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Zala Megye Pördefölde 

J e g y z ő k ö n y v  

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-
én megtartott nyílt ülésről. 

Határozatok 

51 -57/2016.(VIII.31.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31 -én 
10, - órai kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

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. 

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

NAPIREND: 

1. ) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei 
hatállyal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása. 

2. ) Páka, Sugár út 30/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 

3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről döntés 

4. ) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat támogatására pályázat 
benyújtásáról döntés. 

5. ) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

6. ) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról, és a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés 

7. ) Polgármesteri tájékoztató. 

8. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK 

 l. )A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. 
január l-jei hatállyal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Flozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. a polgármester javaslatával egyetértettek. 



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

51/2016.(VIII.31.) kt. határozat 
Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal érvényben lévő vagyonkezelői szerződést 2016. szeptember 1. napjával módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. szeptember 1.-től folyamatos Felelős: polgármester 

2. ) Páka, Sugár út 3Ö/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkonnányzat a 
2016. május 19-én megtartott ülésén döntött a közös tulajdonban lévő Páka, Sugár út 30/A 
bérlakás értékesítéséről Szirmai György javára. A kérelmező tájékoztatta a pákái 
polgármestert, hogy sajnos nem tudja megvásárolni az ingatlant. Ugyanakkor Katharina Reeb 
osztrák állampolgár megvásárolná a bérlakást, amennyiben az önkormányzatok értékesítik 
részére. 
Valamennyi tulajdonos önkormányzat az előzetesen egyeztetés során javasolta, hogy kerüljön 
részére értékesítésre a bérlakás, melyet 14 500 euróért vásárolna meg. 
Ebből az önkormányzatunkat a 5/200-ad tulajdonrésze arányában 725 euró illetné meg. Az 
összeg kifizetése Páka Község Önkormányzatának bankszámlájára kerülne kifizetésre az 
összeg és Páka utalja tovább önkormányzatunk részére. 

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek, hozzászólás nem hangzott el. 

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

52/2016.rVHI.31.) kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös tulajdonban lévő Páka, 
Sugár út 30/A, 56/6 hrsz-ú 1290 m2 nagyságú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület 
ingatlanban lévő 5/200 tulajdoni hányadát értékesíti KATHARINA REEB A-5161 
ELIXHAUSEN Untergrub str. 3. (Ausztria) szám alatti lakos részére. 
Az ingatlan vételi ára 14.500 Euró, melyből az önkormányzatot tulajdonrész arányában az 
alábbi összeg illeti meg: 

Pördefölde Község Önkormányzata tulajdoni hányad értékesítési ára: 725 euró. 
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedés megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 



3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről döntés 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
53/2016.(VIII.3D kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016 évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 18. pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. 

Az igényelt fa mennyisége 18 m3 (keménylombos tűzifa). 

Az önkormányzat vállalja, hogy tűzifa szállításának költségének pénzügyi fedezetet 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

4. ) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat támogatására pályázat 
benyújtásáról döntés. 
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

54/2016.(VIII.3D kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének III. 1 
pontjában foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működőképességének megőrzése 
érdekében települési önkomiányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása megállapítása 
iránt pályázatot nyújt be. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Zala 
Megyei Igazgatósághoz nyújtsa be pályázatát és a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgánnester 



5. ) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el-. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

55/2016.(VIH.3n kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pördefoldi helyi választási 
bizottság választott tagjává/ póttagjává az alábbi személyeket választja meg: 

Varga Márta Pördefölde, Fő út 38, 
Horváth Tünde Gabriella Pördefölde, Petőfi út 3. 
Balikó István Pördefölde, Fő út 28. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 
megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

6. ) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 
csatlakozásról, és a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról 
döntés 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
56/2016.(VIH.3O kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016(VIII. 31.) Korm. 
rendeletében meghatározottak szerint az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza PÁKA település, mint a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű ..Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez" című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Páka Község Önkormányzata, mint 
a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 



7. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy a településen bővítésre kerülő játszótéren 
az eszközök telepítése szeptember 30-ig fog megtörténni. 
Elmondta továbbá, hogy Gelencsér Gábor Bálint egyéni vállalkozó telefonon kereste meg 
azzal a céllal, hogy a település nevezetességeit az országos Katalógusban megjelenteti, azt 
folyamatosan frissíti. A megbízási szerződés 2 évre szólna, melynek összege a két évre bruttó 
19 050 Ft lenne. A polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződés 
aláírására hatalmazzák fel. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

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

57/2016.(VIII.31.) kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízási szerződést köt 
Gelencsér Gábor Bálint egyéni vállalkozóval (7200. Dombóvár, Petőfi utca 10.) Pördefolde 
község nevezetességeinek megjelenítésére az Országos Katalógus honlapon. 
A megbízási szerződés 2 évre szól. 
A megbízási díj összege 2 évre bruttó 19 050 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 
folyamatos Felelős: 

 
8. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem 

tárgyalt. A polgármester a nyílt ülést 11,3() - órakor bezárta. 

 



M E G H Í V Ó  

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

201. augusztus 31 - én, (szerda) 10,00 -órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

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

NAPIREND: 

1. )A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-jei 
hatállyal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

2. ) Páka, Sugár út 30/A szám alatti bérlakás értékesítéséről döntés. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről döntés 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

4. ) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat támogatására pályázat 
benyújtásáról döntés. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

5. ) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

6. ) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról , és a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

7. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

8. ) Interpelláció, kérdés Páka, 2016. augusztus 26. 

Tisztelettel 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.

 -án tartott nyílt üléséről 

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Balikó Istvánná képviselő 
 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 
 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. augusztus 
31-én tartandó ülésére 

Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között 2013. január l-
jei hatállyal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása 

Tisztelt képviselőtestület! 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban:KLIK) és az önkormányzat között vagyonkezelési 
szerződés jött létre 2013 január l-jei hatállyal. A vagyonkezelési szerződés 26 pontja az 
alábbiakat tartalmazza: 

„Működési költségek viselésének szabályai 

26. A KIK. közüzemi szerződést köt az EON Energiaszolgáltató Kft.-vel az 
intézményfenntartó központ pákái szervezeti egységének áram és gáz szolgáltatására. A KIK. 
szerződést köt az Észak Zalai Víz és Csatornamű Zrt.-vel a pákái szervezeti egység víz és 
csatorna szolgáltatására 

AZ Öveges József Óvodát fenntartó társulás társulási tanácsa a Czigány és Társa BT.- 
vel érvényben lévő vállalkozási szerződés útján biztosítja a gyermek és felnőtt étkeztetést a 
pákái szervezeti egységben, melynek figyelembevételével az iskolában lévő konyhát a 
vállalkozó üzemelteti. A konyhában jelentkező áram és gáz, vízfogyasztás mérésére almérő 
szolgál. 

A Czigány és Társa BT. havonta a KIK. által kibocsátott számla ellenében- az almérő 
által mért fogyasztás figyelembevételével- kifizeti a számla kibocsátását követő 15. napon 
belül a konyhában jelentkező áramdíjat, gázdíjat, vízdíjat.” 

A szerzódés26. Pontjának módosítása indokolt az alábbiak figyelembevételével: 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás (továbbiakban: társulás a 
Czigány és Társa Kereskedelmi Bt-vel(továbbiakban:üzemeltető) a gyermekétkeztetés és 
munkahelyi vendéglátás biztosítása 2015. január 1 napjától érvényes szerződés az üzemeltető 
kérésére közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. A gyermekétkeztetést 2016. Szeptember 
1 napjától Vajmi Ferenc egyéni vállalkozó biztosítja, így a KLIK felé 2016 szeptember 1 
napjától az iskolai konyhablokk áram , víz és gázdíj fizetésére - az almérő által mért 
fogyasztás figyelembevételével- az új üzemeltető lesz kötelezett. Ennek megfelelően a 
vagyonkezelési szerződés 26 pontjának módosítását javaslom az alábbiak szerint: 

„ Működési költségek viselésének szabályai 

26. A KLIK. közüzemi szerződést köt az EON Energiaszolgáltató Kft.-vel az 
intézményfenntartó központ pákái szervezeti egységének áram és gáz szolgáltatására. A 



KLIK. szerződést köt az Észak Zalai Víz és Csatornamű Zrt.-vel a pákái szervezeti egység víz 
és csatorna szolgáltatására. 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási tanácsa 2016. 
szeptember 1. napjával a Pákái Öveges József Általános Iskola (8956. Páka, Ifjúság út 13.) 
Azonosító: 181010, valamint a Pákái Öveges József Óvoda (8956. Páka, Ifjúság út 11.) pákái 
székhelyintézményében,Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval biztosítja a gyermekétkeztetést, 
melynek figyelembevételével az iskolában lévő főzőkonyhát a vállalkozó üzemelteti. A 
konyhában jelentkező áram. gáz és vízfogyasztás mérésére az almérő szolgál. 

Vajmi Ferenc egyéni vállalkozó havonta a KLIK. által kibocsátott számla ellenében - az 
almérő által mért fogyasztás figyelembevételével - kifizeti a számla kibocsátását követő 15. 
napon belül a főzőkonyhában jelentkező áramdíjat, gázdíjat, vízdíjat.” 

A vagyonkezelési szerződés további pontjainak a módosítása nem indokolt. 

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításának fogadja 
el és hagyja jóvá. 

Páka, 2016-08-27 

Tisztelettel: 

 



ELŐTERJESZTÉS: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. 
Augusztus 31 -én tartandó testületi ülésére 

Tárgy: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről döntés 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. Évi C. tv (továbbiakban: Ktv.)l melléklet IX. Helyi önkonnányzatok támogatásai 
fejezet 18. A helyi önkonnányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcím szerinti Települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására Pályázók köre: 
A pályázati kiírás értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok 
szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be. 
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám 
adatának, ill. a 2016. január 1 -jei lakosságszámból a 80 év korcsoportos adatának együttes 
száma alapján kerül meghatározásra (továbbiakban együtt: ellátott). 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget 
igényelhet a települési önkormányzat. 

A támogatás mértéke: 
Pördefölde Község Önkormányzata vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 
15 000 Ft/erdei m3+áfa. A pályázathoz önrészt az önkormányzatnak nem kell vállalnia 
mivel Pördefölde Község a 105/2015. (IV.23)Kormányrendelet 2. Melléklete alapján 
jelentős munkanélküliséggel sújtott település. m3+áfa, lágy mértékű önrész vállalása. 

A támogatás formája: 
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - számlázó költségek a 
települési önkormányzatot terhelik. 
A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az 
igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt 
meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. Évi létszámának a 
település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a 
rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére 
is jogosult. 

Pályázatok benyújtása: 

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik rendeletben szabályozzák a 
szociális rászorultság szabályait, legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. Napon 
belül akként, hogy 

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 



a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e 
támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők ) jogosult előnyt élvezzen, 

b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
élvezzen előnyt és 

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor. 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifa vagy szénben részesülő ellenszolgáltatást nem 
kér. 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt, 
a döntést a képviselő testület átruházhatja a polgármesterre is. 

Az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 
január 1 -jei lakosságszámból a 80 év korcsoportos adatának együttes száma alapján-9 
fő- figyelembe véve önkormányzataink az alábbi összegű szociális tűzifa (kemény lombos 
tűzifa vásárlására) adhatja be a támogatási igényét 2016 évben: 

Pördefölde Közsé« Önkormányzata: 

Maximálisan igényelhető mennyiség: 18 m3 Maximálisan 
igényelhető mennyiség forintban: 342.900 Ft 
Vállalt/szükséges önrész : - Ft. 
Összes várható ráfordítás (elnyert támogatás függvényében): 342.900 Ft+ szállítási 
költség 

A pályázatot elektronikus rögzítésének határideje 2016. Szeptember 30. (a pályázatok papír 
alapon történő benyújtásának határideje 2016. Október 3.) 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig (3.000,0 millió 
forint), a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül, de legkésőbb 
2016. október 30-ig dönt. 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot benyújtása indokolt valamennyi 
önkormányzat esetében, mivel, a szociálisan rászorultak nagy része, pedig önerőből a tűzifát 
nem tudja megvásárolni. 
Indokoltnak tartom a maximális támogatásra vonatkozó igény benyújtását (önkormányzatok 
elmúlt évi tapasztalatai alapján), mivel várhatóan a 25 m3 feletti igény 100%-ban nem kerül 
kielégítésre. 
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének a 9/2015. (X.30.) önkormányzati rendélete rendelkezik, mely alapját képezi a 
2016 évi támogatás igénylésének. A rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megalkotása nem indokolt. 
Kérem a fentiek figyelembevételével a képviselő-testületek, hozzanak szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról. 



/2016(VIII.30) Határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016 évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. tv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 18. pontjában foglaltak figyelembevételével a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. 

Az igényelt fa mennyisége 18 m3 (keménylombos tűzifa). 

Az önkormányzat vállalja, hogy tűzifa szállításának költségének pénzügyi fedezetet 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 
folyamatos Felelős: 
polgármester 

Pördefölde, 2016. augusztus 31. Tisztelettel :  _ I 

Tóthné Péter Judit 
jegyző ' 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. augusztus 31 
-én tartandó ülésére. 

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat támogatására pályázat 
benyújtásáról döntés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 
Ktv.) 3 melléklet 1.7 Pontja, továbbá a III. 1 pontja figyelembevételével a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatására. A települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatása a települési önkormányzatok működőképességének 
megőrzésére vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra azok az önkormányzatok nyújthatják be a 
pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 Ft.-ot Az 
igényt folyamatosan, de legkésőbb 2016. szeptember 30.-ig lehet benyújtani. Előre nem 
látható események bekövetkezése esetén 2016. szeptember 30-át követően is benyújtható a 
pályázat azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2016.november30. 

A támogatás formája lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás és 
felhasználásuk meghatározott célhoz, vagy feladathoz köthető. 
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A pályázatot és a további 
benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes 
igazgatóságára(továbbiakban:Igazgatóság) kell eljuttatni két eredeti és egy másolati 
példányban. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje 
legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap. A pályázati Igénylő Adatlap 
mellé csatolni kell: 
- a képviselő-testület határozatát, 
- az önkormányzat 2016. Évi költse béléseséről szóló rendeletét 
- az Avr. 75(2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, továbbá az önkormcinyzatok egymás közötti 
tartozásai rendezéséhez pályázott támogatás esetén nyilatkozat a másik féltől a 
követelés/tartozás összegéről ill. arról, hogy’ a másik fél a követelés/tartozás összegét 
pályázatálban semmilyen módon nem szerepelteti. 
- a pénzügyileg nem rendezett számlákról, egyéb bizonylatokról készített összesítő 
feladatonkénti bontásban. 
- egyéb, a benyújtott igény alátámasztásóira szolgáló dokumentumok (pl. jogerős bírósági 
ítélet, kincstári határozat stb.) 

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek 
- A 2015. évi költségvetési rendeletének, és 
- A 2016. Március 15-ét követően benyújtott igény esetén a 2016 évi költségvetési 

rendeletének, 
- A 2014 évi költségvetésének végrehajtáséiról szóló rendeletének, 

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati 
Rendelettárában nem szerepel. 
Az önkormányzatnak indokolt a rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot 
benyújtani a Ktv.-ben valamint a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével, mivel 



jelentős összegű tartozással rendelkezik az önkormányzat. A pályázati támogatást a kötelező 
feladat ellátást szolgáló intézményi elmaradt finanszírozásra, másik önkormányzat felé 
fennálló tartozásaink kiegyenlítésére, továbbá szállítói tartozás (közüzemi díjak, karbantartási 
számlák, egyéb számlák) kiegyenlítésére használnánk fel. A támogatás az önkormányzat 
működőképességének a megőrzését szolgálja. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 

Páka, 2016. augusztus 31. 

72016. (VIII. 31) számú határozat 

Horváth 
Józsefne- 

 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. Évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének III. 1 
pontjában foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működőképességének megőrzése 
érdekében települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása megállapítása 
iránt pályázatot nyújt be. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Zala 
Megyei Igazgatósághoz nyújtsa be pályázatát és a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016 .augusztus 
31-én tartandó képviselő-testület ülésére 

Tárgy: Helyi választási bizottság tagjainak a megválasztása 

Tisztelt képviselő-testület! 

A Pördeföldei helyi választási bizottság tagjai közül Müller Gáspárné, ifj. Kalló Károly és 
Varga Máté bejelentette, hogy nem tudnak részt venni a 2016. október 2-án megtartásra kerülő 
népszavazás lebonyolításában közreműködő helyi választási bizottság munkájában, 
egészségügyi és családi körülményeik miatt, megbízatásukról lemondtak. 

A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. Tv(továbbiakban :Ve.) 35.§ (l)-(2) bekezdése 
értelmében 

Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja 
szerinti okból megszűnt (lemondás), helyébe a póttagok megválasztására irányuló 
indítványban a soron következő - a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási 
iroda vezetője által kijelölt - póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat 
képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság 
esetében az Országgyűlés új tagot választ. 

A megüresedő helyekre megválasztásra kerülő választott tagom megválasztásánál figyelembe 
kell venni a Ve 17§-át, valamint a 23§-26.§-at, mely a következőket mondja ki: A 
szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 
18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja 
a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, 
cl) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 
h) jelölt. 
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
a) párt tagja, 
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - 
tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választáséinak kitűzését követően. 
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz indítványt. 
24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a 
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános 



választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja 
meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló 
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 
(2) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottságot 
választani. 
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. 
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az 
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület. 
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, 
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság. 
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 
területi választási bizottság, 
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a 
területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság -
jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza. 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. 

A Ve. 33.§(3) bekezdése értelmében a területi választási bizottság, az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a 
szavazatszámláló bizottság 
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott 
választási bizottság alakuló üléséig, 
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé 
válásáig tart. 

Mivel a 7 tagú helyi választási bizottságból 3 tag megbízatása a megbízatásról történő 
lemondás miatt megszűnt a szükségesnek tartom helyükre 3 választott tag megválasztását. 

A Ve. 24§(1) bekezdésében biztosított jogkörömmel élve javaslom az alábbi Pördefolde 
településen lakóhellyel rendelkező alábbi személyeket a helyi választási bizottság tagjává / 
megválasztani. 

Varga Márta Pördefolde, Fő út 38, 
Horváth Tünde Gabriella Petőfi út 3. 
Balikó István F út 28. 

Felhívom a figyelmet, továbbá arra, hogy a Ve. 37. § -a értelmében a választási bizottság tagja 
és póttagja a megválasztását vagy megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló 
bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy 
fogadalmat tesz. A helyi választási bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes 
közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt 



vagy fogadalmat. Ha az eskü vagy fogadalom letételére az (1) bekezdésben foglalt határidőig 
nem kerül sor. az Országgyűlés helyett az Országgyűlés elnöke előtt, a polgármester helyett a 
a megyei közgyűlés elnöke előtt, a kell esküt vagy fogadalmat tenni. 

A választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. 

A közjogi tisztségviselő esküjének szövege 
En, (az eskütevő neve) fogadom, hogy' Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorolom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy se géljen! 

 ....... /2016(VIIII.31.)Határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pördeföldi helyi választási 
bizottság választott tagjává/ póttagjává az alábbi személyeket választja meg: 
Varga Márta Pördefölde, Fő út 38, 
Horváth Tünde Gabriella Pördefölde, Petőfi út 3. 
Balikó István Pördefölde, Fő út 28. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 
megtételére. 
Határidő: folyamatos 
F l lő  l á  

Páka, 2016. augusztus 31. 

Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. augusztus 
31-én tartandó ülésére 

Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról , és 
a KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés 

Tisztelt képviselő-testület! 

I.A KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázat ismertetése röviden: 

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban 
hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek 
csökkentésének megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi 
színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság 
növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati 
elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált 
ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. 

A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás 
biztosításával tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a 
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú pályázati felhívás feltételeinek megfelelő 
projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében 
tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) 
keretében. 7 

□ a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az 
önkormányzatokat; 

□ az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon 
alacsony; 

n a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által 
meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve 
harmadik (kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet érik el, a negyedik 
szint teljesítésével (teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) 
kapcsolatban az önkormányzatok jelentős része kihívásokkal küzd; 

7 a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan 
meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit. 

A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására 
koncentrálja, így az e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt 
teszik lehetővé, hogy saját honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai 



megoldások - integrált iratkezelési és gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, 
elektronikus ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb. - csak elvétve fordulnak elő. 

A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi 
támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további 
kiterjesztését már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések 
végrehajtásához pedig központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra 
van szükség a szigetszerű fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az 
alkalmazandó megoldások hosszabb távú, települések általi finanszírozhatóságát is. 

A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a 
működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkonnányzati ASP központ 
kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. 

Az ASP (Application Servicc Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a 
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, 
hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az 
ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvezel megoldást jelent olyan 
településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a 
hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési 
költségei miatt. 

A pályázat célja, hogy az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas 
színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az 
ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, 
amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként 
veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja 
ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai 
támogatását. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett 
szerveknek - így az önkormányzatoknak is - legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk 
kell a törvényben előírtak szerint (25.§) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által 
ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az 
önkormányzatnál - rendszercsatlakozás esetén - megteremti. 

Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 
került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős. 

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. 
„Önkormányzati ASP központ felállítása" című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A 
projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: 
keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 



önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus 
ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az 
önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását 
látják el. 

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, 
határidejét, részleteit a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: ASP Korm. 
rendelet) határozza meg. 

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez 

a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: 
rendszercsatlakozás), 

vagy 

b) az önkormányzati ASP rendszer álltai támogatott feladatok önálló informatikai támogatása 
mellett az önkormányzati adattárház szennára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében 
meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: 
interfészes csatlakozás) 

csatlakozhat. 

A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátáséinak támogatásához 
eiz önkorméinyzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja. 

Az interfészes csatleike)zéis lényege, hogy eiz önkormányzeit a sajcit informatikai 
rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést heijt végre, amely aleipján eiz ASP 
Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok szcimítógépes, automatizált 
adatátadás éltjein, egy szabványosított csatoló felületen (íin. interfészen) kerülnek átadásra az 
önkor méinyzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat 
csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező. 

Elvárt eredmények 

Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén: 
Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az 
önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való 
rendszercsatlakozás vagy> teljeskörű interfész kapcsolat) 

- Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy? interfész 
adatszolgáltatás 

- Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, 
működő hardver eszközök és hálózza ti infrastruktúra elemek az önkormányzati 
hivataloknál 

- Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok módosított szabályzatok 
- A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok 
- A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció 



- Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződéseké a projekt fizikai zárásának 
időpontjában (közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag 
önkormányzatonként) 

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye 
- Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, 

központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás 
minőségét. 

- Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és 
jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai 
üzemeltetés költségeinek csökkenését is eredményezi. 

- Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ orszcigos kiterjesztése a hatékony 
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok száméira, hogy egy, a 
legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely 
elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e- 
kőzigazgatási szolgáltatéisok nyújtását. 

- Az önkormcinyzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, 
gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére 
a feladatellátáshoz. 

A támogatás mértéke, összege 
Jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

- 1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft 
- Ebből: 

• az eszközök beszerzésére 3.300 e Ft. 
• működé fejlesztés, szabályozási keretek kialakítása 780 e 
• önkormányzati szakrendszerek adatminőségének a javítása 1.320 e Ft 
• oktatás 180 e Ft 
• tesztelés, élesítés 240 e Ft 
• projekt menedzsment, közbeszerzés, kommunikáció 180 e Ft 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

II. Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásról, és a KÖFOP-1.2.1- 
VEKOP-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról döntés 

Fenti pályázati feltételek és az ASP kormányrendelet ismeretében javaslom, hogy a pákái 
Közös Önkormányzati hivatal ill. a fenntartó önkormányzatok csatlakozzanak az ASP 
rendszerhez. A pályázatot kizárólag Páka Község Önkormányzata, mint a hivatalirányító 
szerve nyújthatja be, a többi fenntartó önkormányzat nem jogosult a pályázat benyújtására. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a pályázat benyújtásának támogatásáról, és 
adjon felhatalmazást Páka Község Önkormányzatának, mint irányító és gesztor önkormányzat 
a pályázat benyújtására. 



 

Pályázati támogatás hiányában az önkormányzatok a hivatal részére nem tudják biztosítani az 
ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeit. Bízzunk benne, hogy a helyi közszolgáltatás 
feltételei sikeres pályázat esetében javulni fognak, és a lakossága helyi közszolgáltatásokhoz 
magasabb színvonalon fog hozzá jutni. A pályázat mellett szól továbbá, hogy valószínűleg a 
későbbiek során az ASP-hez történő csatlakozáskötelező lesz, és nem biztosa, hogy akkor 
lehetőség lesz a hozzá kapcsolódó pályázatot benyújtani. 

Páka, 2016. augusztus 31. 

Tisztelettel: 

..../2016(VIII.31)Kt. határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016(VIII. 31.) Korm. 
rendeletében meghatározottak szerint az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza PÁKA település, mint a közös 
Önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgárul esterét, hogy a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kitérj 
esztéséhez’’ című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Páka Község Önkormányzata, mint 
a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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