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Zala Megye Pördefölde 

Jegyzőkönyv 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. decemberl8 -án 
megtartott közmeghallgatásról. 

Határozatok: 

63/2015.(XII. 18.) kt. határozat. 
64/2015.(XÍI. 18.) kt. határozat. 

Tárgykód: C2 
Tárgykód :E 
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J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 18 -án 14,00- 
órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 

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

Jelen vannak: Horváth Józsefné polgármester 
Németh Veronika alpolgármester 
Balikó Istvánná képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt, valamint a 
lakosság részéről megjelent 3 fő választópolgárt. 

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

NAPIREND: 

1. ) Az önkormányzat 2015. január 1. és október 31. időszakra vonatkozó gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

63/2015.1X11.18.) kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az önkormányzat 
2015. január 1. és október 31. időszakra vonatkozó gazdálkodásáról tudomásul veszi és jóváhagyja. 

2. ) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Előadó: 
Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 



64/2015.(XII.18.)kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. december 21. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Lakossági felvetések 
Lakosság részéről felvetések nem hangzottak el. 

A polgármester a közmeghallgatást 15,00-órakor bezárta. 

Kinf. 

 



Meghívó 
Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 18-án, 14, 00- órai kezdettel tartandó 
közmeghallgatásra tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Pördefölde Önkormányzat hivatalos helyisége 
8956.Pördefölde, Fő u. 13 

NAPIREND: 

1. ) Az önkormányzat 2015. január 1. és október 31. időszakra vonatkozó gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

2. ) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Lakossági felvetések 

Páka, 2015. december 14. 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. decemberi./?-án tartott közmeghalgatásról 

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Balikó Istvánná képviselő 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Lakosság részéről: ... Sr? .... fő 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 18-án 
tartott üléséről. 

Tárgy: Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2015. november 24-i soron kívüli nyilvános ülésén 
tárgyalta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatának 2016. január 1. napjától történő ellátását. 
A Társulási Tanács a feladatellátással kapcsolatban döntött arról, hogy 2016. január 1. napjától a szolgálathoz 
kapcsolódó feladatokat - a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések, továbbá 
Gutorfölde, Csertalakos és Szentpéterfölde települések kivételével - valamennyi társult önkormányzat a 
társulás intézménye a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kívánja ellátni. 

A Társulási Tanács döntött továbbá arról is, hogy a központhoz kapcsolódó feladatokat Lenti Város 
Önkormányzata számára is ellátja a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján, méghozzá oly 
módon, hogy az önkormányzat és a társulás között ellátási szerződés jön létre a feladatra vonatkozóan. 

Fentiekkel összefüggésben a Társulási Tanács módosította a Társulási Megállapodást, továbbá a „Napsugár” 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát. A hivatkozott dokumentumok 2015. december 2. 
napján megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához, amely 2015. december 
11. napján hiánypótlást bocsátott ki mindkét dokumentumra vonatkozóan. A hiánypótlás alapján a Társulási 
Tanács 2015. december 15-i ülésén ismét módosította a Társulási Megállapodást, amelynek hatályosságához 
szükség van a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadó határozatára. A Társulási 
Megállapodásban az alábbi hiányosságok javítására hívott fel a Magyar Államkincstár Zala Megyei 
Igazgatósága. 

Társulási Megállapodás: 

a Társulási Megállapodásban tévesen szerepel Gosztola Község irányítószáma az I. és a II. 
mellékletben, ugyanis nem egyezik meg az államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplővel, 

- a Társulási Megállapodás V.l. pontjában törölni szükséges a költségvetési szerv gazdálkodási 
besorolására vonatkozó adatot, azaz az „önállóan működő” kifejezést, 

- a Társulási Megállapodás III. mellékletében két településnél - elírás folytán - nem megfelelően 
került jelölésre, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a Társulás útján látnak el. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez szükség van - az 
Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti - valamennyi társult képviselő-testület minősített többséggel hozott 
döntésére. A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépését illetően nem kerül sor konkrét időpont 
megjelölésére, arra a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást utolsóként 
elfogadó társult képviselő-testület minősített többséggel hozott döntésének időpontját követően, 2016. január 
1. napjával fog sor kerülni. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Társulási 
Megállapodás módosításáról dönteni szíveskedjék. 

Lenti, 2015. december 15. 

Határozati javaslat: 

 .............  Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. december 21. 
Felelős: ........................... polgármester 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2015. december 18 -án 
tartandó közmeghallgatására 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2015 évi munkájáról, tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodás 
helyzetéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 54.§-a kimondja, hogy a 
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság 
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az 
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 
A közmeghallgatás során először néhány a községünkre jellemző adatot szeretnék közlök tájékoztatásul. Ezt 
követően az idei év gazdálkodási helyzetétét ismertetném, majd az önkormányzat által 2015 évben 
megvalósított valamint a jövő évi célkitűzésekről szólnék. 

I. A községre jellemző adatok 

A község lakosságlétszáma 2015. január 1-jén 70 Fő volt. Ebből a 0-13. évesek 13 fő, 14-17 évesek: 1 fő, 18-59 
évesek 36 fő, és a 60 év felettiek 20 fő. 

II. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről 

Az államháztartásról szóló 2011. Évi CXCV. tv 2014. szeptember 30.-ával történt módosítása következtében 
megszűnt a polgármester tájékoztatási kötelezettsége az önkormányzat első félévi helyzetéről, továbbá a 
háromnegyed éves helyzetéről. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az év vége közeledtével a 
képviselő-testület és a lakosság betekintést nyerjen a 2015 évi önkormányzati gazdálkodás helyzetéről. Ennek 
tükrében készült el a beszámolóm e pontja a 2015. október 31. teljesített adatok ismeretében. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése: 
A képviselő-testület az önkormányzat a 2015 évi kiadási és bevételi főösszegét 14 095 e Ft- bán fogadta el. 
A 2015 évi költségvetését az önkormányzat egy alkalommal módosította. Az önkormányzat 2015. évi 
módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszege 16 431 e Ft 

Bevételek 

Pördefölde Község Önkormányzata 2015. 10. Hó végi bevétele 14 082 e Ft-tal teljesült. 

Működési bevételek 
A költségvetési bevételi főösszegen belüli működési bevételek módosított előirányzatának összege 11 136 e 
Ft. 

Az önkormányzat a 2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását államháztartáson belülről 
kapott működési célú támogatásokból, közhatalmi bevételekből és működési (intézményi) bevételekből 
teremtette meg. 
A bevételek elegendő fedezetet nyújtottak az önkormányzat feladatainak ellátásához, az önkormányzat a 
működőképességét megőrizte. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
A települési önkormányzatok működési célú támogatása államháztartáson belülről a kötelező feladataink 
ellátását szolgálja, nagyságrendje - összege - arányában áll a település lakosságszámával, 
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intézményi és egyéb ellátottsági mutatókkal. így a működési célú támogatások államháztartáson belülről 
bevételeink a kötelezően ellátandó településüzemeltetési, igazgatási (önkormányzat általános működési 
támogatása) szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatás megszervezéséhez 
kapcsolódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2015. évi módosított előirányzatának az 
összege 9906 e Ft. 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény alapján 2015. október 31- ig 
8332 e Ft összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk. Egyéb működési célú 
támogatások bevételei ÁH-n belülről 1645 e Ft. Önkormányzatunk működési célú támogatásai ÁH-n belülről 
Összesen 9977 e Ft 2015. október 31-ig. 

Közhatalmi bevételek 
Közhatalmi bevételként jelentkezik az önkormányzat helyi adóbevétele (kommunális adó, iparűzési adó) 
melynek teljesített adata a 10. Hó végéig 878 e Ft volt. 
2015. október 31 -ig a kommunális adó bevétel 96 e Ft, az iparűzési adóbevétel 688 e Ft, míg a gépjárműadóból 
származó helyi bevételünk összege 94 e Ft volt (a gépjárműadó teljes összeg október 31-ig 271 e Ft. volt, ezen 
összeg 60%-a a központi költségvetést illeti meg, 40% marad az önkormányzatnál.) 

Működési célú átvett pénzeszközök 
Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesített összege 115 e Ft, melynek 100 %- a a 
lakosságnak nyújtott működési célú visszatérítendő támogatások befizetéseiből származik. 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesített összege 125 e Ft, melynek 100 %- a a lakosságnak 
nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások befizetéseinek 10 havi teljesített összegéből származik 
125 e Ft. 

Működési Hitelek, kölcsönök 
Az önkormányzat 2015. évi feladatainak ellátásához, az intézmények működőképességének biztosításához az 
előzőekben említett működési és közhatalmi bevételek államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások, átvett pénzeszközök, előző évi maradvány elegendő fedezetet biztosítottak, ezért nem volt 
szükséges működési célú hitel felvételére. 

Kiadások 

Az önkormányzat 2015. október hó végéig a tényleges kiadásainak összege 10 101 ezer Ft volt. Működési 

kiadások 
A költségvetési kiadási főösszegen belüli működési kiadások 8 550 e Ft teljesített összegét tartalmazza kiemelt 
előirányzatonként: 

Személyi juttatások, 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata Mtv. szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát - az 
önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak munkabérét - tartalmazza. A személyi juttatások előirányzata 
tartalmazza a béren kívüli juttatásként a cafeteria juttatást. Külső személyi jutatásként, pedig a társadalmi 
megbízású polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja került megtervezésre. 
A személyi juttatások módosított előirányzatának az összege 3610 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat a 10. hó 
végéig 3313 e Ft összeggel 92 % - bán teljesült 

Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó - melynek tervezési alapja a személyi juttatások 
előirányzata - .módosított előirányzatának az összege 989 e Ft, mely 2015 október 31.-ig 628 e Ft- tál teljesült. 

A dolosi kiadások: 
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A dologi kiadásaink nagy része a településüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatainkból adódnak. A 
dologi kiadások eredeti előirányzatának az összege 3141 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 3918 
ezer Ft. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ezen kiemelt előirányzat teljesítése 1834 e Ft, a módosított 
előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 47 %., mely az teljesült összkiadásaink 18 %-a az október 31-ei 
adatok alapján. 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015 évi eredeti előirányzatának összege 1443 ezer Ft, míg a módosított 
előirányzat összege 1606 ezer Ft. 

Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások kerültek megtervezésre a 
szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása. 
Ezen összegből családi támogatásként 46 e Ft, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásra 205 e 
Ft, lakhatással kapcsolatos ellátásra (lakásfenntartási támogatás, lakhatáshoz nyújtott települési támogatás) 159 
e Ft, míg egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 732 e Ft került 
kifizetésre. 

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összege 2317 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az 
államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott 
működési célú támogatásokat. 
Működési célú pénzeszközátadásaink is nagyrészt a kötelező feladataink ellátását szolgálta, de ezen túlmenően 
államháztartáson kívül támogatást biztosítottunk olyan egyesületeknek, alapítványoknak, egyéb önszerveződő 
közösségeknek, akik tevékenységükkel a lakossági érdekeket közösségi célkitűzések megvalósítását szolgálják. 
A működési célú pénzeszközátadásaink teljesített összege október 31.-ig 1533 e Ft. 
Ezen túl továbbá tartalmazza a lakosság részére az év folyamán kölcsön formájában biztosított önkormányzati 
segély kifizetését 100 e Ft összegben. 

Áh-n belülre átadott támogatások teljesülése 2015 október 31.-ig 
Adat ezer Ft-ban 

közösen ellátott feladat, 
költségvetési 
szerv,/társulás 
megnevezése 

2015 évi tervezett műk. 
Célú önk finanszírozás 

2015. október 31.-ig 
időarányosan műk. Célú 
járó finansz. 

2015. október 31.-ig 
tényleges műk. Célú 
finanszírozási összege 

Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 
támogatása 

588 490 260 

Lenti Kistérség tagdíj 80 67 67 
Vízmű érdekeltségi 
hozzájárulás 

74 
62 0 

Szociális étkeztetés 7 6 0 
Fogorvosi alapellátás 9 8 9 
Védőnői szolgálat 38 32 38 
falugondnoki szóig. 2014. 
évi élsz 

94 94 
0 

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes vállalkozásoknak, civil és társadalmi egyéb szervezeteknek átadott 
támogatások időarányos teljesülését. 

Áh-n kívülre átadott támogatások telesülését 2015 október 31.-ig 
Adat ezer Ft-ban 

vállalkozás, civil szervezet 
megnevezése 

2015 évi tervezett műk. 
Célú önk támogatás 
mértéke 

2015. október 31.-ig 
időarányosan műk. Célú 
járó támogatás mértéke 

2015. október 31.-ig 
tényleges műk. Célú 
támogatás összege 

háztartásoknak vízdíj 
átvállalás 

150 125 
60 
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háztart. karácsonyi támog. 
50 42 

0 

Szemétszállítási díj átváll. 
490 408 398 

Háziorvosi alapellátás 256 213 256 
Fogorvosi alapellátás 60 50 45 
Fogorvosi ügyelet 3 3 3 
2014. évi ivóvíz-, szennyvíz 
szolgáltatási támogatás élsz 
vfiz 

0 0 79 

Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadásaink 2015. évi eredeti előirányzatának az összege 2700 ezer forint, a módosított 
előirányzatot a képviselő-testület 3700 ezer Ft-ban hagyta jóvá. 

A felhalmozási kiadásainkon belül a beruházási kiadásaink módosított előirányzatának az összege 1000 ezer 
forint, mely az önkormányzat részére tervezett tárgyi eszköz beszerzés módosított összege. 2015. október 
31-ig a kialakításra került önkormányzati játszótér építésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre 1260 
e Ft értékben. 

Felhalmozási és beruházási hiteleink, kölcsön összege: 

2015 év során felhalmozási, beruházási kölcsön felvételére nem került sor. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összege október 
31-ig 398X e Ft volt. 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány: 
2987 e Ft. 
III. Az önkormányzat 2015 év eredményei 

Működőképesség megőrzéséhez, kötelező feladat ellátásához kapcsolódó szolgáló pályázatok 

Adat ezer Ft-ban 
pályázat típusa kért pályázati támogatás nyert pályázati támogatás 
  összege: 
vízdíj támogatása 1809,1 1362,5 
Szociális tűzifa támogatás 266,7 266,7 

közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás 

225 900 
0 

nyári gyermekétkeztetés biztosítása 69,96 69,96 

Közintézmények, közutak felújítását, gépjármübeszerzést szolgáló pályázatok 

Adat ezer Ft-ban 
pályázat típusa kért pályázati támogatás nyert pályázati támogatás 
  összege: 

Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló 
fejlesztések (belterületi útfelújítás) 

2 578 nem nyert 

adósságkonszolidációban részt 
nem vett önkormányzat 
támogatása: 

1 500 nem nyert 
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Előző évben nyert pályázati támogatásból megvalósuló felújítások 
adat ezer Ft-ban 

pályázat típusa kért pályázati támogatás nyert pályázati támogatás 
  összege: 

2014. évben nyert 
adósságkonszolidációban részt nem 
vett önkormányzat támogatása 

1500 1500 

2015. évi Közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatás: 

Önkormányzatunk 2015. évben biztosítottunk közfoglalkoztatást egyrészt 2014. december 1- ől 2015. március 
31-ig, melyben 1 fő munkanélküli házigondozás képzése valósult meg a Munkaügyi Központ szervezésében. 
Továbbá ugyancsak 2014. december 1- ől indult a téli hosszú távú közfoglalkoztatást 1 fővel, mely 2015. 
február 28-án zárult. Ezen kívül ugyancsak a Munkaügyi Központ támogatásával indult 2015 április 1- el és, 
március 16- ól 2015 augusztus 31-ig ugyancsak hosszú távú közfoglalkoztatást, melyben 1-1 fő vett részt. 
Jelenleg 2015. szeptember 1- ől 2015. november 30-ig hosszú távú közfoglalkoztatási program megvalósítása 
van folyamatban 2 fő munkanélküli közfoglalkoztatásával. A napi nyolc órás közfoglalkoztatás 
megvalósításához közmunkásonként 89.841 Ft/fő/hó támogatásban (bér: 79155 Ft+13, 5%-os járulék) 
részesültünk. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2015. december 1-től 2016. február 29-ig 2 fő aktív korúak ellátásában- 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban- részesülő álláskereső bevonásával, indul a téli hosszú távú 
közfoglalkoztatás, melyhez foglalkoztatottanként az előbbiekben részletezett támogatásban fogunk várhatóan 
részesülni. A közfoglalkoztatottak a településen a köztemető, közterületek folyamatos kaszálását, gaztalanítását 
és a középületek rendben tartását, hó eltakarítást, ároktisztítást, karbantartását, javítási munkákat végzik el. 

Valamennyi közmunkaprogramban a közfoglalkoztatottak napi 8 órában voltak/vannak alkalmazva. 

Az előző évekhez képest a szociális feladatellátásban történt változás. 

2014. december 31- vei a Csömödéri Szociális Intézményt Fenntartó Társulás megszüntetésre került, 
2015. január 1- tői 3 fő szakképzett szociális gondozó bevonásával ellátásra kerül a településünkön a szociális 
étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Feladat-ellátási szerződés alapján a Házi gondozás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatások ellátásra kerülnek Nova, Ortaháza és Pördefölde községek közigazgatási területére 
kiterjedően. A szociális alapszolgáltatások biztosítására 2015. évre 6258 ezer Ft támogatásban részesülünk, 
ezzel szemben a várható kiadásaink összege 16 003 ezer Ft. így a feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatoknak ellátotti létszám alapján hozzá kell járulniuk, önkormányzati támogatást kell biztosítania 
szociális alapszolgáltatok ellátásához. 2015. évben az állami támogatás és a térítési díjból származó bevételek 
figyelembevételével 4 315 e Ft önkormányzati támogatással számoltunk és emellett bevételként jelentkezik a 
szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj várható 5 430 e Ft összege. 2015. október 31-ig a térítési díjból 3 208 
e Ft bevétele keletkezett Páka község önkormányzatának. 
Jelenleg szociális étkezést Páka településen 41 fő, Ortaháza településen 11 fő, a házi gondozást 23 fő veszi 
igénybe. Jelenleg szociális étkezést Pördefölde településen december 1-től 1 fő , a házi gondozást 0 fő veszi 
igénybe. 
A házi segítségnyújtás területén 2016. január 1- vei jelentős változások várhatóak, melynek jogszabályi alapja 
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 évi CXXXIII. Tv. Ezen 
jogszabály módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. (továbbiakban: 
Sztv.) A módosított Sztv. 136.§(4) és (7) bekezdése értelmében: 

A 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetén a gondozási szükséglet vizsgálata során - a 
2015. augusztus 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján - megállapított pontszámot 

5 



és gondozási óraszámot a fenntartó 2015. szeptember 30- áig rögzíteni kellett a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett 
nyilvántartásban. 

Továbbá 2015. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő személyek 
gondozási szükségletét a 2016. évi állami támogatás igényléséig, de legkésőbb 2015. december 31-éig - az 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel 
kihirdetett, 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályok alapján - felül kell vizsgálni A törvény módosítással 
összefüggő végrehajtási rendeletek elfogadása folyamatban van 

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat 
A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálatterületén szintén változások lesznek a jövő évtől. 
A módosított Sztv. 136.§(8)- (9)bekezdése értelmében a Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. 
január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 
A települési önkormányzat 2015. október 31- éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 
szerződést. A települési önkormányzat 2015. november 30- áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása 
módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak 
biztosításához szükséges módosítását 2015. november 30 - ig kérelmezi. Önkormányzatunk a 2015. október 
29.-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy továbbra is a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának 
feladatellátásában kívánja biztosítani a Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatait. 

Az idei évi feladataink 

Az önkormányzat 14 m3 szociális tűzifa vásárlására nyújtottuk be a támogatási igényünket ezzel szemben az 
önkormányzat 15 m3 szociális tűzifa vásárlására 266 700 Ft támogatást nyert, melyhez önkormányzatunknak 
önerőt nem kell biztosítani. Ezen kívül az önkormányzatot terheli a szállítási költség. 

A következő önkormányzati év célkitűzései: 

A következő év célkitűzései között szerepel a folyamatban lévő pályázatok lezárása (hivatal általános iskola 
épületének energetikai korszerűsítése), emellett pályázati támogatással célszerű lenne a közös tulajdonú 
fogorvosi rendelőt felújítani, akadály mentesíteni. Fontos lenne az óvoda, hivatal, általános iskola fűtésének 
korszerűsítése valamint az óvoda tetőszigetelésének megoldása, és a hivatal villamossági hálózatának 
korszerűsítése, akadály mentesítése. Gondot kell fordítanunk az útjain állagmegóvására, kedvező pályázati 
feltételek mellett azok javítására. Kedvező pályázati feltételek mellett a köztemetőben a ravatalozó részbeni 
felújítása ind okolt lenne. 

A célkitűzések mellett továbbra is fontos feladatunk az önkormányzat és az intézmények működőképességének 
megőrzése. 

Páka, 2015. december 10. 
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2. melléklet 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA OKT 31-IG 

BEVÉTELEK 
adat ezer forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 2015. évi 

előirányzat 
2015. évi 

előirányzat teljesítés okt 31- ig 

B BEVÉTELEK    

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről    

B1 1 Önkormányzatok működési támogatásai    

B i l i  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 696 5 696 4 784 
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támnoatáca 814 814 733 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 008 
B115 Működési célú központosított előirányzatok  

70 1 807 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 062 2 126 1 645 
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 9 772 9 906 9 977 

B3 Közhatalmi bevételek    

B34 Vagyoni típusú adók    

B34 Magánszemély kommunális adója 120 120 96 
B35 Termékek és szolgáltatások adói  - - 

B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó) 800 800 688 
B354 Gépjárműadók 100 100 94 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 10  

 Közhatalmi bevételek összesen 1 030 1 030 878 
B4 Működési bevételek    

B408 Kamatbevételek 10 10  

 Működési bevételek összesen 10 10 - 
B5 F elh almoz ást bevételek    

B52 Ingatlan értékesítés  
1 982  

 Felhalmozási bevételek összesen - 1 982 - 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök    

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről 

190 190 115 
 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 190 190 115 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál lamháztartáson 
kiv ü 1 rő 1 

325 325 125 

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök    

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 325 325 125 
BJ-B7 Költségvetési bevételek 11 327 13 443 11 095 

B8 f inanszírozási bevételek    

B81 Belföldi finanszírozás bevételei    

B813 Maradvány igénybevétele 2 768 2 988 2 987 
 

Finanszírozási bevételek összesen 2 768 2 988 2 987 
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 095 16 431 14 082 



PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA OKT 31-IG 

3. melléklet 

KIADÁSOK 
adat ezer Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 2015. évi 

előirányzat 
2015. évi 

előirányzat teljesítés okt 31-ig 

KI  Személyi juttatások    

KI 1  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 985 1 985 1 859 
 KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 817 1 817 1 691 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 168 168 168 

K12  Külső személyi juttatások 1 625 1 625 1 454 
 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 1 625 1 625 1 454 
  Személyi juttatások összesen 3610 3 610 3 313 

K2  Munkaadókat terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 989 989 628 
K3  Dologi kiadások    

K31  Készletbeszerzés 350 350 407 
 K3I 1 Szakmai anyagok beszerzése 50 50  

 K3I2 Üzemeltetési anyagok beszerzése 300 300 407 
K32  Kommunikációs szolgáltatások 131 131 109 

 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 71 71 68 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 60 41 

K33  Szolgáltatási kiadások 2 030 2 807 993 
 K33 1 Közüzemi díjak 405 405 469 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 925 1 702 205 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 50 83 
 K337 Egyéb szolgáltatások 650 650 236 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 630 630 325 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 630 630 303 

K353 Kamatkiadások   22 
  Dologi kiadások 3 141 3 918 1 834 

K4  Ellátottak pen/beli juttatásai    

K42  Családi támogatások   46 
K45  Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 228 228 205 
K46  Lakhatással kapcsolatos ellátás 159 159 159 
K48  Egyéb nem intézményi ellátások 1 056 1 219 732 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 443 1 606 1 142 
KS  Egyéb működési célú kiadások    

 K502 Elvonások és befizetések  318 318 
  Működési célú pénzászköz átadás    

 K506  ÁH-n belülre 812 890 374 
 K511  ÁH-n kívülre 1 009 1 009 841 
 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása 100 100 100 
  Egyéb működési célú kiadások 1 921 2 317 1 633 
  

Működési kiadások 11 104 12 440 fi 550 

K6  Beruházások    

 K64 Ingatlanok beszerése, létesítése  787 992 
 K67 ÁFA  213 268 
  Beruházási kiadások - 1 000 1 260 

K7  íeluiitások    

 K71 Ingatlanok felújítása 2 126 2 126  

 K74 ÁFA 574 574  

  Felújítási kiadások 2 700 2 700 - 
  

Felhalmozási kiadások 2 700 3 700 1260 
  

Költségvetési kiadások 13 804 16140 9 810 
 K9 Finanszírozási kiadások _______________________________________________     

 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 291 291 291 
   291 291 291 
  KIADÁSOK OSS/l'SlV 14 095 16 431 10 101 



5. melléklet 

Pördefölde Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 
az október 31-ig teljesített egyéb működési kiadások összege 

ezer forint 
 eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés okt 31-ig 

Cím 
szám Feladat Megnevezése Működési célú 

ÁH-n kívülre 
Felhalmozási 

célú ÁH-n kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 
Államháztartáson kívülre       

1 - háztartásoknak vízdíj átvállalás 150  150  60  

4 - háztart. karácsonyi támog. 50  50    

5 - Háziorvosi alapellátás 256  256  256  

6 - Fogorvosi alapellátás 60  60  45  

7 - Fogorvosi ügyelet 3  3  3  

8 - szemétszállítási díj átvállalása 490  490  398  

9 - 2014 évi ivóvíz/szennyvízszolgáltatási támogatás élsz vfiz     79  

Államháztartáson kívülre összesen: 1009 0 1009 0 841 0 

Államháztartáson belülre 
      

1 - Közös önkormányzati hivatal támogatása 524  588  260  

2 - kistérségi társulás - tagdíj 80  80  67  

3 - vízmű érdekeltségi hozzájár. 74  74    

4 - Óvodai nevelés 0  0    

5 - Óvodai Társulás 0  0    

6 - Fogorvosi alapellátás 9  9  9  

7 - Védőnői szolgálat 38  38  38  

8 - Idősek klubja 7  7    

9 - falugondnoki szóig. 2014. évi élsz 80  94    

Államháztartáson belülre összesen: 812 0 890 0 374 0 
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Pördefölde Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének teljesített felhalmozási kiadásai október 31-ig 

adat ezer forintban 

 eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés okt 31-ig 
    

Cim- 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finanszírozás- 

kiadáson 
összes 

felhalmozási 
kiadás 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finanszírozás, 

kiásások 
összes 

felhalmozási 
kiadás 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finanszt'ozasi 

kiadaso* 
összes 

felhalmozási 
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Ravatalozó felújítás   

2 700   
2 700   

2 700   
2 700      

- 

2. 
066020 - Váró* és kittié 
jgéwtilted*»l egyéb uoigá Itat* 
sok 

                  

 
játszótér építése       

1 000     
1 000 1 260     

1 260 
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1 260 -  •  
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