pördefölde Község Önkormányzata 

a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása nyújtsa be a pályázatát. 

2. ) A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

3. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 

Pályázati célok Rendelkezésre álló keretösszeg Maximálisan igényelhető 

támogatás összege millió Ft 

l.c) 2.500 millió Ft. 15 

3. ) A támogatás maximális mértéke: 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó acéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó 

adóerő- képességétől. Az a) alpont esetében a támogatás mértéke 95%, míg a b) és c) alpont 

estében 85% 

Belterületi utak javítása: l.c) pont esetén pályázhat összega fejlesztési költség 85 %( 
mivel az adóerő-képessége a településnek 18.000 Ft/ Fő alatti), önrész: 15 %. 



 

4. ) A támogatás mértéke 

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2.) melléklet 1.1.c) pontja 

szerinti adóerőképességet jelenti, mely 15 %-os önrész biztosítását jelenti. 

5. ) A pályázat benyújtása belterületi út felújítására 

A pályázati kiírás figyelembevételével a Béke út (205 hrsz.) felújítása indokolt, melynek 

kivitelezésére árajánlat került beszerzésre Siklósi Jenő (8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6.) egyéni 

vállalkozótól. A kért ajánlat alapján a Béke út felújításának árajánlata 3 924 300 Ft. 

Az út felújítása nem engedélyköteles tevékenység, ugyanakkor a pályázati kiírás szerint ezt tervezői 

nyilatkozattal kell igazolni, továbbá a műszaki ellenőri feladatokat is el kell látni. A tervezői 

nyilatkozatot a Pannonway Építőipari BT. készítette, a műszaki ellenőrzésre Peczeli Zoltán adott 100 

000 Ft összegben. 

A beruházás összköltsége: _______________________4 024 300 Ft 

Az önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 3 420 655 Ft-ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 603 645 Ft-ot az önkormányzat a 2017. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

Javaslom a pályázat benyújtását a Béke út (205 hrsz.) felújítására. 

■/2017.fni.24.) kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő- testületé Magyarország 2017.évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.pont c.)pontjában foglaltakra 

figyelemmel pályázatot nyújt be „ az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” a pályázati kiírás l.c.) pontja szerinti belterületi utak felújítására. 

A beruházás összköltsége: _______________________4 024 300 Ft 

Az önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 3 420 655 Ft-ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 603 645 Ft-ot az önkormányzat a 2017. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

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

megtételére. 

Határidő: 2017. május 2- tői folyamatos 

Felelős: polgármester 

 


