
88/7/2017. 

Zala Megye Pördefölde 

J e g y z ő k ö n y v  

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29-én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

8/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

9/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

10/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

Határozatok 

52-59/2017.(V.29.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v ;  

Készült: Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017 május 29-én 10,°°- órai 
kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

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

Jelen vannak: Horváth Józsefbe polgármester 
Németh Veronika alpolgármester 
Varga Márta Mária képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 
Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 

Horváth Józsefhé 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. ) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása. 

2. ) Az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés 
megtárgyalása és elfogadása 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 

4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

7. ) Beszámoló Pördefölde község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről. 

8. ) Polgármesteri tájékoztató 

9. ) Interpelláció, kérdés 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. ) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefhé polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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

8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2. ) Az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés 
megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: Horváth Józsefhé 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: 

52/2017.(V.29.f kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentést és tudomásul veszi és jóváhagyja. 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefhé polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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

9/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 



(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása 
Előadó: Horváth Józseftié 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: 

53/2017.(V.29.) kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2017. (11.14) Kt. számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Horváth Józsefné polgármester 

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

54/2017.(V,29.) kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

1. ) A Társulási Megállapodás III. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című 
melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend 
„ ül. melléklet 

 

EU-s 
pályázatok 
fenntartása 

Hétközi 
és 
hétvégi 
orvosi 
ügyelet 

Házi 
segítségnyújtás 

Nappali 
ellátás 
(idősek) 

Támogató 
szolgáltatás 

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

Alsószenterzsébet X X X  

X X 
Baglad X X     

Barlahida X X     

Belsősárd X X     

Bödeháza X X     

Csertalakos X     

X 
Csesztreg X X X 

 

X X 



Csöraödér X X 
    

Dobri X X     

F elsőszenterzsébet X X X  

X X 
Gáborjánháza X X     

Gosztola X X     

Gutorfölde X     

X 
Hemyék X X     

Iklódbördőce X X     

Kálócfa X X  

X   

Kányavár X X     

Kerkabarabás X X  

X   

Kerkafalva X X X  

X X 
Kerkakutas X X X  

X X 
Kerkateskánd X X     

Kissziget X X     

Kozmadombja X X  

X   

Külsősárd X X     

Lendvadedes X X     

Lendvajakabfa X X     

Lenti X X X X  

X 
Lovászi X X     

Magyarföld X X X  

X X 
Márokföld X X   

X X 
Mikekarácsonyfa X X     

Nemesnép X X X  

X X 
Nova X X     

Ortaháza X X     

Páka X X     

Pórszombat X X  

X   

Pördefolde X X     

Pusztaapáti X X  

X   

Rédics X X     

Résznek X X     

Szécsisziget X X     

Szentgyörgyvölgy X X   

X X 
Szentpéterfölde X     

X 
Szíjártóháza X X     

Szilvágy X X  

X   

Tormafölde X X     

T omyiszentmiklós X X     

Zalabaksa X X  

X   

Zalaszombatfa X X     

Zebecke X X 
    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás 2017. július 1. napján lép hatályba. 



Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Horváth Józsefné polgármester 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szőlő önkormányzati rendelet megtárgyalása Előadó: Horváth Józsefné 
polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a rendelet elfogadása indokolt és időszerű, mivel a 2017. 
október 31-ig az önkormányzatoknak el kell fogadniuk a településképi arculati kézikönyvet, valamint a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§-5.§ értelmében a településképi 
rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: 
kézikönyv) készül. A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és 
ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és 
ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) határozza meg. A kézikönyv és a településképi 
rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település 
által közösen foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati 
főépítész) közreműködésével készül. A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara, a 
településképi rendelet egyeztetése során az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, 
egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben 
állapítja meg. A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell - 
kormányrendeletben meghatározott módon - a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság 
biztosításáról. A Konszenzus Pannónia Zrt. (Székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. 
em. 6) ajánlatot tett a településképi rendelet és annak előkészítéseként a Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítésére bruttó 1000.000 Ft összegben. A cég ezen összegért vállalja a Partnerségi 
rendelet elkészítését, elfogadásának előkészítését, a hatósági adatszolgáltatások igénylését, a 
Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum lebonyolítását, a Kézikönyv elkészítését, helyszín bejárást, 
fotók, vázlatok, ábrák stb. készítését, testülettel történő egyeztetést, Településképi rendelet 
elkészítését, hatóságokkal történő egyeztetést, állami főépítész stb., lakossági fórum, elkészült 
dokumentáció bemutatását, településképi rendelettervezet bemutatását, településképi rendelet és 
melléklete elfogadásának előkészítését, dokumentáció benyújtását a Kulturális Örökség Védelméért 
Felelős Miniszter felé. 

Ugyanezen feladatra ajánlatot tett Horváth Rita oki. településmémök (8700 Marcali, Kodály Z. u. 6.) 1 
millió Ft összegben. 



Az árajánlat magába foglalja: 

- arculati kézikönyv elkészítését (nyomdai költség nélkül): bruttó 300.000,- Ft 

- településképi rendelet megalkotását: bruttó 400.000,- Ft 

- ezen dokumentumokkal összefüggésben HÉSZ módosítása: bruttó 100.000,- Ft 

- valamint a főépítész tevékenység végzése: bruttó 200.000,- Ft 
A jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy az ajánlatokat tárgyalja meg és kössön vállalkozói 
szerződést a településképi rendelet és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyv 
elkészítésére. 
Horváth Józsefné polgármester javasolta, hogy a településképi rendelet és annak előkészítéseként a 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére Horváth Rita oki. településmérnökkel kössön 
vállalkozói szerződést. 

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

55/2017(V.29dkt. Határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat településképi rendelete és 
annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, és ezen feladatok ellátásával 
összefüggésben a főépítészeti feladatok ellátására bruttó 1.000.000 Ft összegben vállalkozói szerződést 
köt Horváth Rita oki. településmémökkel (8700 Marcali, Kodály Z. u. 6.) az árajánlatban foglaltak 
figyelembevételével. 
Határidő: folyamatos 2017. október 1-ig 
Felelős: polgármester 

További hozzászólás nem hangzott el. 

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

10/20X7 (V.30.) önkormányzati rendeletét 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának 
alakulásáról 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: 



56/2017.(V.29.1 kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete a lakóhely környezeti állapotáról szóló 
beszámolót tudomásul veszi,és elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

7. ) Beszámoló Pördefolde község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri 
tevékenységről. 
Előadó: Horváth Józsefhé polgármester 

Az előteijesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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

57/2017.(V.29.í kt. határozat 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pördefölde település közbiztonsági 
helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi és jóváhagyja. 

8. ) Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Horváth Józsefhé polgármester 

Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy Peczeli Zoltán egyéni vállalkozó ajánlatot tett az 
önkormányzat részére a község önkormányzati tulajdonában lévő útjainak kezelésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, mely magába foglalja az útellenőri feladatok ellátását az 1988. évi I. tv 45.§-a 
alapján, továbbá a forgalmi rend felülvizsgálatával összefüggő feladatokat, továbbá a megbízónak 
szakmai tanácsadás az útügyi- műszaki igazgatási feladatok ellátáshoz. A megbízási díj összege 
3.500Ft/hó + 350 Ft/km összeg lenne. A megbízási szerződés megkötését a polgármester javasolta 
megkötni 2017. július 1 napjától 2017. december 31. napjáig. Ezt követően, amennyiben a 
munkavégzéssel elégedett a képviselőtestület a szerződést meg lehet hosszabbítani. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el. 



A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozódás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

58/2017(V.29/)kt. határozat 

PördefÖlde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Peczeli Zoltán egyéni vállalkozóval (Lenti, 
Tompa M. u. 23.) megbízási szerződést köt a község Önkormányzati tulajdonában lévő útjainak 
kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására, mely magába foglalja az útellenőri feladatok ellátását az 
1988 évi I. tv 45.§-a alapján, továbbá a forgalmi rend felülvizsgálatával összefüggő feladatokat, 
továbbá a megbízónak szakmai tanácsadást az útügyi- műszaki igazgatási feladatok ellátáshoz. 
A megbízási díj összege 3.500Ft/hó +350 Ft/ km összeg 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti szerződés 2018. január 1. 
napjától történő meghosszabbításáról döntést hozzon. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 5 igen szavazatta] tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy a falugondnoki szolgálatra érvényben lévő illetve 
2017. évben módosított feladat-ellátási szerződés értelmében a szolgálat költségvetését, a költségvetés 
módosítását és a gazdálkodásról szóló beszámolót Kányavár Község Önkormányzata fogadja el. 
Ugyanakkor minden évben önkormányzatunk tájékoztatást kap a falugondnoki szolgálat 
gazdálkodásáról. Az idei évtől a kiadások és bevételek alakulásától függetlenül önkormányzatunk 200 
e Ft támogatás biztosít a szolgálat működéséhez. Ezen döntést már figyelembe kell venni a 
falugondnoki szolgálat 2016. évi működéshez biztosított önkormányzati támogatás megállapításakor is. 
A polgármester kérte a beszámoló elfogadását és az önkormányzati támogatás megállapítását. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el. 

59/2017.(V.29.)kt. határozat 

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja: 

Bevételek: Adat e Ft. -bán 
Működési bevételek 3 689 
- Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 689 
ebből: 
- települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 2 500 
- működési célú költségvetési támogatások és kiég. Támogatások 322 
- önkormányzati támogatás 867 
Bevételek összesen: 3 689 



Kiadások: 
Működési kiadások 3689 
Ebből: 
- Személyi juttatások 2110 
-  Munkaadót 
terhelő j árulékok 593 
-  Dologi kiadások 
összesen: 986 

Kiadások összesen: 3689 A falugondnoki szolgálat működtetésére érvényben lévő feladat- ellátási szerződés módosításának 2.) 
és 4.) pontja értelmében Pördefolde Község Önkormányzata 2017. évben 200 ezer Ft önkormányzati 
támogatást biztosít a falugondnoki szolgálat 2016. évi működéséhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki szolgálat 2016. évi működéséhez 
biztosítandó önkormányzati támogatásról szóló megállapodás megkötésére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

9. ) Interpelláció, kérdés 

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A polgármester a nyílt ülést 10,30 - órakor bezárta. 

Kmf. 

 

 

 



M E G H Í V Ó  

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

2017. május 29-én,(hétfőn) 10,°°-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Pördefölde Község Önkormányzata hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. NAPIREND: 
1. ) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

2. ) Az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés 
megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

4. ) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása Előadó: 
Horváth Józsefné polgármester 

5. ) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

6. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról Előadó: Horváth Józsefné 
polgármester 

7. ) Beszámoló Pördefölde község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

8. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

9. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2017. május 22. 

 Záradék: 

 



J E L E N L É T I  I V  

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Henczné Boha Erika jegyzőkönyvvezető 

 

 



Előterjesztés: Pördefolde Község Önkormányzatának 2017. május 29-én tartandó testületi 
ülésének 1. napirendi pontjához 

Tárgy; Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezet 
megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.(továbbiakban: Áht.) 91 §-a értelmében a helyi 
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző 
készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő- testület elé 
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

Ezen törvény 89.§-a értelmében a költségvetési beszámolót az elfogadott költségvetéssel 
összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró 
zárszámadást kell készítem. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. 

Általános indokolás 

Az Áht. 91.§. (2) bekezdése értelmében A zárszámadási rendelettervezet előteljesztésekor a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
a) az Aht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
c) a vagyonkimutatást, és 
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi 
részletezettségben kell bemutatni: 

a)  az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 
összege, 

b)  a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege, 

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

Az önkormányzat zárszámadási rendelettervezete a fenti jogszabályi előírások figyelembevételével 
készült. Javaslom, hogy a képviselő-testület a részletes indokolásban meghatározottak 
figyelembevételével az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi bevételeit 18 708 e Ft-tal, 
tárgyévi kiadásait 14133 e Ft-tal hagyja jóvá. 



Részletes indokolás 

1§ -  
A rendelet hatálya az önkormányzatra és képviselő-testületere (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki. 

2.§. 

2. §(1) Ezen § tartalmazza az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit, 
melyet 16 027 ezer Ft összegben javaslok elfogadni. 

2, §(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételem belül a működési bevételeit 
tartalmazza kiemelt előirányzatonként: 

2.S(2)a.lMűködési célú támogatásokÁH-n belülről 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működésének támogatásait az alábbi 
jogcímeken: 
-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 6578 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az 
önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásra kapott állami támogatást. Az állami támogatások egyes 
jogcímeit, és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat a 4. melléklet tartalmazza részletesen. 
-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként 1105 e Ft-ban 
részesültünk a szociális és gyermekjóléti pénzbeni és természetbeni ellátások kifizetéséhez 
kapcsolódóan, (pénzbeli szociális elláttások) 
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1200 e Ft bevételben részesültünk. 
- Működési célú költséevetési támogatások és kiegészítő támogatások (2248 e Ft) 

• Pályázat alapján kaptuk meg a 642 e Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatást, 
• szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó 343 e Ft összegű támogatást. 
• Továbbá e részelőirányzat kell kimutatni a 2016. évre kapott lakossági víz és 

csatornadíj támogatást 1 263 e Ft összegét. 

-Egyéb működési célú támosatások bevételei államháztartáson belülről Cl605 e Ft): 
• Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 

tartalmazza a Zala Megyei Munkaügyi Központhoz benyújtott igénylések alapján a hosszú 
távú közfoglalkoztatás biztosításához (bér és járulékai kiadások) kapott támogatás 1 382 e 
forint összegét. 

• Fejezettől átvett pénzeszközként önkormányzatunk 81 e Ft támogatásban részesült a 
természetbeni gyermekvédelmi támogatások Erzsébet utalványban történő kifizetéséhez. 

• Az önkormányzat a hivatal 2015. évi teljesített költségvetése alapján 119 e forinttal 
finanszírozta túl a költségvetési szervet, a fogorvosi szolgálatot 5 e Ft-tal és a védőnői 
szolgálatot 18 e Ft-tal, melyet Páka Község Önkormányzata visszafizetett a 
társönkormányzatnak. 

Működési célú támogatások ÁH-n belülről összességében 12 736 ezer Ft-ban teljesült 

2. $(2)b.) Közhatalmi bevételek 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit az alábbi 
jogcímeken: 
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•  Magánszemélyek kommunális adója: Közhatalmi bevételként jelentkezik a magánszemélyek 
kommunális adója 144 e Ft összegben, 

• Értékesítési és forgalmi adók: ezen bevételi forrásként az iparűzési adóval számoltunk, 
melynek teljesített összege 251 e Ft volt az elmúlt évben. 

• Gépjárműadó', a gépjárműadó teljesített előirányzata 118 e Ft volt. 
•  Egyéb közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevételeként jelentkezik az adókivetéshez 

kapcsolódó adópótlék és késedelmi bírság, melyből 2016. évben 1 e Ft bevételünk származott. 

A Közhatalmi bevétel összességében 514 ezer Ft-ban teljesült. 

2.S(2)c) Működési bevétel: 
Működési bevételként számoltunk tárgyi eszköz bérbeadásából származó 70 e Ft összegű bevétellel, az 
önkormányzat pénzeszköze után kapott 3 e Ft összegű kamatbevétellel, és 86 e Ft összegű egyéb 
működési bevétellel. Egyéb működési célú bevétel a közüzemi szolgáltatóktól visszatérített díjak 
visszafizetéséből származott. 

A Működési bevételeink összességében 159 e Ft-ban teljesült. 

2.S(2)d) Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a kölcsön formájában biztosított átmeneti önkormányzati 
segélyek, visszafizetéséből származó 100 e Ft bevételt, valamint Egyéb működési célú átvett 
pénzeszközök áh-n kívülről teljesített Összege 531 e Ft-ban teljesült, mely a Zalavíz Zrt-től kapott 
működési célú víz-, és csatornahasználati díj összege. 

Működési célú átvett pénzeszközök költségvetési bevételünk 631 e Ft-ban teljesült. 

2. §(3) Az önkormányzat 2016 évi költségvetési bevételein belül a felhalmozási bevételeit 
tartalmazza kiemelt előirányzatonként: 

2. $(3)a.) Felhalmozási célú támogatás áh-n belül 
Felhalmozási célú támogatásként jelentkezik az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzati támogatás összege 1500 e Ft összegben, mely felhalmozási célú bevétele 
önkormányzatunknak. 

2.S(3)b.) Felhalmozási bevételek 
Felhalmozási bevételként jelentkezik Páka Község Önkormányzata által értékesített ingatlan (56/6 
hrsz) Pördefölde tulajdoni hányad arányában eső része 222 e Ft értékben. 

2.§(3)c.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelentkezik a 2015. évi ivóvíz támogatás elszámolásából 
eredő támogatás összege 531 e fit összegben. 

Felhalmozási bevételeink összesen 1987 e Ft-ban teljesültek. 

2.§.(4) Javaslom, hogy a képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesített összegét 13 788 
ezer Ft összegben fogadja el. 

2.§.(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásain belül a működési kiadásokat tartalmazza kiemelt 
előirányzatonként: 
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2.§.(5) a.) Személyi juttatások 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata tartalmazza a törvény szerinti illetmények, munkabérek 
részelőirányzatát, így 2016. évben az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak munkabérét és a 
cafetéria juttatásait, kifizetett egyéb bér jellegű juttatásait összesen 1 504 e Ft Összegben. 
Külső személyi jutatásként került kifizetésre az önkormányzatnál jelentkező választott tisztségviselők 
(polgármester, alpolgármester, képviselők) tiszteletdíja, költségtérítése 1.606 e Ft összegben. 

A személyi juttatások teljesített összegét 3 110 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(5) b.) Munkaadókat terhelő'járulékot és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadót terhelő járulékok teljesített előirányzatának az összegét 664 e Ft-ban javaslom 
jóváhagyni, melynek alapja a személyi juttatások teljesített összege. 

2.§.(5) c.) A dologi kiadások 
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat és az általa biztosított településüzemeltetési 
feladatok ellátásával összefüggésben jelentkező készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, 
kiküldetések, reklám és propagandakiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesített 
előirányzatát. 

Javaslom a dologi kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 2 996 e Ft- ban 
jóváhagyni. 

2.§.(5) (L) Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül 
kifizetésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzben!, természetben ellátások pénzügyi 
hatása, melynek teljesített előirányzatát 1 005 e Ft-ban javaslom jóváhagyni. Ezen összegből: 

• a családi támogatások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) részelőirányzatának az 
összegét 81 ezer Ft-ban 

• települési támogatások teljesített összegét 595 e Ft-ban 
• míg önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeni és természetbeni ellátások teljesített 

összegét 329 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesített összegét 1 005 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(5)e.) Egyéb működési célú kiadások: 
• Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési 

szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat, melyeknek 
részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 

• Egyéb működési kiadásként jelentkezik a 2015 évi költségvetési beszámoló alapján jogtalanul 
igénybe vett állami támogatás visszafizetéséből adódó 794 ezer forint kiadás. 

• Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök részelőirányzata között a kölcsön 
formájában nyújtott visszatérítendő rendkívüli települési támogatások kerültek kimutatásra, 
melynek összege 2016 évben 130 e Ft volt. 

Javaslom az egyéb működési célú kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 
3977 e Ft-ban jóváhagyni. 
A működési kiadások teljesített összegét 11 752 ezer forintban javaslom elfogadni. 
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2.§.(6) Az önkormányzat költségvetési kiadásain belül a felhalmozási kiadásokat tartalmazza kiemelt 
előirányzatonként: 

2.§.(6)a.) Felújítások 
Az önkormányzat 2016 évben 850 e Ft összeget költött a ravatalozó felújítására. Ezen felújítás az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzati támogatás terhére valósulhatott meg. 

2.§.(6)b .)Beruházások 
Beruházási kiadásként jelentkezik 1177 e Ft összegű kiadás, melyet részletesen a 8.melléklet tartalmaz. 

2.§.(6)c .)Egyéb felhalmozási célú kiadások 
• a felhalmozási célú kiadások áh-n belülre teljesített összege 9 e Ft, mely összeget Páka község, 

mint gesztor felé fizette az önkormányzat a védőnői és a fogorvosi szolgálat 2015. évi 
beszámoló elszámolásához kapcsolódóan. 

A felhalmozási kiadások teljesített összegét 2036 ezer forintban javaslom elfogadni. 

2.§.(7) Az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesített kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 2239 
e Ft-ban javaslom elfogadni Ezen összeg a költségvetési kiadások és bevételek különbözete. 

2.§.(8) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
felhasznált pénzmaradványának összege: 2288 e Ft, mely 100 %-ban felhalmozási célú maradvány. 

2.§.(9) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló 
finanszírozási bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 

Finanszírozási bevételek: 393 e Ft 
- államháztartáson belüli megelőlegezések 393 e Ft 

Finanszírozási kiadások: 345 e Ft 
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 345 e Ft 

2.§<10) 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadásainak 
összegét 14 133 e Ft-ban, míg a bevételeinek teljesített összegét 18 708 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

3. §. 
(1) A önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 
(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 
(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 
(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 
(5) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásainak összegét 
jogcímenként 5. melléklet tartalmazza 
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(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza 
(7) A Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 7. 
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő a közfoglalkoztatott. 
(8) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet 
tartalmazza. 
(9) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 9. melléklet tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 10. melléklete 
tartalmazza. 
(11) A falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetésének zárszámadását a 11. melléklet tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló államháztartáson kívülre nyújtott működési 
célú kölcsönök állományát a 12. melléklet tartalmazza. 
(13) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló államháztartáson kívülre nyújtott 
felhalmozási célú kölcsönök állományát a 13. melléklet tartalmazza. 
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonának részletezését a 14. 
melléklet tartalmazza. 
(15) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 
14/a. melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

4-§. 
A rendelet hatálybalépésére 2017. május 31. napját javaslom elfogadni. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján A 

rendelet-tervezet címe: 
Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeleté 
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához 
kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt 
kötelezettsége a zárszámadásról rendeletet alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 88. § (1) bekezdésében és a 91 .§. (l)-(2) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében (1) bekezdés a. és f. Pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva. 

Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs. 
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A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a képviselőtestület nem tesz eleget az államháztartási 
törvényben foglalt kötelezettségen. A rendelet elmaradása esetén sem a képviselő-testület, sem a 
költségvetési szerveik, sem a lakosság nem kap információt az önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodásáról. Továbbá a Kormányhivatal a képviselő-testületet felszólítja a mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés megszüntetésére. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a 
rendelet alkalmazásához. A rendelet kellő információt biztosít a képviselő- testület és a szerve részére 
az önkormányzat és intézménye előző évi gazdálkodásáról. A zárszámadási rendelettervezet a 2016. 
évi költségvetéssel összehasonlítható módon készült, így tartalmazza az eredeti, módosított és 
teljesített előirányzatokat. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő- testület hagyja 
jóvá az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét. 

Pördefolde, 2017. május 22. 
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Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Pördefölde Község Önkormányzatára a képviselő-testületre és az 
önkormányzatra. 

2. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
16 027 e Ft, azaz Tizenhatezer-huszonhét ezer Ft költségvetési bevétellel jóváhagyja. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeken belül a működési bevételeit 
eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá : 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti I. II. III.  2016. évi 
 előirányzat módosított előirányzat  teljesítés 

a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 10 894 11 036 13 597 13 331 12 736 
b.) Közhatalmi bevétel 930 930 930  672 514 
c.) Működési bevétel 10 110 180  180 159 
d.) Működési célú átvett pénzeszközök 300 831 831  832 631 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeken belül a felhalmozási 
bevételeit eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá : 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti I. II. III. 2016. évi 
 előirányzat módosított előirányzat teljesítés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áh.b 0 0 1 500 1 500 1 500 
b.) felhalmozási bevételek 235 2 052 2 052 2 152 222 
c.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 285 285 285 315 265 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 13 
788 e Ft, azaz Tizenháromezer-hétszáznyolcvannyolc ezer Ft költségvetési kiadással jóváhagyja. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásokon belül a működési 
kiadásait eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá : 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti I. 11. III. 2016.évi 
 

előirányzat módosított előirányzat teljesítés 
a) Személyi juttatások 3 717 3 717 3 717 3 717 3 110 
b.) Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hjár adó 793 793 793 793 664 
c.) Dologi kiadások 3 955 3 841 4 843 4 837 2 996 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1210 1 210 1 340 1 341 1 005 
e.) Egyéb működési célú kiadások 2 686 3 476 4 759 4 764 3 977 



(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási 
kiadásait eredeti, módosított és teljesített előirányzat szerint az alábbiakban hagyja jóvá : 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. II. IIT. 2016. évi 

előirányzat módosított előirányzat teljesítés 
a.  ) 
felújítások 2 235 
b.  ) 
beruházások 0 
c.  ) 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 

2 235 3 735 
90 306 

1 826 1 826 

2 863 850 
1 178 1 177 
1 826 9 

(7) A képviselő-testület 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 2 239 e Ft 
összeggel hagyja jóvá. 

2 239 e Ft 
azaz Kettőezer-kettőszázharminckilenc ezer Ft 

melyből 
működési célú 2 288 e Ft 
felhalmozási célú -49 e Ft 

(8) A képviselő-testület önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására 
szolgáló előző évi felhasznált pénzmaradványa: 

2 288 e Ft 

melyből 
azaz Kettőezer-kettő száznyolcvannyolc ezer Ft 

működési célú 0 e Ft 
felhalmozási célú 2 288 e Ft 

(9) A képviselő-testület önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Finanszírozási bevételek: 393 eFt 
-államháztartáson belüli megelőlegezések 393 e Ft 

Finanszírozási kiadások: 345 eFt 
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 345 e Ft 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi kiadásait és bevételeit 
eredeti, módosított és teljesített előirányzatként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. II. III. 2016. évi 

előirányzat módosított előirányzat __________ teljesítés 
tárgyévi kiadásai 12 654 17 533 21664 21664 18 708 
tárgyévi bevételei 12 654 17 533 21664 21664 14133 

3-§ 

(1) A önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonként! részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 



(5) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásainak összegét 
jogcímenként 5. melléklet tartalmazza 

(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza 

(7) A Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 7. 
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő a közfoglalkoztatott. 

(8) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet 
tartalmazza. 

(9) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 9. melléklet tartalmazza. 

(10) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 10. melléklete 
tartalmazza. 

(11) A falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetésének zárszámadását a 11. melléklet tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló államháztartáson kívülre nyújtott működési célú 
kölcsönök állományát a 12. melléklet tartalmazza. 

(13) Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási 
célú kölcsönök állományát a 13. melléklet tartalmazza. 

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonának részletezését a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(15) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 14/a. 
melléklete tartalmazza. 

4-§ 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. 

 



1. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi 
teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

adat ezer Ft bán 
 

kőtelező feladat ónként vállalt 
feladói 

2016 evt eredeti 
elffirdnvzat 

összesen 
kötelezi! feladat ónként vállalt 

Jeladót 
11 módosított 

elöltjnyyit kötelezd feladat ónként wlilatt 
feladat 

Hl mfdasJott 
előirányzat köteteid feladat ónként villáit 

faladat 
2016 évt 
teljesítés 

I. Működési célú bevételek             

1.') Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 10 894 0 10 894 13 597 0 13 597 13 331 0 13 331 12 736  12 736 
2.) Közhatalmi bevételek 100 830 930 100 830 930 100 572 672 118 396 514 
3.) Működési bevételek  

10 10 100 80 180 100 80 180 86 73 159 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  300 300 531 300 831 532 300 832 531 100 631 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 10994 1140 12134 14328 1210 15538 14 061 952 15 015 13471 569 14 040 
Finanszírozási bevételek             

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése   

0   

0   

0 
  

0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 0  0 0  0 0  

0 0 
 

0 
7.1Áh-n belüli megelőlegezések 0  0 0  0 393  393  393 393 
MŰKÖVEM CEL( BETtlElEK OSSZ 10994 1 140 n fű 14 128 1210 15 S38 14 456 952 15408 17 471 962 14411 
II. Felhalmozási célú bevételek             

1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről 

  

0 1 500 
 

1 500 1 500 
 

1 500 1 500 
 

1 500 
2.1 Közhatalmi bevételek   0   0   0   0 
3.1 Felhalmozási bevételek  235 235  2 052 2 052  2 152 2 152  222 222 
4,) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  285 285  285 285  315 315  265 265 

Költségvetési felkaim. bevételei összeseit: 0 J2fl 520 1 S 00 2337 3 837 J 500 2467 3 967 1 500 487 1 987 
Finanszírozási bevételek             

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele   0   0   0   0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igétwbevétel^_ 

 

2287 2 287  2 289 2 289  2 289 2 289  2 288 2 288 
FíLHUMOZA SlCtlCea ÉTÉI.EK ÖSSZESEK 0 2M7 2M1 1500 tm 6126 15SO 4*56 6 256 J50O 2'-7í 42->S 

OKKORM ÍNYZ i / ÖSSZESEK 10 994 194- 14 941 15378 5836 21664 15 956 5 708 21664 14 971 1737 18 -08 

Megállapította 8/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



Megneives ktneítrő jeladót ónként vállalt 
feladat 

2016 évi 
e> elleti 

eFítranr-at 
összesen 

kötelező feladat aatként villáit 
feladat 

II módosított 
eletnmyzttl kötetese feladat un kent vállalt 

feladat 
Hl módosított 
el Aránysat kötelezi feladat önként vattait 

feladta 
2016 évi 
lelmités 

I, Működési célú kiadások 
            

1.) Személyi juttatások 3717  3 717 3 717  3 717 3 717  3 717 2 982 128 3 110 
2.) Munkaadói járulékok 793  793 793  793 793  793 664  664 
3 .) Dologi kiadások 3 955  3 955 4 843  4 843 4 837  4 837 2 996  2 996 
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 210  1 210 1 340  1340 1 341  1 341 1005  1 005 
5.) Egyéb működési kiadások 1 473 1 213 2 686 3 546 1 213 4 759 3 551 1 213 4 764 2 168 1 809 3 977 

Költségvetési műk. kiadásai összesen: 11148 1213 12361 14239 1213 15 452 14239 1213 15 452 9815 1937 11 752 
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás   0   0   0   0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás   0   0   0   0 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 345  345 345  345 345  345 345  345 
MŰKÖDÉSI CUÚKtiÚ WM OSS7 ti m ntj 12 "06 II584 1211 15 797 14584 1213 15 797 10168 1937 12 09" 
II. Felhalmozási célú kiadások             

1,) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0  1 826 1 826  1 826 1 826  9 9 
2.) Beruházás   0  306 306 872 306 1 178  1 177 1 177 
3) Felújítás  2 235 2 235 1 500 2 235 3 735 1 500 1 363 2 863 850  850 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök folyósítása ÁH-n kívülre 

  

0   

0   

0   

0 
Költségvetési feih.célú kiadásai összesen: 0 2235 2235 1500 4367 5 867 2372 3 495 5867 850 1186 2 036 

Finanszírozási kiadások             

5 ) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing   0   0   0   0 
IIJIlUMOdhlChlÚ KllfíÁWK &WU&KS: 8 2 235 • 3235 t 588 4 367 5 86" 2372 3 495 5 867 850 1186 2031 
tlXKORMlMZll OSSZR S£.V II 493 3 448 14941 16 084 5580 21664 16 056 1788 21664 11 010 3 123 14111 

Megállapította 8/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



2, melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI TELJESÍTETT BESZÁMOLÓ 

BEVÉTELEK 
adat ezer forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 2016. évi 

előirányzat 
tervezet 

I. módosított 
előirányzat 

n. 
módosított 
előirányzat 

III. 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
teljesítés 

B BEVÉTELEK      

BI Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

\ 
L

 
1     

Bll Önkormányzatok működési támogatásai      

Bili Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 507 6 507 6 578 6 578 6 578 
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladalainak 

támogatása 1210 1210 1210 1 105 1 105 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1200 1200 1200 1200 1 200 
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása  

- 2 409 2 248 2 248 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1977 2 119 2 200 2 200 1605 
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 10 894 11036 13 597 13 331 12 736 

'82 Felhalmozást célú támogatások élltmthá jitiióson betolni  '   .  

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   1 500 1 500 1 500 
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen -  ■ im  

Bí Közhatalmi bevételek      

B34 Vagyoni típusú adók      

B34 Magánszemély kommunális adója 120 120 120 159 144 
B35 Termékek és szolgáltatások adói  - - -  

B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzést adó) 700 700 600 303 251 
B354 Gépjárműadók 100 100 200 200 118 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 10 10 10 1 
 

UÉRTÉK! 930 930 930 672 514 
 Működést bevételei:      

B402 Szolgáltatások ellenértéke   
70 70 70 

B408 Kamatbevételek 10 10 10 10 3 
B411 Egyéb működési bevételek  

100 100 100 86 
 Működési bevételek összesen 10 110 180 180 159 

SS fethahturást bevételek í   

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 235 | 2 052 2 052 2 152 222 
 Felhalmozási bevételek összesen :-r> 10X2 ; oil 2 ) 222 

86 Működési célú alt etípénzeszközök      

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kh ülről 300 300 300 300 100 

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  531 531 532 531 
 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 300 831 831 832 631 

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 285 285 285 315 265 

 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 285 285 285 315 265 

B1-B7 Költségvetési bevételek 12 654 15244 19375 18 982 16 027 
88 Finanszírozást bevételek      

B81 Belföldi finanszírozás bevételei    . __   

B813 Maradvány igénybevétele 2 287 2 289 2 289 2 289 2 288 
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések   - 393 393 

 

Finanszírozási bevételek összesen - 2 289 2 289 2 682 2 681 
 BETÉTEI, t K ÖSS// \I .\; i: t,54 .17 553 21 664 2i 0Ó4 tí 7 W 
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3. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V,30.) önkormányzati rendeletéhez 
PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2016. ÉVI TELJESÍTETT BESZÁMOLÓ 

KIADÁSOK 
adat ezer Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 2016, évi 

előirányzat 
tervezet 

I. módosított 
előirányzat 

II. módosított 
előirányzat 

in. 
módosított 
előirányzat 

2016, évi 
teljesítés 

KI  S/e.néhi .uttatósok     

Kll  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 092 2 092 2 092 2 092 1504 
 KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 900 1 900 1900 1900 1376 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 192 192 192 192 128 

K12  Külső személyi juttatások 1 625 1625 1625 1625 1 606 
 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 1 625 1 625 I 625 1 625 1 606 
  Személyi juttatások Összesen 3 717 3 717 3 717 3 717 3110 

K2  Munkaadókat terhelő iaj ulékok es szociális hozzálát ulási adó   1>J 793 664 
Ki  Iwílost kiadások      

K31  Készletbcszerzés 500 410 410 480 475 
 K311 Szakmai anyagok beszerzése -  -  -  -  -  
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 500 410 410 480 475 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 136 136 136 136 100 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 86 86 86 86 55 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 50 50 50 45 

K33  Szolgáltatási kiadások 2 551 2 551 3 340 3 262 1902 
 K331 Közüzemi díjak 600 600 600 750 733 
 K332 Vásárolt élelmezés   232 232 146 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 511 1 511 1511 1 283 433 
 mm Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 150 150 ISO 84 
 K337 Egyéb szolgáltatások 290 290 847 847 506 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 768 744 957 959 519 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 768 744 957 957 518 

K353 Kamatkiadások    2 1 
  Dologi kiadások 3 955 3 841 4 843 4 837 2 996 

K4  Ellátottak pénzbeli juttatásai . . .   _ _ _ _ _ _   _ _ _      

K42  Családi támogatások   81 82 81 
K48  Egyéb nem intézmén^iellátások_ 1210 1210 1259 1259 924 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 210 1210 1340 1341 1 005 
K5  íerv'éb működési célú kiadások      

 K502 Elvonások és befizetések  789 789 794 794 
  Működési célú pénzászköz átadás  -  -  -   

 K506  ÁH-n belülre 1473 1474 1474 1474 1 374 
 K511  ÁH-n kívülre 1013 1 013 2 296 2 296 1 679 
 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása 200 200 200 200 130 
  Egyéb működési célú kiadások 2 686 3 476 4 759 4 764 3 977 

K6  lletubazások      

 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  90 260 946 946 
 K67 ÁFA   46 232 231 
  Beruházási kiadások -  »tk, 1 V? r 177 

k'  Fel újítások      

 K71 Ingatlanok felújítása 1760 1 760 3 122 2 436 850 
 K74 ÁFA 475 475 613 427 -  
  Felújítási kiadások 2 235 2 235 3 735 2 863 850 

K8  Egy éb tel halmozást célú kiadások      

 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások      

   ÁH-n kívülre  1 817 1 817 I 817 .  
   ÁH-n belülre  9 9 9 9 
  Egyéb felhalmozási célú kiadások .  1 82* i s:.. I*:Í, 9 ' 
  

KöJiftfjvclésJ Kimhívjk 1 I őöt, i7 lg* 2i ao 21 319 13 “ftK 
 AS> hmmszirtnüsi kiadások      

 K914 AlfamliáziariiLMjn hefuli 11icgelőlegezések visszafizetése 345 345 345 345 345 
  Finanszírozási kiadósak összesen 345 1 345 345 345 345 
  ht iíMSf JA O.VV/Í.S/ V : - 1 r -v ; 21 P6J 21 OO i i 4 13J 
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4. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
2016. évi teljesített támogatások, kiegészítések 

adatok Ft-ban 

Hozzájárulás Jöjdnifl lói Jfrt 
 

AUMWNM 
ft'eTI M 

Ktfrrriftrí/ 
fr 

lUtkftyaáun 
iV.i~d/4r»íih T-í 

/// Wdr/i Ja itt 
11 jdM tiimjrtttsi 

I. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

       

I.l.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás        

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok támogatása 

 

36,80 22 300 Ft/hektár 820 640 820 640 820 640 820 640 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  1,70 320 000 Ft/ km 544 000 544 000 544 000 544 000 
 

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

1449 69 Ft/m2 
100 000 100 000 100 000 100 000 

 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,81 227 000 Ft/km 183 870 183 870 183 870 183 870 
I.l.c.’l Egyéb önkormányzati faladatok támogatása 70   5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
V.l.l. kiegészítés l.l.iogcímekhezkapcsolódó kiegészítés 70   -141 616 -70 808 -70 808 -70 808 

- K hehi onkormánv/atok működésének általános tám&ectásá összesen- 6 SOS 894 6 577 702 6 577 702 6 577 702 
    

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

       

111.1. Pénzbeli szociális ellátások        

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 70   916 244 916 244 916 244 916 244 
III.5. Gvermekétkezletés támogatása        

 

III.5.C.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk. 
 

516 nap 570 Ft/nap 294 120 294 120 188 670 188 670 
' Ttlebillé'J etiiin m/.n'»«t»k ., 'ii Uhc £• <! Bíritf-1 |íf| ‘-vei mekííki j .ftéal tel  ______________  1 210 3*4 1 210 3é4 * 1 10* tjl i no’ -a iY  
    

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

       

IV. 1.[ -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 70   1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
* • A O’htJtth'-'.ii'&BlíJ'i IsJ.ftv,•irtok' kti’tvi ,>'» t» sn.i'—tá- -» 1 2ÍJU Oüu 1 iilti UÖtl 1 Üllfi ŰCWÍ 1 2t'<! OÜb 
   _______   

\ heti 5 Mhnsíi) iíitíiléw n4.4Wiul.igsíjttifr'vJátdiukt'úacgahK,; j S 917 .T?í 
 

.... * . . . . . . .  
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5. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 
Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a teljesített egyéb 
működési kiadások összege 

ezer forint 
 eredeti előirányzat I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat 2016. évi teljesítés 

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 
Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 
Felhalmozási 

célú ÁH-n kívülre 
Államháztartáson kívülre         

1 - háztartásoknak vfzdli átvállalás 150  150  150  11  

2 - háztart. karácsdnyi támog. 50  50  50    

3 - Háziorvosi alapellátás 260  260  260  260  

4 - Fogorvosi alapellátás 60  60  60  25  

5 - Fogorvosi ügyelet 3  3  3  3  

6 - szemétszállítási díi átvállalásai 490  490  490  97  

7 - KPA kötelezettség    1817 - 1817  0 
 - Lenti és Térsége Vidékfejl Egyesület     20  20  

 - Lakossági víz és csatornaszolg támog     1 263  1 263  

Államháztartáson kívülre összesen. 1013 0 1013 1817 2 296 1817 1 679 
 ______________________  

0 

Államháztartáson belülre         

1 - Közös önkormányzati hivatal támogatása 1070  1070  1 070  970  

2 - kistérségi társulás - tagdíj  84  84  84  84  

3 - Fogorvosi alapellátás 10  10  10  10  

4 - Védőnői szolgálat   39  39  39  39  

5 - Idősek klubja   8  8  8  8  

6 - falugondnoki szóig. 2014. évi élsz 94  94  94  94  

7 - falugondnoki szóig. 2015. évi élsz 168  169  169  169  

 - Fogorvosi alapellátás - 2015. évi elszámolás    7  7  7 
9 - Védőnői szolgálat - 2015. évi elszámolás    2  2  2 
10 I I n         

Államháztartáson belülre összesen. 1473 0 1474 9 1474 9 1374 9 
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6. melléklet Pördefölde Község önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének teljesített felhalmozási kiadásai 

adat ezer forintban 
 II. módosított előirányzat 2016. évi teljesítés 

Cím- 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások ! 
finapsziro 

zasi 
kiadások 

összes 
felhalmoz 

ást 
kiadás 

beruházási kiadások felújítási kiadások || 
összes 
felhalmoz 

ási 
kiadás 

beruházó 
si célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú | 
támogatá 
s-értékü 
kiadás 

beruházá 
si célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás- 
értékű 
kiadás 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú 

támogatá 
s-értékü 

kiadás 

fmanszíro 
za">t 

kiadások 

1. 01.1320 - Kíiziiimolö Tirnnt.irtás -'■■s rnükortletés 
  

1 
       

l 
 

Ravatalozó felújítás 
  

1 363 
  

1 363 
      

 Ravatalozó felújítás - adósság konszolidációs 
pályázat 

  

850 
j 

 

850 
  

850 
  

850 

2 tWhXÍA - Ki ixitíJr hidak, alakiak Qinmeltettíta, 
fanntartieji 

     i   

1 
   

 

Kossuth út felújítás 
 

650 
     

J 
   

2 Ivrl^dfsnf-vícanni rgfnSwgtl 3 i03‘‘ 
sorwkMÍs 

  í  

j 
  

! 
   

 

2015. évi beszámoló elszámolás 
 

2 
   

2 
 

2 
   

2 

3 Ü731? IS fogorvosi abpdtótiÍ 
 ................   .........................................   . . . . . . . . . . .    .  .........  

   

■■ í 
    

; 11 
   

 

2015. évi beszámoló elszámolás L _ 7 
 n  

7 
 

7 
   

7 
4 OGJO^O v-irDS'' kozs/.Jgíidálkodaj; esyéb 

F^kák.itfliaií  .............................................  J 
 [ 

L 
 * 

Kt 
1 

 h   

1 
 

 

KPA kötelezettség 
   

1817 
 

1 817 
    _   

- 
 

Játszótéri eszközök vásárlása 872 
    

872 871 
    

871 
 

egyéb tárgyieszköz beszerzés 90 
    

90 90 
    

90 
 

Bozótvágó, láncfűrész vásárlás 216 
    

216 216 
    

216 

Összesen! 1 17B  __ -1- 2 883 1 817 • 5 217 i m 9 BÍO 
'i*~i rr. 1,1 "  2 038 i 

 --- —^J 
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7. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata teljesített létszámkerete 2016. évben 

Megnevezése 
2016. évi létszámkeret 

Közalkalmazott (fő) Munkatörvénykönyv 
hatálya alá tartozó (fö) összesen (fö) 

Település üzemeltetési feladatok    

Közcélú foglalkoztatás 0 2 2 

Település üzemelt feladatok ossz: 0 2 2 

Önkormányzat összesen: 0 2 2 

o 

Megállapította 8/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-től 



8. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
Közvetett támogatások jogcímei és összegei 2016. évben 

adat ezer Ft-ban 

Közvetett támogatás jogcíme 
2016. évben teljesített 

támogatás, kedvezmény 
összege 

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon 
történő elengedése 

 

2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 
 

3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 71 
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 
 

Összesen: 71 
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9. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016. ÉVBEN 

Adatok ezer Ft-ban 

Sor 
szám Megnevezés ihűtn 

1. Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én: ebből: 3 114 
2. Bankszámlák egyenlege ? Ür» 

.• 
3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege S / 
4. Pénzeszközök változása év közben ; 
5. Záró pénzkészlet 2016. december 31-én: ebből: 4 « J 3  

6 .  Forint bankszámlák egyenlege WJ 
7. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege  ____________________1. 
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10. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek teljesítése 2016. évben 

adat ezer forintban 

Megnevezés 
Sor 
szám 

tárgyév 
2016. év 

Helyi adók i 513 
Osztalékok, koncessziós díjak és 
kamatbevételek 2 3 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 1 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4 222 

Sajtit hrtételek 1(1 ( «... -Üt) <  

Saját bevételek (05, sor) 50%-a 6 371) 
Klóré i-v U'klbcn heíetkercit t;ira>évet terheik) 
sídixt'táaoi kc11-1ke z s I n  ügylet nu j ttke itl.S ' 
Dói 

vy 0 

Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel 
tárgyévet terhelő tőketartozása, és 
kamattartozása 

8 0 

Előző években keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

9 0 

| s’iír:;: élben kdlfkttttl tárgyévet íaráéin ke let 
kenem ilgytcl «%íi i , . - !  12) 

10 
'  0  

Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 1 1  0 

Tárgy évben keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

12 
 

■ 1 í v í iív i  k.ii.'fr T/Í-.I- : •--IIVL . *  n  in"1 !h) 1 3  9  

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel, tárgyévben vállalható 
adósságot keletkeztető ügylet mértéke 
(06-08-11) 

14 370 
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11 .melléklet Pördelölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 
BEVÉTELEK adat ezer Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 2016. évi teljesítés 

fii 
 

Működési tJ/ű illamháztattáson kehdrűí 
 

Bll 
 

Önkormányzatok működési támogatásai 
 

 BI13 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 2 500 
 B116 Működési célú kiegészítő támogatások  

   - szoc ágazati pótlék 160 
   - szoc kiegészítő ágazati pótlék 162 
  Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 2 822 
  Önkormányzati támogatás 867 
  BEVÉttlLEk ÖSSZhSFN: : 6S‘J 

KIADÁSOK 
Rovat 

száma Megnevezés 2016. évi teljesítés 

KI  Személyi juttatások  

Kll  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 039 
 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 890 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 149 

K12  Külső személyi juttatások 71 
 K121 Egyéb külső személyi juttatások 71 
  Személyi juttatások összesen 2110 

K2  Mun Imádókat tei Ítélő láiulék.ik ív szociális hozzálát ulási adó 593 
kJ 0 Dologi kiadások  

 K3I2 Üzemeltetési anyagok beszerzése 590 
K33  Szolgáltatási kiadások 128 

 

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 
 K337 Egyéb szolgáltatások 118 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 268 
 K35I Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 162 
 K355 Egyéb dologi kiadás 106 
  Dologi kiadások 986 
 IKóllséü' Mf.i ki ultitok J t.X'í 
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12. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefolde Község Önkormányzata által 
államháztartáson kívülre nyújtott működési célú kölcsönök 

2016. december 31-én fennálló állományáról 

Megnevezés 
Kölcsön 

szerződés 
száma 

Felvett 
kölcsön 
összege 

Törlesztés 2016. 
XII. 31-ig 

Kölcsönállomány 
2016. XII. 31-én 

Törlesztés ütemezése (Ft) Lejárat 
ideje Éven belüli Éven túli 

Németh Lajos 243/2/2016 50 000 15 000 35 000 35 000 
 

2016. 
Czöndör Dániel 904/2/2015 100 000 70 000 30 000 30 000 

 

2016. 
Balikó István 902/2/2016 80 000 19 500 60 500 60 500 

 

2016. 
Müller Gáspárné 1173/2/2015 35 000 30 000 5 000 5 000 

 

2016. 
Összesen:  265 000 134 500 130 500 130 500 -  
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13. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata által 
államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú kölcsönök 

2016. december 31-én fennálló állományáról 

Megnevezés 
Kölcsön 
szerződés 

száma 

Felvett 
kölcsön 
összege 

Törlesztés 2016. 
Xn. 31-ig 

Kölcsönállomány 
2016. Xn. 31-én 

Törlesztés ütemezése (Ft) Lejárat 
ideje Éven belüli Éven túli 

Tóth Tamás 
1091/3/2015 150 000 100 000 50 000 50 000 

 

2017. 
Összesen:  150 000 100 000 50 000 50 000 -  
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14. melléklet Pördefolde Község Önkormár.yzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI KÖNYVITELT MÉRLEGE 

adat ezer forintban 
II VM ■ 2U15. Év 2016.É V 
 Ari Immateriális javak   

  A/n/i. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 36536 36 255 
  A/IÍ/2. Gépek, berendezések és felszerelések járművek 833 1 155 
  / iV4, Beruházások, felújítások - . 
 /VII. Tárgyi eszközök 37 369 37410 
 A/ffi. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100 
 AriV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 3 604 3 351 

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 41073 40 861 
 B/I. Készletek összesen   

 B/II. Értékpapírok   

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK - - 
 c/n. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 37 16 
 c/m Forintszámlák 2 087 4 797 

C.) mmu  2124 4 813 
 Dri Költségvetési évben esedékes követelések I 976 2 133 
 D/II Költségvetési évet követő évben esedékes követelések 150 - 
 D/III Költségvetés jellegű elszámolások   

D.) KÖVETELÉSEK 2 126 2 133 
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALOI ELSZÁMOLÁSOK 220  

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - 
1 s / M V( i k< J S S / [  S l  \  4 5  54 3  4 "  M . r  ,  

ífi ORlUsqfé 2015, KV ÍUlt KV 
 G r i .  Nemzeti vagyon induláskori értéke 62 243 62 243 
 Gril. Nemzeti vagyon változásai   

 G/m. Egyéb eszközök induláskori értéke ás változásai 2 360 2 360 
 G/1V

. 
Felhalmozott eredmény 19 519 20 572 

 G/Vl. Mérleg szerinti eredmény 1 053 2 054 
G.) SAJÁT TÖKE 44 031 46 085 

  

H/I/3. 
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 8 - 

  

H/I/4. költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénbeni 
juttatásaira 3 - 

  

H/II/8. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra - - 

 Hri. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 11 - 
  

mm. költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra 59 - 

  

mm. költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek egyéb 
működési célú kiadásokra 96 - 

  

mm költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
finanszírozási kiadásokra 345 393 

 H/1I. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek 500 393 
Hrill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 65 247 

H.) KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN 576 640 
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK   

J.) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSEL KAPCS ÉLSZ.   

 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 118 264 
 K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek 818 818 

K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 936 1082 
IJJKKW .K ÜW I \  ____________________________________ |  r  St r  
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14IA, melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.3Q.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata vagyonkimutatása 
2016. december 31-én forgalomképesség szerinti bontásban 

adat Ft 

sorszám megnevezés 

vagyon típusa 

összesen Törzsvagyon 
törzsvagyonon 

kívüli egyéb 
vagyon 

forgalomképtelen 
korlátozottan 

forgalomképes forgalomképes 
I Immateriális javak    

- 
1. Vagyonértékű joqok     

2. Szellemi termékek    - 
II Tárgyi eszközök 17 645195 8 948 859 10 815 967 37 410 021 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 17 645 195 8 948 859 9 661 416 36 255 470 
2. Gépek, berendezések és 

felszerelések, járművek 
  

1 154 551 1 154 551 
4. Beruházások, felújítások    

- 
III Befektetett pénzügyi eszk - - 100 000 100 000 
1. Tartós részesedékek   100 000 100 000 
IV Vagyonkezelésbe adott eszi - 3 351 130 - 3 351 130 

 ZALAVÍZ-nek  3 351 130  3 351 130 
 

ÖSSZESEN 17 645 195 12 299 989 10 915 967 40 861 151 
Pördefölde Községi Önkormányzat "0"-ra leírt eszközeinek bemutatása 

sorszámi megnevezés leltári szám Bruttó érték halmozott ÉCS leírás éve 
Szellemi termékek     

T. | Office XP Win 32 6/1/2003 67 830 67 830 2007. 
2. Rendezési terv 6/1/2007 2 094 480 2 094 480 2010. 

  2162 310 2162 310  

Ingatlanok     

1. #ÉRTÉK! 0138 hrsz 13 968 13 968 2005. 
  13 968 13 968  

Ügyviteli és szám. Gépek     

1. HP Deskjet nyomtató 7/2/2003 33 900 33 900 2007. 
2. Számítógép konfiguráció 7/1/2003 254 480 254 480 2007. 

3. Nyomtató - multifunkciós 7/3/2007 119 900 119900 2010. 
  408 280 408 280  

Gépek, berendezések     

1. Halott hűtő 3/1/2002 290 268 290 268 2004. 
2. Defibrilátor lifepack 100 3/1/2009 37 500 37 500 2016. 
3. Bozótvágó 3/3/2007 159 900 159 900 2014. 
4. Hulladékgyűjtő konténer 3/4/2007 264 000 264 000 2015. 

  751 668 751 668  

     

Gépek, berendezések - kisértékű tárc yieszköz    

1, Mérleghinta 4/2015 122 000 122 000 2015. 
2. Mókuskerék 5/2015 126 000 126 000 2015. 
3. Kültéri hulladékgyűjtő 1/2016 30 000 30 000 2016. 
4. Kültéri hulladékgyűjtő 2/2016 30 000 30 000 2016. 
5. Kültéri hulladékgyűjtő 3/2016 30 000 30 000 2016. 
6. Kawasaki bozótvágó 4/2016 108 661 108 661 2016. 
7. Láncfűrész Hg 135 5/2016 61 338 61 338 2016. 
8. Rugós játék 4 személyes 6/2016 182 000 182 000 2016. 

  689 999 689 999  

Üzemeltetésre átadott vízmű szivattyú 
701/06 273 450 273 450 2005. 

  273450 273450  
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Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselőtestületének a 2017 május 29-én tartandó 
nyilvános ülésének a 2. napirendi pontjához 

Tárgy: Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentés megtárgyalása és elfogadása 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Összefoglaló Jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 

A belső ellenőri munkát 2016. évben az alábbi jogszabályok határozták meg: 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 
- az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. Törvény (Áht.), 
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá 

ról (Ávr.), 
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011 .(XII. 31.) Kormányrendelet (Bér.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Koma. rendelet (Áhsz.), 
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 

szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (NGM rendelet). 

I. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: 

1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítés 

A képviselő testület által 2015. november 30-án megtartott nyilvános képviselőtestületi ülésén 
az 57 /2015. (XL30) Kt. határozatával jóváhagyott 2016. éves belső ellenőrzési munkatervben 
az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra: 

a. ) 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett 
intézkedések utóvizsgálata. 

Soron kívüli ellenőrzésre az önkormányzatnál 2016. évben nem került sor. 
A 2016. éves belső ellenőrzés során a képviselő-testület által jóváhagyott munkatervtől eltérés 
nem volt, továbbá elmaradt ellenőrzések sem voltak. Év közben a képviselő- testület a 2016. 
éves belső ellenőrzési munkatervet nem módosította. 
Az ellenőrzési tevékenység a jegyző által kiadott megbízólevél és a belső ellenőrzési vezető 
által készített vizsgálati program alapján került végrehajtásra. 
Az ellenőrzésről vizsgálati jelentés készült. Az ellenőrzés megállapításai, a jegyző, a pénzügyi 
főmunkatárs folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszélésen is ismertetésre került. 
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A belső ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásait követte, az abban 
rögzített iratminták alkalmazásra kerültek. 
Az ellenőrzési jelentés megfelelt a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak, továbbá a 
nemzetközi standardoknak és a Ber-nek. A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások 
megvalósíthatóak voltak. A jelentésben érdemi ajánlások és javaslatok születtek, amelyek 
tekintetében a polgármester, a jegyző és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
hivatal) dolgozói részéről alaki és tartalmi kifogás nem merült fel. 

Az egyes ellenőrzések bemutatása: 
a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések 

megállapításaira tett intézkedések végrehajtásának utóvizsgálata. 
Az ellenőrzés tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. Az 
ellenőrzés célja: a működés szabályosságának felülvizsgálata A vizsgálat módszere: 
utóellenőrzés. 

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervében 
foglaltak teljesültek. 

2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása 

A belső ellenőrzés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az ön- 
kormányzat, a hivatal, vagy bármely költségvetési szerv dolgozóival szemben fegyelmi 
felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntető eljárásra kellett volna 
sort keríteni. 

II. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

Ónértékelés alapján kerül bemutatásra és értékelésre a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának 
minősége, az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők. 

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

Az Önkormányzat saját belső ellenőrzési rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit már 
korábban kialakították, annak folyamatos működését biztosítja. 
2006. július 1-től egészen 2012. december 31-is az önkormányzat belső ellenőrzését Kistérségi 
Többcélú Társuláson keresztül látták el. 
Az önkormányzat 2013. január 1-től vállalkozói szerződés alapján a belső ellenőrzési 
tevékenységet külső szakértő (KAVAR BT 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos u. 62.) 
gazdasági társasággal végezteti. 
A gazdasági társaság függetlenített belső ellenőre a központi jogszabályokban előírt szakmai 
és képesítési követelményeknek teljeskörűen megfelel. Az államháztartásért 
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felelős miniszter engedélyezte belső ellenőrzési tevékenységét regisztrációs szám: 5113494. 
Belső ellenőr a kötelezően előírt (ÁBPE I.) vizsgával rendelkezik, a kétévenkénti ÁBPE II. 
folyamatos továbbképzéseken vesz részt és nemcsak elméleti, hanem csaknem 30 éves 
gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. 

Belső ellenőr a kezdetektől fogva tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának 
(BEMAFOR), így az államháztartás belső kontrollrendszerének változásairól első kézből 
értesül. 

2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének 
biztosítása 

A belső ellenőr munkáját közvetlenül a jegyző irányítása alatt látta el. 
A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőr az önkormányzat 
szervezeti hierarchiájába „beépült”. 
A belső ellenőr nem vesz részt az önkormányzat operatív működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, mint pl.: 

- az önkormányzat működésével kapcsolatos döntések meghozatalában 
- bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében; 
- pénzügyi tranzakciók kezdeményezésében, j óváhagyásában; 
- belső szabályzatok elkészítésében; 
- intézkedési terv elkészítésében. 

Az önkormányzatnál 2006. évtől teremtették meg a feltételeket a belső ellenőrzési rendszer 
működtetésére. A belső ellenőrzés folyamatos működésének eredményeként az önkormányzat 
gazdálkodásának színvonala jónak értékelhető. 
A belső ellenőr és a gazdálkodással foglalkozók között folyamatos konzultációk történnek, 
amely során ismeret cserére is sor kerül, az önkormányzat „életében” a belső ellenőrzés 
folyamatosan jelen van. 

2. Összeférhetetlenségi esetek 

Összeférhetetlenség miatt belső ellenőrzés nem maradt el. 

4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

A belső ellenőr, a Ber-ben megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémákkal, 
korlátozásokkal nem találkozott, így többek között: 

az önkormányzat és a hivatal valamennyi helyiségeibe beléphetett; 
- az önkormányzatnál az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minden kért iratba 

betekinthetett; 
- az önkormányzat vezetőjétől és a hivatal bármely alkalmazottjától írásban vagy 

szóban információt kérhetett; 

5. belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
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A tárgyi feltételek tekintetében a belső ellenőr saját gépkocsijával közlekedik, jelentéseit, saját 
számítógépével úja. Tárgyi feltételekre vonatkozó igénnyel az önkormányzat felé nem lépett 
fel. Az ellenőrzési rendszer kialakítása során akadályozó tényezőkkel nem szembesült, az 
önkormányzat és a hivatal dolgozói munkáját segítették. 

6. Az ellenőrzések nyilvántartása 

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bér. szerinti nyilvántartást 
vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a 
dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról, saját telephelyén. 

7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

A belső ellenőrzési rendszer 2012. évig Kistérségi Többcélú Társulás keretében történt, de 
2013. évtől a belső ellenőrzési rendszer fejlesztési iránya módosult. 
A kormány a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét fontosnak tartja, de ehhez 
külön nevesített anyagi támogatást nem biztosít. 

A belső ellenőrzés megszervezését, a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi 
erőforrásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie. Az Áht., valamint a Bér. a belső 
ellenőrzési tevékenységeket a jegyző felelősségi körébe utalja Az önkormányzat anyagi 
lehetőségeinek figyelembe vételével került sor a 2016. éves belső ellenőrzési munkaterv 
kidolgozására. 
Mindezek ismeretében - amennyiben a kormány a belső kontrollrendszert magas színvonalon 
szeretné tudni - célszerű lenne visszaállítani - a 2006. és 2012. évek között jól bevált - a külön 
nevesített normatív finanszírozást. 

III. A tanácsadó tevékenység bemutatása 

A belső ellenőrzést végző gazdasági társasággal kötött szerződésben is rögzítésre került a 
tanácsadói tevékenység végrehajtásának kötelezettsége. A tanácsadói tevékenységet azonban 
külön írásbeli és szóbeli felkérés nélkül is gyakorlatilag kötetlen időben és témában biztosította a 
belső ellenőr. 
A tanácsadói tevékenység egyrészt aktuális számviteli, gazdálkodási kérdésekre terjedt ki, 
másrészt az aktuális belső ellenőrzési feladathoz kapcsolódott. Ezzel került biztosításra a 
felmerült hibák, hiányosságok minél hatékonyabb realizálása. 
A tanácsadói tevékenység pontosan a kötetlensége okán külön dokumentálásra nem került. 
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B. A belső kontrollrendszer működésének értékelése 
ellenőrzési tapasztalatok alapján 

I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett 
intézkedések utóvizsgálata. 

Pördefolde Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervében előírtak 
alapján került sor az önkormányzatnál a 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések 
megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálatára. 
Az utóellenőrzés a Hivatalnál került lefolytatásra le, a jegyző 2016. szeptember 29-én kiadott 
megbízó levele és a belső ellenőrzési vezető vizsgálati programja alapján. 
Az utóvizsgálat során a bizonylati rend és okmányfegyelem, azon belül a 
kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása és a szakmai teljesítés igazolása került 
felülvizsgálatra. 
Az utóellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzatnál a belső ellenőrzések által 
feltárt hiányosságok realizálására tett intézkedések hatékonyak voltak, a korábban javasolt 
észrevételeket kijavították. 
A hivatal dolgozói felkészülten és elkötelezetten végezték mindennapi munkájukat. 
A helyszíni ellenőrzés idején szakmai megbeszélésre, tanácsadásra is sor került, a hivatal 
dolgozói nyitottak voltak a szakmai segítségre. 

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

1. Kontrollkörnyezet: 

Az önkormányzat valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták 
és hatályba helyezték. 
A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak. 
A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a 
jegyző hagyta jóvá. 
A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, 
továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is, továbbá egységes, áttekinthető 
szerkezetben szabályozták a jogkörök gyakorlására jogosultakat. 

2. Kockázatkezelés: 

A kockázatok legutolsó felmérésére 2013. januárban került sor. Ennek keretében az 
önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők. Az 
önkormányzat rendelkezik külön Kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen 
bemutatásra kerül: 

- a kockázatok meghatározása és felmérése, 
- a kockázatok elemzése, továbbá 
- a kockázatok kezelése. 
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3. Kontrolltevékenységek: 

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység 
működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést 
segítő javaslatok megtétele. 

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és 
kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE), amelynek helyben alkalmazott 
módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés irány- mutatásait 
figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg. 
Az Önkormányzatra hatályos, helyszíni vizsgálat ideje alatt érvényes FEUVE szabályzattal 
rendelkezett. A szabályzat tartalmazza a FEUVE fogalmát, tartalmát, a rendszer felépítését, a 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezését, a FEUVE rendszerrel 
szemben támasztott követelmények, a FEUVE részletes szabályait. A FEUVE előírásait a 
hatályos szabályzat szerint hajtották végre. A helyszíni vizsgálatok során a FEUVE rendszer 
szabályszerűsége, gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége területén alapvető 
hiányosságot nem tapasztalt a belső ellenőrzés. 
A pénzügyi döntések dokumentumai (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések és a visszafizetések dokumentumait is), a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyásának, 
illetve ellenjegyzésének, valamint a gazdasági események elszámolásának szabályozási 
rendszerét az önkormányzatnál kialakították. 

Az önkormányzat vezetői, a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközökkel végezték: 
- az aláírási jog gyakorlásával (megtagadja az aláírást, ha nem hajtották végre az 

intézkedéseket, és szabálytalan tranzakciót akarnak végezni), 
- az információk elemzésével (folyamatosan elemzi, hogy a kapott információk, 

jelentések jelzik-e a módosított gyakorlat hasznát), 
- beszámoltatással (személyesen számon kéri az érintett munkatársától a végrehajtás 

megtörténtét és eredményét), 
- helyszíni tapasztalatszerzéssel (a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak megfelelő 

lebonyolítását a helyszínen is megszemléli), 
intézkedések nyomon követésével (belső ellenőr megbízásával). 

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus 
kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés 
nélkül. 

4. Információ és kommunikáció: 

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a hivatal dolgozóival több 
esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk. 
A polgármester és a jegyző a belső ellenőrzés rendelkezésére állt, a vizsgálat lefolytatásához 
szükséges valamennyi információt rendelkezésre bocsátott. 
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A hivatal dolgozói mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések 
megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső 
ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak. 
A jelentés tervezetét először a hivatal dolgozóival ismertette meg a belső ellenőr. Ezen 
egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte. Az 
ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a polgármester és a jegyző lehetőséget biztosított a 
tapasztalatok megbeszélésére. 

A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti 
és funkcionális függetlenségének biztosítása” fejezetében foglalt megállapítás. 

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring): 

Mivel intézkedési terv az ellenőrzéshez nem kapcsolódott a szervezeti egységek vezetőinek 
írásban nem kellett beszámolniuk a költségvetési szerv vezetője részére a megtett 
intézkedésekről. 
A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető. 
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált terület alacsony kockázatúnak minősíthető, ezért 
utóvizsgálatot nem javaslunk. 

C. Az intézkedési tervek megvalósítása 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának 
és nyomon követésének tapasztalatai az alábbiak voltak. 

a) Az önkormányzatnál 2013-2015. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira 
tett intézkedések utóvizsgálata. 
Tekintettel arra a tényre, hogy a helyszíni vizsgálat során hibát, hiányosságot nem 
tapasztaltunk, javaslatokat sem teszünk, továbbá intézkedési terv készítése sem indokolt. 
Ettől függetlenül a helyszíni ellenőrzés során felmerült kisebb szakmai kérdésekben a 
megbeszéltek szerint javasolt eljárni. 

Zalaegerszeg, 2017. február 15. 

./2017. ÍV ......... ) határozati javaslat 

Kiss Csaba s.k. 
függetlenített belső ellenőr 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat 2016 évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló Összefoglaló Jelentést és tudomásul veszi és jóváhagyja. 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én 
tartandó képviselő-testületi ülésének 3. napirendi pontjához 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indokolás: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(l)-(5) bekezdése értelmében 
a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen 
jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) 
és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul 
a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2016. évi költségvetés 
előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő- testület elé terjeszteni, 
kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását 
igénylik. 
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2017. évi 
költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes 
hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások 
figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos 
előterjesztés, indokolás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet 
elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte 
és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletével 
17 056 000 Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Javaslom, hogy a képviselő-testület 3 983 955 forinttal 
növelje meg az eredeti előirányzatként jóváhagyott 17 056 000 forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a 
módosított tárgyévi bevételt és kiadást 21 039 955 forint összegben hagyja jóvá. 
Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- testület az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésnek módosítását 

Részletes indokolás: 
I. Költségvetési bevételek módosítása 

!•§• (1) 
Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 16 463 955 forintban javaslom 
elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 
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1.8. (2) a.)Müködési célú támosatások államháztartáson belülről: 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni 91 
000 forinttal az alábbi indokok alapján: 

- Egyéb működési célú támosatások bevételei ÁH-n belülről: 
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről összegét javaslom 91 338 forinttal megemelni, 
az alábbiak figyelembevételével: 

• Páka Község Önkormányzat elszámolt a társönkormányzatok felé a védőnői szolgálat, valamint a 
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatással, 
és a gazdálkodási beszámolók alapján, és önkormányzatunk részéről a védőnői szolgálat esetében 18 
e Ft, míg a hivatal esetében 73 e Ft összegű túlfmanszírozás mutatkozik, melyet a gesztor 
önkormányzat visszautal önkormányzatunknak. A közhasznú foglalkoztatás kiadásaihoz kapott 
2017. évi hozzájárulás mértékét indokolt 338 Ft összeggel megemelni. Ezen Összegekkel 
módosítani kell a az egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről 1 583 000 Ft 
részelőirányzatát. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről részelőirányzat összegét 1 674 338 
Ft-ban javaslom elfogadni. 

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 
11 487 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

1.8. (2) b.)Közhatalmi bevételek 

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt. 
A közhatalmi bevétel módosított előirányzatának az Összegét 699 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

1.8. (2) cAMűködési bevétel 

Működési bevételeink eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt. 
A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 5 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

1.8. (2) d ÖMűködési célú átvett pénzeszközök 
Működési célú átvett pénzeszközök 330 e Ft eredeti előirányzatának az összegét 472 300 Ft-tal meg kell 
emelni, mely a Zalavíz Zrt által fel nem használt pályázati vízdíjtámogatás összege. Ezen fel nem használt 
pályázati támogatást az üzemeltető az önkormányzat részére visszautalta, majd ezt követően az 
önkormányzat visszaadta a központi költségvetés részére. 

A Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összeget 802 300 Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

1.8. (2) e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 50 000 Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

1.8. (2) f.) Felhalmozási célú támosatások áh-n belül 
Felhalmozási célú támogatást áh-n belül az eredeti költségvetés tervezésekor nem terveztünk, így ezen 
előirányzat összegét javaslom 3 420 655 Ft összeggel megemelni. Ezen összeg a felújításként megtervezett 
belterületi utak felújítási kiadásainak fedezeteként szolgál. 
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A felhalmozási célú támogatások áh-n belül módosított előirányzatának az összegét 3 420 655 Ft-
ban javaslom elfogadni. 

A költségvetési bevételeink 12 480 000 Ft eredeti előirányzatának az összegét 3 983 955 Ft-taí 
javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 16 463 955 Ft-ban javaslom elfogadni. 

II. Költségvetési kiadások módosítása 

2§.(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak összeget 20 646 955 forintban 
javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 

2.8. (2) a) Személyi juttatások 
A személyi juttatások 4 281 000 forint összegű eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, 
így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 4 281 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

2.8-(2) b) Munkaadót terhelő járulékok 
A munkaadót terhelő járulékok 831 000 Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, így a 
munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 831 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni 

2.8. (2) c) Dologi kiadások 
A dologi kiadások 3 966 000 Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani. 
A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 3 966 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.8. (2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1 700 000 Ft összegű eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani, így 
módosított előirányzatának az összegét 1 700 000 Ft-ban javaslom elfogadni 

2.8. (2) e) Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások 2 696 000 Ft eredeti előirányzatát 1 193 795 Ft-tal indokolt megemelni az 
alábbiak szerint: 

- Elvonások és befizetések módosított előirányzatának összegét 1 132 612 Ft-ban javaslom 
elfogadni az alábbiak szerint: Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
felülvizsgálata alapján 656 892 Ft állami/központosított támogatás visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezett. A 2016. évi beszámoló normatíva elszámolása- állami támogatás visszafizetésével 
összefüggésben 3 420 Ft visszafizetés terheli az 
önkormányzatot, melyet módosított előirányzatként ugyancsak meg kell tervezni. 

- a vízdíjhoz kapott pályázati támogatásból 472 300 Ft összeg nem került felhasználásra, melyet az 
önkormányzat 2017 évben a központi költségvetés számára visszautalt. 

Lenti Rendelőintézet felé 18 183 Ft működési támogatást javaslok megtervezni valamint az eredeti 
költségvetésben megtervezett Lenti Kistérségi tagdíj mértékét 400 Ft összeggel javaslok lecsökkenteni, mivel 
a támogatás mértéke alacsonyabb lesz várhatóan a tervezettnél. 
2016. évi fogorvosi szolgálat elszámolása önkormányzatunknak 23 000 Ft összegű hozzájárulást eredményez 
még a 2016. évi hozzájáruláson felül, mellyel az előirányzat összegét meg kell növelnünk. 
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre eredeti előirányzat összegét 20 400 Ft összeggel szükséges 
megnövelni, melyből 20 000 Ft Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja, valamint a fogorvosi 
ügyelethez történő hozzájárulás 400 Ft összeggel alultervezésre került, így ezen Összegekkel az előirányzat 
mértékét megnövelni szükséges. 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 3 889 795 Ft-ban 
javaslom elfogadni. 
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2.SJ2) f) Beruházások 
Beruházási kiadások eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani. 
A beruházások módosított előirányzatának az összegét 300 000 Ft-ban javaslom elfogadni. 

2. §.(2)e.) Felújítások 
A felújítások 2 889 000 Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt módosítani, a felújítások módosított 
előirányzatának az összegét 5 679 160 Ft-ban javaslom elfogadni. A módosítás indoka, hogy 
önkormányzatunk pályázott belterületi utak felújítására, mely felújítás összege 4 024 300 Ft összegű kiadást 
jelent, ugyanakkor az eredeti költségvetésben megtervezett önkormányzati épület felújítását 1 234 140 Ft-tal 
le kell csökkentenünk. 
A felújítások módosított előirányzatának az összegét 5 679 160 Ft-ban javaslom elfogadni. 

3. § Az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlege 
Az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 4 183 
000 forintban javaslom elfogadni, mely az eredeti előirányzathoz képest nem jelent változást. A módosítás 
indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek 
szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A működési bevételek és kiadások 
egyenlegének módosított összegét 2 146 795 forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 
2 036 205 forintban javaslom jóváhagyni. 

Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 4 
183 000 forintban javaslom elfogadni. 

III. Finanszírozási bevételek 

A finanszírozási bevételek eredeti előirányzatának módosítása nem indokolt. 
A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 4 576 000 Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

IV. Finanszírozási Kiadások 

4.SÍ3) Az önkormányzat 2017 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege 

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított 
előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának 
az összegét 21 039 955 Ft-ban javaslom elfogadni. 

5.S. Záró a rendelkezések 
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján A 

rendelet-tervezet címe: 
Pördefolde Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
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Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A 
módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne 
kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások 
lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az 
önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület 
gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2017. (11.15.) 
önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása. 

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet 
alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő- testület és a hivatal részére a 
rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett 
összegével került módosításra. így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletét. 

Páka, 2017. május 25. 
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Pördefolde Község Önkormányzata képviselő-testületének 
9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l-§ 

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,2.§.(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

16 463 955 Ft 
azaz Tizenhatmillió négyszázhatvanháromezer-kilencszázötvenöt forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

eredeti 
előirányzat 

a.  ) Működési 
célú támogatás ÁH-n belülről 11 396 000 
b.  ) 
Közhatalmi bevétel 699 000 
c.  ) 
Működési bevétel 5 000 
d.  ) 
Működési célú átvett pénzeszközök 330 000 
e.  ) 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 
f.  ) 
Felhalmozási célú támog áh-n belülről 0 

adat Ft-ban 
módosított előirányzat 
11 487 000 699 000 5 
000 802 300 50 000 3 
420 655” 

2-§ 

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,3.§.(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 

20 646 955 Ft 

azaz húszmillió hatszáznegyvenhatezer-kilencszázötvenöt ezer Ft (2) 

A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
adat Ft-ban  eredeti módosított 

 

előirányzat előirányzat 
a) Személyi juttatások 4 281 000 4 281 000 
b.) Munkaadókat terh jár és szocho 831 000 831 000 
c.) Dologi kiadások 3 966 000 3 966 000 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 700 000 1 700 000 
e.) Egyéb működési célú kiadások 2 696 000 3 889 795 
f.) Beruházási kiadások 300 000 300 000 
g.) Felújítások 2 889 000 5 679 160” 



 

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.§. Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
4 183 000 Ft 

azaz négymillió egyszáznyolcvanháromezer Ft, melyből 

eredeti 
előirányzat 

a. ) a módosított működési bevételek kiadások egyenlege 1 044 000 
b. ) a módosított felhalmozási bevételek kiadások egyenlege 3 139 000 

adat Ft-ban 
módosított 
előirányzat 
2 146 795 2 

036 205” 

4. § 

A rendelet 5.§ (3) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,5.§.(3) Az Önkormányzat 2017. évi módosított 

Tárgyévi kiadásai 
Tárgyévi bevételei 

eredeti 
előirányzat 

17 056 000 
17 056 000 

adat Ft-ban 
módosított előirányzat 

21 039 955 
21 039 955” 

5. §. 

Záró rendelkezések 

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe az ezen rendelet 1.; 
2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. melléklete lép. 
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. 

 

 



1. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11,15.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördeföide Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

adat Ft-ban 
 

Kötelezd feladat ónként vállalt 
jeladói 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
összesen 

fnöd:\íl4'. 
n tz.rí^kt kötelezd feladat ónként vállalt 

feladat 
2017. évi 
módosított 
elffirányzat 

I. Működési célú bevételek        

1.) Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 11 396 000 

 

11 396 000 91 om 11 487 000 
 

11 487 000 

2.) Közhatalmi bevételek 118 000 581 000 699 000  118 000 581 000 699 000 
3.) Működési bevételek 

 

5 000 5 000 
  

5 000 5 000 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  330 000 330 000 47? 472 300 330 000 802 300 
   0    0 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 11 514 000 916 000 12 430 000 563 m 12 077300 916 000 12 993300 
Finanszírozási bevételek        

4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése 
  

0 
   

0 
5.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 2 337 000 

 

2 337 000 
 

2 337 000 
 

2 337 000 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK OSSZ: 13 851 m 91 6 000 14 767000 5f\> M 14 414 300 916 000 15330300 
II. Felhalmozási célú bevételek        

1.) Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

  

0 3 45.0 655 3 420 655 
 

3 420 655 

2.) Közhatalmi bevételek   0    0 
3.) Felhalmozási hevételek   0    0 

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

50 000 50 000 
  

50 000 50 000 

Költségvetési felhőim, bevételei összesen: 0 50 000 50000 ,i J'M 65 < 3 420 655 50 000 3 470 655 
Finanszírozási bevételek        

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele   0    0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele^ 2 239 000 

 

2 239 000 
 

2 239 000 
 

2 239 000 

FELHALMOZÁSI CÉLÉ? BEI ÉTEME 
ÖSSZESE*: 2 339 000 som 2289 000 3 420 655 5 659655 50 000 J 709 655 

OKKOBMÁMZA f ÖSSZESEA: 10 090 009 96ö 000 17056 000 3 90 i 955 20073 955 966 om 21039 955 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017. V.31-től 



Megnevezés kötelező feladat ónként vállalt 
feladat 

2017 évi eredeti 
előirányzat módosítás 

hnérféüe kötelező feladat ónként váltak 
feladat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

I. Működési célú kiadások 
       

1.) Személyi juttatások 4 281 000 
 

4 281 000 
 

4 281 000 
 

4 281 000 

2.) Munkaadói járulékok 831 000  831 000  831 000  831 000 

3.) Dologi kiadások 
3 966 000 

 

3 966 000 
 

3 966 000 
 

3 966 000 

4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 700 000  1 700 000  1 700 000  1 700 000 

5.) Egyéb működési kiadások 
1 730 000 676 000 2 406 000 1 193 i'fy 2 604 395 995 400 3 599 795 

Költségvetési műk. kiadásai összesen: 12 50& 000 676 000 13184 000 t ioj 793 13 382 395 995 400 14377 795 

6.) Pénzforgalom nélküli kiadás 
  

0 
   

0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás  290 000 290 000   290 000 290 000 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 393 000 

 

393 000 
 

393 000 
 

393 000 

MfKÓDÉSI CÉL V KIADÁSOK OSSZ.: 12 901 000 966 000 13 86" 000 J 193 7»5 13 775395 / 285 400 15 060 795 
II. Felhalmozási célú kiadások        

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0    0 
2.) Beruházás 300 000  300 000  300 000  300 000 
3.) Felújítás 2 889 000  2 889 000 ? fJO Íóf 5 679 160  5 679 160 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök folyósítása 
államháztartáson kívülre 

  

0 
   

0 

Költségvetési felit, célú kiadásai összesen: 3 189 000 0 3 189 000 2 790 260 5 979 160 0 5 979 160 
Finanszírozási kiadások        

6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing   0    0 
        

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESE*; 3 189 000 0 3 189 000 2 790 I6(i 5 979160 0 5 979I60 
ONKORM ÍNYZA T ÖSSZESE*: 16 090 000 966 000 17056 000 3 983 955 19 754555 1 285 400 21039 955 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V.31-töl 



 

2. melléklet Pördefölde Község önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTOTT TERVEZETE 

BEVETELEK 
adat forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 

2017. évi 
előirányzat 

tervezet 

módosítás 
mértéke 

2017. évii. 
módosított 
előirányzat 

B BEVETELEK 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Bll önkormányzatok működési támogatásai 
Bili Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 845 000 242 7 845 242 

BI13 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 768 000 5*0 767 420 

B114 t elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 583 000 91 338 1 674 338 
Működést célú támogatások államhá: tat fáson betűiről összesen 11 m 060 n m u mm 

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 42v 655 3 420 655 

l dhitlmozásl tvlü támogatások államháztartáson belülről összesen ? 420 655 3423bSS 
B3 Közhatalmi hevételek 

B34 Vagyoni típusú adók 
B34 Magánszemély kommunális adója 146 000 146 000 

B35 Termékek és szolgáltatások adói 
B351 Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 435 000 435 000 
B354 Gépjárműadók 118 000 118 000 

Közhatalmi bevételek összesen mt 699 im 
B4 Működési bevételek 
B408 Kamatbevételek 5 000 5 000 

Működést bevételek összesen sm 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 

Egyéb működési célú pénzeszközátvéte! áh-n kívülről 472 300 472 300 

B62 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről 330 000 330 000 

Működést célú átvett pénzeszközök összesen 130000 4*2309 13MJ 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről 

50 000 50 000 

FeUtiilmnrási oIM átvett nm'r/ujtojlt zesen iom 

Finanszírozási bevételek 

<0000 

B8i3|Maiadvány igénybevétele 4 576 000 4 576 000 
l Finanszírozási bevételek össze-cn 

■.r-7To:. 

4 576 000 4 576 1410 
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3. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 
PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. 
MÓDOSÍTOTT TERVEZETE 

KIADÁSOK 
adat Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 2017. évi 

előirányzat tervezet 
módosítás 
mértéke 2017 évi L módosított 

előirányzat 
KI  Személyi juttatások    

KI 1  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 544 000 _ 1 544 000 
 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 424 000  1 424 000 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 120 000  120 000 

K12  Külső személyi juttatások 2 737 000 _ 2 737 000 
 K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 2 737 000  2 737 000 
  Szeméit i tuvtatá»okibsszese£_> 4 281 080 . 4 281880 

K2 
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bo/zájái 

ulási adó 831000 
 

831688 
K3  Dologi kiadások    

K31  Készletbeszerzés 360 000 y. 360 000 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 360 000  360 000 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 120 000 _ 120 000 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 70 000  70 000 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000  50 000 

K33  Szolgáltatási kiadások 2 643 000 _ 2 643 000 
 K331 Közüzemi dijak 655 000  655 000 
 K332 Vásárolt élelmezés 182 000  182 000 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 481 000  1 481 000 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100 000  100 000 
 K337 Egyéb szolgáltatások 225 000  225 000 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 843 000 - 843 000 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 843 000  843 000 
  Dologi kiadások 3 966000  3966880 

K4  Ellátottak pénzbeli juttatásai    

K48  Egyéb nem mtézmén^iellátások_ 1 700 000  1 700 000 
  Ellátótrak pénzbeli juttatásai l 700000 - 1708 880 

K5  Egyéb működési célú kiadások    

 K502 Elvonások és befizetések  1 132 C12 1 132 612 
  Működési célú pénzászköz átadás   _ 
 K506  ÁH-n belülre 1 431 000 10 783 1 471 783 
 K511  AH-n kívülre 975 000 20400 995 400 
 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 290 000  290 000 
  Egyéb működési célú kiadások 2 696000 T í«795 3 889 795 

K6  Beruházások    

 K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 236 000  236 000 
 K67 ÁFA 64 000  64 000 
  Beruházási kiadások 300 000 . 308 888 

K7  Felújítások    

 K71 Ingatlanok felújítása 2 270 000 2 196 249 4 466 249 
 K74 ÁFA 619 000 5y3 911 1 212 911 
  Feiétfíósl kiadatok 2889 000 2 7% 160 5 679 166 
  

latlHv-VL i^i kin.fáwh i* 66* imo * ' W ,955 MM* VJ? 
 K9 Finanszírozó 'i k tintásak    

 K9I4 j&Uflmhiztnrtáson beiLllJ megej idege JC-HÍI-L 
vis,s/ufií,#Sé&e 

393 000  m ÍHMI 
  f kiodibtok összesen 393 000 - 393 nnn 
  KI U)A\t>K (imrSK\: t7ü7ts m 3 m 9$ 21 iM'l 845 
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4. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati 
rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
2017. évi I. módosított támogatások, kiegészítések 

Hozzájárulás jogcime U'ryíiim itUtllitii Vwfliíffrttrt 
Ft Vgni'g 

r nhtdUiti hoiltij&nitdi 
fi 

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

    

I.l.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása     

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

36,80 22 300 Ft/hektár 820 640 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  1,70 320 000 Ft/km 544 000 
 

be) 
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 

 

1 449 69 Ft/m2 100 000 
 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,81 227 000 Ft/km 183 870 
1.1 ,c.) Egyéb önkormányzati faladatok támogatása 70   5 000 000 
V. 1.1, kiegészítés 1.1 .jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 70   1 196 732 

= A hetyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 7 845 242 
 

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

    

111.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb    536 000 
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása     

 III.5.C.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.  406 nap 570 Ft/nap 231 420 
*■ Települéí,] öhkm másyzap i. vorittk, cv^rtnrUJáiéií ésgvenntloFt loviíh'sl féLirtntniaík tfimatatása 7RT 420 
 

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

    

IV. 1 -| -Telepü 
A tetepíilés 

ési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 68   1 200 000 
i önkormányén tok kulturális fclndtilainnk inmognlácn üvi/csen: j 1 201)000 

 

A hrlyí önkonnány/«tok álukínos in n ködévé urk és ágazati ti Ud.iftfirml. Bmugaiúsa: j ü sí 2 m 
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5. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított bevételi előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat forintban 

kormányzati funkció 
~1 

Költségvetési be liléiéi: | finanuzínujisi 
hoíírlek 

< HVOftl! 
í.-ím . 

Megnő ew* 

ftíüUitlési célú 
tMjnogiti=ok í hírt 

l-eldlK< 
i i'ihalmuzasi cfis 

táHJOgntások 
-iidríi IMaitid 

KkrkrlnJmi hí-’, 
elviek 

I\,/VMHU-"Í 
íwr éi. etek 

íéSfaí*i'>xAsi 
froéklfett 

M’ikbde-i CMM 

átwTt 
;ién: %. ■ W$k 

l'tlhnlmeziiil 
Ct4ú 3 heti l-in 

rtsz ké-’ívk 
hí«r*.!vén> 
igényhevéteW 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

     

330 000 50 000 
 

380 000 

 

- it.varul 2016 évi eisz*:: joiás útsz -.m. m: 
       

73 000 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 

9 813 000 
       

9 813 000 
 

- áflani támogatás U mód m        

338 
 rusk fete i atíilátwt szcigíJó f<»»l«wítröek  

3 12.0 655 
      

3 420 655 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
       

4 576 000 4 576 000 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 583 000 
       

1 583 000 
 

-tírrfcgáíái i. mód 333        

338 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

        

- 
 

- hivatal ?oi 5 évi t\&W:oi.V> feestámnló 
     

.172 3,0e 
  

472 300 

074031 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

        

- 
 

-\édcí'i *! sznigáif* 2016. i-vl elvrlnriűtás ti-számoirt •S UUÍí 
       

18 000 

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 
bevételei ÁH-n kívülről 

  

699 000 5 000 
    

704 000 
 Onh itmt Un:tif fiift iV«.' H 4Í4 O09 j 420 ffí.f t\')9 Oflr/ i 00(1 - S Í I :  m  somu 4  5’A m> 21 m 955 
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6. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 
Pördefölde Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosított kiadási előirányzatai 

kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat forintban 

Kormány /au tinikeié KdUitjpririi kMilavok l'lnaixijmiéM 
kuilihol 

kimMvfli.7i7.fi rt 
 

lltjjmvíjé i Sffttifh» 
M " iiUwiítjuüJi 

trrkelA Jidr 
ulcknL t. ■< 

WiUllílh flj.llkfn 

llillOJLi 1 
L L , < 111 L i . M 
r. 

\ IUuntak 
prnrM! 
jullaiáial 

Itiuk4rl nudli 
Llnitá*rik IU711ki.-i.1it1 Frlil|Jliwí8 

ttvtb 
Mlmhiwi 

rí 14 
Lindáiul 

Rey»f> 
(Inam itjfUí.wM 

MwlM 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 737 000 609 000 254 000 
 

1 120 000 

    

4 720 000 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés   

1 089 000       

1 089 000 
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 

költségvetéssel 
        

393 000 393 000 
 - évi beszámolj VisSTsfo MK ás kamat*     

2361.92 
    

656 892 
 

- 201S. évi L-'íiáPip-ó fiormatnfá vtss«?i7 kot 
    

3 410 
    

3 420 
 

- 301 öl éví.'Jíí-íj i-síts rntidf; elszámolás     

•72 300     

472 300 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 544 000 200 000        

1 744 000 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 
  

500 000 
   

650 000 
  

1 150 000 
 

■ bolti-'tilíTJ utak frWjítass       

. lag , :t   

3 168 740 
 

- oi ulti 1; rtak felújítás** áíá       

8,15 .ifi   

855 560 
064010 Közvilágítás   

267 000       

267 000 
066010 Zöldterület-kezelés   

292 000       

292 000 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatósok 
  

228 000 
  

300 000 800 000 
  

1 328 000 
 

• Lenti és V d.éke sági?;}     '■» noc     

20 000 
 

- Rerideléirit 'zet t.VPOSítis^     

10 u>     

18 183 
072111 Háziorvosi alapellátás     

260 000     

260 000 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás     

82 000     

82 000 
 

-1 módosítás’ tozáisir®ls mírtékavélfc 
    

■,7o 
    

400 

072311 Fogorvosi alapellátás     

11 000     

11 000 
 

2Ö1C i'tví be»éfftnli5 tíszAmoiis     ’H'KJH     23 000 
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072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
    

3 000 
    

3 000 
 

- í. fiBüfeftá;; !iOi?Ú;ár :-vtéigjke v-'ilt. 

    

■íOO 
    

400 

074031 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

    

44 000 
    

44 000 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 

 

22 000 1 105 000 
   

1 439 000 
  

2 566 000 
 

• ónk íípüiet felfljllSía          

972 491 
 

- ónk é'f*6Í<»t íflújitásfáf       

'..1649   

261 649 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

  

231 000 
      

231 000 
107051 Szociális étkeztetés     

24 000     

24 000 
107055 

Falugondnoki, tanyagondnokí szolgáltatás 
    

200 000 
    

200 000 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 
ellátások, támogatások 

   

1 700 000 662 000 
    

2 362 000 

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 
bevételei ÁH-n kívülről 

    

290 000 
    

290 000 
 dnAfrfWiírfVírfT •üíUrK'flT HRHlm *)ím  i fititniJu 1W HHtim  • fii tm :i luvvtt 
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7. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati 
rendeletéhez Pördefölde Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyéb 
működési kiadások i. módosított összege 

forint 
 eredeti előirányzat módosítás mértéke I. módosított előirányzat 

Cím- 
szám Feladat Megnevezése Működési célú 

ÁH-n kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozá 
si célú ÁH- 
n kívülre 

Működési célú 
ÁH-n kívülre 

Felhalmozás i 
célú ÁH-n 

kívülre 
Államháztartáson kívülre       

1 - háztartásoknak vlzdlj átvállalás 180 000    180 000  

2 - Háziorvosi alapellátás 260 000    260 000  

3 - Lenti és Térsége Vidékfeji Egyesület 
  

20 000 
 

20 000 
 

3 - Fogorvosi ügyelet 3 000  400  3 400  

4 - Egyház támogatása 50 000    50 000  

5 - szemétszállítási díj átvállalása | 482 000    482 000  

Államháztartáson kívülre összesen: 975 000 
 

20400 - 995400 - 

Államháztartáson belülre 
      

1 - Közös önkormányzati hivatal támogatása 1 070 000    1 070 000  

2 - kistérségi társulás - tagdíj 82 000  400  81 600  

3 - Fogorvosi alapellátás 11 000    11 000  

4 - Védőnői szolgálat 44 000    44 000  

5 - Idősek klubja 24 000    24 000  

6 - falugondnoki szóig. 2016. évi élsz 200 000    200 000  

9 - Fogorvosi alapellátás 2016. évi élsz   23 000  23 000  

10 - Lenti Rendelőintézet támogatása   

18 183  

18 183  

Államháztartáson belülre összesen: 1 431 000 - 40 783 
 

1 471 783 - 
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8. melléklet PördefUde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 
Pördefölde Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. módosított felhalmozási kiadásai 

adat forintban 
I. módosított elirányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finanszírozási 

kiadások 
összes 

felhalmozási 
kiadás 

módosítás 
mérteké 

=*=^=| SS I ■= 
beruházási kiadások felújítási kiadások 

finansziro 
zási 

kiadások 
összes 

felhalmozási 
kiadás 

beruházási célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás- 
értékű 
kiadás 

felújítási célú 
kiadás 

felújítási célú 
támogatásérték
ű kiadás 

beruházási célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás- 
értékű 
kiadás 

felújítási célú 
kiadás 

felújítási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

i Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése 

             

 

Kossuth út felújítás 
  

650 000 
  

650 000 
   

650 000 
  

650 000 
 

Belterületi utak felújítása 
     

- 4 024 300 
  

4 024 300 
  

4 024 300 

2 Varos és község gazdálkodás              

 

Játszótéri eszközök beszerzése 300 000     

300 000  

300 000     

300 000 
 

Bolt épület felújítása   

800 000   

800 000    

800 000   

800 000 

3 Kezmdvelodes              

 

Önkormányzat épületének felújítása 
  

1 439 000 
  

1 439 000 -1 234 140 
  

204 860 
  

204 860 
Összesen- 300 000 - 2 889 000 - - 3189 000 2 790 160 300 000 - 5 679160 - - 5 979160 
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11. melléklet Pördefőlde Község önkormányzata Kópviselö-teslűleténak 3/2017. (11.15.) önkormányzati rendeletéhez 

Pördeföfde Község Önkormányzata 2017. évi I. módosított előirányzat-felhasználási terve 

adat tut i ntburi 
 

Bevitelek <_ A) 3 C ab -\ 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

3 £ E « 

! 
Június 

I i i I ___________  

; | Július 
I > 

e 
Q 
E tó 
c 

(A 

í? 
| 
1 

O
któber 

N
ovem

ber 

o ® n © 
3 
tr 
e 

& 6 « 4D 3 
B1 Működési célú témogatíi&ok óllamháirtíirttaon 

belülről 960 000 960 000 960 000 960 OOO 960 000 960 OOO 960 000 960 000 955 000 952 000 950 000 950 000 11 487 000 
B2 Felhalmozási célú támogatások éllamh betűiről         3 420 655    3 420 655 
B3 Közhatalmi bevétetek   345 000  5 000    344 000  5 000  699 000 
B4 Működési bevételek            5 000 5 000 
fl5 Felhalmoz ÖBÍ bevételek              

B6 Működési célú élveit pénzeszközük 27 000 28 000 27 000 500 300 2B 000 27 000 28 000 27 000 28 000 27 000 28 000 27 000 802 300 
B7 Felhalmozási célú élveit pénzeszközök 5 000 5 000 5 000 5 OOO 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 OOO - - 50 000 
Bfll Fkianszlrozésl bevételek   4 576 000          4 576 000 
 Bevételek összesen 992 000 993 000 5 913 000 1 465 300 998 OOO 992 000 993 000 992 000 4 762 655 984 000 983 000 982 000 21 039 955 
               

Ki-idasok 

Január 
____________
I ■n n CT 

2 
ab 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

<_ 
c- 
E 
Bt 

| A
ugusztus 

i CA N H 
I 
S 

O 
s N

ovem
ber 

D
ecem

ber 

összesen 

KI Személyi juttatások 356 000 357 000 357 000 357 OOO 356 000 357 000 357 000 356 OOO 357 000 357 000 357 000 357 000 4 281 OOO 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 69 000 69 000 69 000 69 OOO 70 000 69 000 70 000 69 000 70 OOO 69 OOO 69 OOO 69 000 831 ODÚ 
K3 Dologi kiadások 261 000 280 000 330 000 350 000 360 OOO 380 OOO 420 000 360 000 350 000 330 000 295 000 250 000 3 966 OOO 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 000 100 000 200 000 200 00D 100 000 100 0D0 100 OOO 100 000 200 000 200 000 11000D 190 OOO 1 700 000 
K5 Egyéb működési célú kiadások  

672 00Q 
  

1 804 612 61 183 
 

690 000 
  

662 000 
 

3 889 795 
K6 Beruházások    300 000         300 000 
K7 Felújítások   650 000   204 860  800 OOO 4 024 300    5 679 160 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások             - 
K9 Finanszírozási kiadások 393 000            393 000 
 Kiadások összesen: 1 179 000 1 478 000 1 606 000 1 276 000 2 690 612 1 172 043 847 000 2 375 000 5 001 300 956 000 1 493 000 866 000 21 039 955 

Megállapította 9/2017.(V.30.) önk.rendelet. Hatályos 2017.V/.31 -töl 



Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (11.15.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről 
(egységes szerkezetben) 

Pördefolde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében megbatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

l.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Pördefolde Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre. 

12. § 

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

16 463 955 Ft 
azaz Tizenhatmillió négyszázhatvanháromezer-kilencszázötvenöt forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
adat Ft-ban 

 eredeti módosított 

a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 
előirányzat előirányzat 

11 396 000 11 487 000 
b.) Közhatalmi bevétel 699 000 699 000 
c.) Működési bevétel 5 000 5 000 
d.) Működési célú átvett pénzeszközök 330 000 802 300 
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 50 000 
f.) Felhalmozási célú támog áh-n belülről 0 3 420 655 

23.§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 
 

20 646 955 Ft 
azaz húszmillió hatszáznegyvenhatezer-kilencszázötvenöt ezer Ft 

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
a< 

módosított 
 

eredeti 
 

előirányzat előirányzat 
a) Személyi juttatások 4 281 000 4 281 000 
b.) Munkaadókat terh jár és szocho 831 000 831 000 
c.) Dologi kiadások 3 966 000 3 966 000 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 700 000 1 700 000 
e.) Egyéb működési célú kiadások 2 696 000 3 889 795 

1 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 1 .§-a, hatályos 2017. V.31-től 
2 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 2.§-a, hatályos 2017, V.31-től 



f. ) Beruházási kiadások 
g. ) Felújítások 

300 000 2 
889 000 

300 000 5 
679 160 

 

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
4 183 000 Ft 

azaz négymillió egyszáznyolcvanháromezer Ft, melyből 

eredeti 
előirányzat 

a. ) a módosított működési bevételek kiadások egyenlege 1 044 000 
b. ) a módosított felhalmozási bevételek kiadások egyenlege 3 139 000 

adat Ft-ban 
módosított 
előirányzat 

2 146 795 
2 036 205 

5.§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző 
évi költségvetési maradvány: 

4 576 000 Ft 
azaz négyezer-ötszázhetvenhat ezer Ft, melyből 

a. ) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2 239 000 Ft 
b. ) működési célú költségvetési maradvány 2 337 000 Ft 

(2) Az önkormányzat 2017. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

393 000 Ft 
azaz Háromszázkilencvenhárom ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások 

4(3) Az önkormányzat 2017. évi módosított 
eredeti 

előirányzat 
Tárgyévi kiadásai 17 056000 
Tárgyévi bevételei 17 056000 

393 000 Ft 

adat Ft-ban 
módosított 

előirányzat 21 
039 955 21 
039 955 

6.§ 

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési 
mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési 
kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonként! részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

3 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 3.§-a, hatályos 2017. V.31-től 
4 Megállapította a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 4.§-a, hatályos 2017. V.31-től 



(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonként! részletezését az 5. 
melléklet tartalmazza. 

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. 
melléklet mutatja be. 

(7) Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet 
tartalmazza 

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben hagyja jóvá. A létszám 
részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő közfoglalkoztatott. 

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet 
tartalmazza. 

(11) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a 12. melléklete tartalmazza. 

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 
összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza. 

7-§ 

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem 
vállalhat. 

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a 
jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell 
biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az 
adósságszolgálat teljesítésének. 

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan 
lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. 



(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az. év közben módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többlctfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő 
új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a 
költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. 

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi 
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat 
teljesítése érdekében. 

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak 
figyelembevételével. 

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének 
meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester 
dönt. 

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának 
mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. 

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal 
hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési 
intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és 
nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-
módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az 
ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott 
költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a 
felelős. 

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben 
engedélyezheti: 

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel 
alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes 
teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen 

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. 



(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt 
nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal. 

8.§ 
A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A 
kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő 
fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 
j) kül ső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 

9.§ 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2017. február 14-ig a 2017. évi költségvetési 
rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. 

(2) A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített 
kiadások a költségvetés részét képezik. 

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell 
alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2017. február 14. 

Horváth Józsefné sk 
Polgármester 

 

Tóthné Péter Judit sk 
Jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15. 

Tóthné Péter Judit s. 
Jegyző 



Előterjesztés: Pördefolde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. Május 29-én 
tartandó nyilvános testületi ülésének 4. napirendi pontjához 

Tárgy; a Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának a módosítása Tisztelt 

Képviselő-testület! 
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2017. február 09. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a „Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata” című 
napirendet, mellyel összefüggésben a Társulási Tanács a 6/2017. (II. 09.) számú határozatával döntött 
a Társulási Megállapodás módosításáról, a hatályba lépését 2017. március 1. napjában jelölte meg. 
A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága a Társulási Megállapodás áttekintését követően 
hiánypótló végzést bocsátott ki, 8 napos határidő tűzésével. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
társulási megállapodás módosítása a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, kivéve, ha a 
módosításra irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. 
Tekintettel arra, hogy a hiánypótló végzésben maghatározott határidő lejárta a társulási megállapodás 
módosításának hatályba lépését követő határnapban került meghatározásra, a hiánypótlásra megjelölt 
határidő nem volt tartható, ezért a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága Lenti Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának kérelmére irányuló eljárást megszüntette. 

Fentiekre tekintettel szükséges Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
által hozott 23/2017. (11.14) Kt. számú határozatának hatályon kívül helyezése, és a 
Társulási Megállapodás módosítása vonatkozásában új határozat meghozatala. 

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 Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2017. július 1. napjától lép hatályba. 

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

Páka, 2017. Április 28. 

 

 ....................../2017(V ...... YKt. Határozati javaslat; 
Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2017. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

(11.14) Kt. számú 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Horváth Józsefné polgármester 



,/2017fV ...... IKt. Határozati javaslat: 

Pördeföldc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A Társulási Megállapodás III. Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend című 
melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

„ HL melléklet 
Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend 

 

EU-s pályázatok 
fenntartása 

Hétközi és 
hétvégi 
orvosi 
ügyelet 

Házi 
segítségnyújtás 

Nappali 
ellátás 
(idősek) 

Támogató 
szolgáltatás 

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

Alsószenterzsébet X X X  

X X 
Baglad X X     

Barlahida X X 
    

Bdsflsárd X X     

Bödeháza X X     

Csertalakos X 
    

X 
Csesztreg X X x  

X X 
Csömödér X X     

Dobri X X     

F elsőszenteizsébet X X X  

X X 
Gáborjánháza X X     

Gosztola X X     

Gutorfölde X     

X 
Hemyék X X     

Iklódbördőce X X     

Kálócfa X X  

X   

Kányavár X X     

Kerkabarabás X X 
 

X 
  

Kerk afalva X X X  

X X 
Kerkakutas X X X  

X X 
Kerkateskánd X X     

Kissziget X X     

Kozmadombja X X  

X   

Külsősárd X X     

Lendvadedes X X 
    

Lendvajakabfa X X     

Lenti X X X X  

X 
Lovászi X X     

Magyarföld X X X  

X X 
Márokföld X X 

  

X X 
Mikekarácsonyfa X X     

Nemesnép X X X  

X X 
Nova X X     

Ortahá2a X X     

Páka X X     

Pórszombat X X  

X   

Pőrdefölde X X 
    



Pusztaapáti X X 
 

X 
  

Rédics X X     

Résznek X X 
    

Szécsisziget X X     

Szentgyörgyvölgy X X   

X X 
Szentpéterfölde X 

    

X 
Szíjártóháza X X     

Szilvágy X X  

X   

Tormafölde X X     

Tomyiszentmiklós X X 
    

Zalabaksa X X 
 

X 
  

Zalaszombatfa X X     

Zebecke X X 
    

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

PördefÖlde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás 2017. július 1. napján lép hatályba. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Horváth Józsefné polgármester 



Előterjesztés: Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.május 29-én 
tartandó ülésének 6. napirendi pontjához 

Tárgy: Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény(továbbiakban: Ktv.) 46. § (1) 
bekezdés e) pontja kimondja, hogy „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 
tájékoztatja a lakosságot.” 

Továbbá a Ktv. 51. § (3) bekezdése kimondja, hogy a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a 
települési önkormányzat szükség szerint, de évente egy alkalommal tájékoztatja a lakosságot. Fentiek alapján 
a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom: 

I. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok 
A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
a) Környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok 
ellátása; 
b) Települési Környezetvédelmi Program elfogadása, felülvizsgálata; 
c) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében; 
d) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos 
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; 
e) Hulladékgazdálkodási Terv rendelettel történő elfogadása, a terv felülvizsgálata; 
f) Környezeti állapot évenkénti elemzése. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően három jogszabály, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és ezeknek 
a végrehajtási rendeletéi teremtik meg. 

II. Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi helyi rendeletekre 
támaszkodik: 

> Pördefolde Község Önkormányzata képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 10/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló 9/2014(V.31) önkormányzati rendelet, 

> a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 6/2011 (VIII. 16) számú önkormányzati rendeletről 

A környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában és a 48/E.§- ban 
meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a település környezetvédelmi állapotát érintő 
témakörökben az önkormányzat települési környezetvédelmi program készítésére kötelezett. A törvény 
értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt 
feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja. 
Az önkormányzat környezetvédelmi programmal nem rendelkezik, ezeket mielőbb pótolnia szükséges, mivel 
a fenti rendeletek kiegészülve a Környezetvédelmi Programmal biztosítják a 



települési környezet védelmének alapjait. A program elkészíttetésére nincs az önkormányzatnak szabad 
forrása, ezért ezen kötelezettségének pályázati támogatás segítésével tud csak eleget tenni. 

III. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) 
bekezdése valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a környezeti 
elemek állapotának bemutatásával az alábbi tájékoztatást adom: 

1. Talaj és talajvíz 1.1 

Területhasználatok 
Pördefölde település közigazgatási területe 1913 ha(mclyből a belterület nagysága 37 ha., a 
külterület pedig 1876 ha.) A lakosság száma 2017. január 1-én 66 fő. A mezőgazdasági földterületek nagy 
része művelt, a rétek kis kivételtől eltekintve gondozottak. 
Pördefölde község belterülete a Töröszneki patak alsó szakaszán, valamint az Eperjes patak mindkét oldalán 
helyezkedik el. A település belterületét a gazdasági vasút és az Eperjes patak osztja szét, így a település 
gyakorlatilag két utcából áll. A község belterülete 175-200 M. Balti feletti szintek között helyezkedik el. Az 
Eperjes patak mindkét oldala vízállásos terület. Átlagos évi csapadék mennyisége 800 mm felett van. 
Jellemző különösen a nyári hónapokban hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű eső. 
Mind a Töröszneki patak, a helyi jelentőségű vízfolyás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében 
van, hordalék termelése igen jelentős, ezért a Szentpéterföldi részen mesterséges víztárolót építettek, a 
pördeföldi szakasz rendezetlen, de a csapadékvíz elvezetésére alkalmas, pördeföldi szakasza rendezetlen. 
Az Eperjes patak a zalaegerszegi vízgazdálkodási Társulat kezelésében van, mely ketté szeli a falu 
belterületét, 1 km hosszú, a vízfolyás tisztításra szorul, de belterületi csapadékvíz befogadására alkalmas. 
A Fő utca vízelvezetését kétoldali útárok folyamatos tisztításával, karbantartásával kell megoldani, a 
baloldali árkot az Töröszneki patakba, míg a jobb oldali árkot az Eperjes patakba kell bekötni. 
A Petőfi utca a gazdasági vasút mentén fekszik. Vízelvezető árok csak a nyugati oldalon van. 
Az utca Déli felében kiépített árok a gazdasági vasutat keresztezve a vasúti híd mellett csatlakozik a 
Töröszneki patakba. Az utca északi felében lévő árok pedig az Eperjes patakba. A fentiekből következik, 
hogy a belterületen szükséges az egy aknás hordalékakna megépítése, és folyamatos karbantartása,. 
A Kossuth utca szintén egyoldalas beépítésű, az egyoldali árok a Petőfi utcai árokba csatlakozik. 
A Béke utcában lévő egyoldalú árok, pedig a Kossuth utcai árokrendszerbe csatlakozik. 
Fő feladatok közé tartozik a két patak mederrendezése, a nyugati oldali településrész védelme érdekében a 
hordalékfogó akna megépítése 

Pördefölde területén leginkább a homokos agyag talaj a jellemző, melynek felső rétege mezőgazdasági 
termelésre alkalmas. A területen nincsenek kis-, közép- vagy nagygazdaságok, kizárólag mikro-gazdaságok 
működnek. 
Nehezíti az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását a vadak gyakori károkozása, amely ellen a 
vadászatra jogosult, és a vadjárással érintett ingatlanok tulajdonosai tudnak közös összefogással hathatósan 
fellépni. A településen jelentős földfelszínt szennyező objektumok (ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak) 
nem találhatók. A földfelszín terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szennyezésekből 
(bemosódások, kemikáliák) és a kommunális szennyezésekből származik. A településen az erdészeti 
termelésből adódóan, a mezőgazdasági művelés és az intenzív csapadékhullás miatt, az utóbbi időben 
jelentősen megnőtt az erózió és a defláció veszélye. Erózió elsősorban a meredekebb domboldalakon áll fenn, 
ezért mezővédő erdősávok és fasorok telepítésével, a meglévők átalakításával, valamint a termőföldek 
művelési ágának módosításával jelentősen csökkenthető lenne a szálló por és a talajpusztulás mértéke. 
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Úthálózat: 
Pördefölde önkormányzatának kezelésében lévő kiépített úthálózat hossza: 1.04 km, kiépítetlen úthálózat 
hálózat hossza 7,4 km. Önkormányzati kiépített út területe összesen 3500 m2. Állami belterületi közutak 
hossza 1,15 km, állami közutak területe 6.900.m2. 
A belterületi úthálózat állapota megfelelő, ugyanakkor a településen áthaladó állami közút nagymértékű 
felújításra szorul. 
2014 évben az önkormányzat, mint adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat sikeres 
pályázatának köszönhetően a belvízelvezetésre 1.500 ezer forintot fordított. 
A 219 hrsz- ú 140 fin hosszú nyílt vízelvezető árok kiépítésével, mederlapozásával, a hídfejek építésével 
megoldódott a vízelvezetés, melyet bizonyít, hogy 2014. év szeptember 13-án bekövetkezett hatalmas 
mennyiségű esővíz után az iszap nem került ki a főközlekedési útra, a balesetveszély ezzel elhárult. 
Az önkormányzati tulajdonú Béke és Kossuth utcában elvégzett kátyúzási munkák elvégzése nagyban 
elősegítik a biztonságosabb gyalogos és gépkocsi közlekedést. 
A Fő út (74 hrsz)- mely országos közút - kivezető szakaszán ( a 064 hrsz -u) elvégzett útpadka javításával, 
illetve kátyúzással biztonságosabban megközelíthetik meg az ott lakók ingatlanaikat. 

1.2. Potenciális szennyező források 

Potenciális szennyező forrásról nincs tudomásunk, a település belterületén elenyésző mértékű háztáji 
állattartás folyik. Az állattartás kellemetlen szaghatással nem jár. 

A község kül- és belterületén állattartó telep nem található. 
A település területén található dögkút bezárásra került, az állati tetemek ártalmatlanítására szolgáló hely a 
Sárváron lévő ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 

A település területein bár elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális hulladéklerakó. 
A település közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés nem található. 

1.3. Tájsebek 
Működő, illetve lezárt bánya a település közigazgatási határain belül nem található. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 
- Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 21 lakás melyből a 110-120 L-es hulladékgyűjtő 

edényezettel rendelkezők száma: 15 fő, a 80 l-es edényezettel rendelkezők száma: 4 fö, a 60L-es 
edényezettel rendelkezők száma: 2 fő. A lakosságtól 2016 évben elszállított települési szilárd 
hulladék éves mennyisége 10,583 Tonna. 

- Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a településről 2016 évben elszállított hulladékra vonatkozó 
adatokat: 

2016.1. félév: 

tonna/I. félév Települési hulladék Lom hulladék Papír Műanyag és fém Üveg 
Pördefölde 5,074 - 0,050 0,102 0,035^ 

2016. II. félév: 

tonna/I. félév 
Települési 
hulladék Lom hulladék Papír Műanyagés fém Üveg 

Pördefölde 5,509 3,800 0,086 0,102 0,060 
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Az önkormányzatnak a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- vei van. érvényes szerződése 
2014. július L napjától 2024.június 30-ig a települési szilárd és hulladék elszállítására, melynek 
alapján a közszolgálattó helyi rendszerességgel elszállítja a településről a hulladékot A szerződés 
értelmében a Kft. feladata a háztartási szilárd hulladék Összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt 
(továbbiakban: NHKV Zrt.)2017 április 12 tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a Lenti 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft(. továbbiakban: HÚGA) részére a hulladékról 
szóló 2012 évi CLXXXV Tv (továbbiakban: Ht.) 32/A§(l)g) pontjában foglaltak alapján a 3700-
92/2016 számon kiállított megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta. A megfelelőségi 
vélemény visszavonásának az indoka, hogy az NKHV Zrt megállapította, hogy a HÚGA tevékenysége 
a 1250/2016(V.27) kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Terv( továbbiakban: OHKT) előírásainak ismételten nem felel meg, a HÚGA által közszolgáltatási 
szerződés alapján nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem alkalmas az OHKT-ban foglalt 
célok elérésére, követelmények teljesítésére. Településünk tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. Településünk a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztására 
vonatkozó jogát a Társulásra ruházta át, így önállóan Önkormányzatunk az új közszolgáltató 
kiválasztásáról nem tud rendelkezni. 
A Társulás arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy soron következő Társulási Tanács ülésén a 
küldött levél tartalmának megfelelő intézkedési tervet vitat meg. melyen településünk is részt vesz, így 
a döntést követően Önöket értesíteni fogjuk. 
A közszolgáltató nyilatkozata alapján a feladat ellátást az eddigi színvonalon továbbra is biztosítja. A 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási társulásnak e témában hozott döntéséről a képviselőtestületet 
tájékoztatni fogom. 
A ZALAISPA projekt keretében 2012. évben sor került a szelektív gyűjtéshez szükséges 
gyűjtőszigetek kiépítésére, a szelektív gyűjtés bevezetésére, (műanyag, papír, üveg külön 
gyűjtőedényben) a Zalabéri hulladéklerakó megépítésére, elhagyott szeméttelepek megszüntetése. 
A település tisztasága érdekében az önkormányzat évente lomtalanítási akciót szervez, melynek 
keretében elszállításra kerül a szervezett szemétszállítás során el nem szállítható, háztartásokban 
képződött felesleges nagydarabos hulladék, a veszélyes hulladék kivételével. A lomtalanítási akció 
igénybevétele a lakosság részére díjmentes, annak költségét az önkormányzat finanszírozta. 
A település tisztántartása érdekében az önkormányzat, a közmunkaprogram keretében 
foglalkoztatottak bevonásával rendszeresen gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot, 
A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db illegális 
kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció kivitelezése során az előírt 
monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további 
üzemeltetője - mint a terület tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a 
hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II. 
10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz 
kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes 
kiadás vonzatút átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. 
Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. évben a 
Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első ütemére már sor 
került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év. 
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- A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a 
tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges pótlólagos 
füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén ugyan lejárt, azonban a 
Társulás 2016. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól átvállalta. Mind a 
tavaszi mind az őszi kaszálások rendben lezajlottak. 

- A település tisztántartása érdekében az önkormányzat, a közmunkaprogram keretében 
foglalkoztatottak bevonásával rendszeresen gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot, 

1.5. Talajvíz és ivóvízellátás 
A településen az ivóvíz szolgáltató a Zalavíz Zrt. Az ivóvíz-hálózatba bekötött háztartások száma 36 db., a 
háztartásoknak szolgáltatott víz éves mennyisége 1679 m3, összes szolgáltatott víz éves mennyisége 1753 
m3. 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 1,4 km, üzemelő közkifolyók száma 1 db(köztemetőben). Az 
ivóvizet a település részére a pordefoldei ivóvízbázis szolgáltatja. 

2. Felszíni vizek, vízelvezetés 
A településen keresztül folyik a Eperjes -patak, mely esővíz befogadó, esőzések, hóolvadás idején áradása 
gondot nem okoz. Vízminőségi és hozam adatok nem állnak rendelkezésünkre. A felszíni és felszín alatti 
vizek minősége jó. Ipari illetve mezőgazdasági jellegű vízkivétel a felszíni vizekből nem történik. A 
mezőgazdasági művelésből származó permetezés és műtrágyázás kis mértékben szennyezi felszíni és felszín 
alatti vizeket. Ipari szennyezés nincs, a közúti szennyezés gyenge, elhanyagolható. 
A csapadékvíz elvezető rendszer állapota változó. A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt vizes árokkal, 
és helyenként zárt csatornával történik. 

2. 1. Szennyvízkezelés 
A településen a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve. A kommunális szennyvíz a vízminőséget a 
szennyvízcsatorna rendszer hiánya miatt jelentősen veszélyezteti. A mezőgazdasági művelésből származó 
permetezés és műtrágyázás kis mértékben szennyezi felszíni és felszín alatti vizeket. 
A házi derítőben képződött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 
elhelyezésére az önkormányzat 2014. június 1. napjától a Lenti Hulladékkezelő Kt.-vel szerződést kötött van, 
melynek alapján a társaság 2019. június 30. napjáig jogosult a településen e közszolgáltatási feladatot ellátni. 

3. Levegőminőség 

A településre vonatkozóan semmilyen levegő minőséget értékelő vizsgálat nem készült. Jelentős 
légszennyező forrás nem található jelentős ipari létesítmény nincs. 

A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező forrás. 
Pördefolde levegőminőségét: 
- egyedi és lakossági fűtések, 
- közlekedés, 
- egyéb tevékenység emissziója határozza meg. 
Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal, fordul elő, jellemzően a település külterületi részein. 
A vegetációs időszakban a gondozatlan zöldfelületek következtében a pollenfertőzöttség magas 
Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségűnek mondható. 
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4. Energiagazdálkodás 
Az elektromos energia szolgáltató a térségben az E.-on Energiaszolgáltató Kft. 
Az önkormányzat a jövőben tervezi a tulajdonát képező középületek teljes energiaracionalizálását melynek 
megvalósítására élni fog a pályázati lehetőségeivel. 
2015 évben megvalósult az önkormányzat tulajdonát képező és közfeladatokat ellátó épületek( közös 
önkormányzati hivatal, általános iskola) energetikai korszerűsítésére. 
A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása volt, az 
épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. 
A következő táblázat szemlélteti az egyes ágazatok szerinti áram és gázfogyasztás mértékét 2012- 
2016 években az EON adatszolgáltatása alapján: 

Helység Ágazat Jelleg 2012 2013 2014 2015 2016 
Kányavár Áram Közigazgatás 2,3 MWh 2,7 MWh 2,5 MWh 2,5 MWh 3,4 MWh 
  

Közvilágítás 8,2 MWh 8,4 MWh 8,3 MWh 6,6 MWh 6,4 MWh 
  

Lakossági 104,9 MWh 104,1 MWh 110,7 MWh 117,8 MWh 114,8 MWh 
0,0 MWh 

  

Üzleti 4,3 MWh 6,8 MWh 1,1 MWh 0,0 MWh 
 

Összesen 
 

119,7 MWh 121,9 MWh 122,5 MWh 126,9 MWh 124,6 MWh 
        

 

Gáz Közigazgatás 29,1 GJ 20,6 GJ 0,0 GJ 15,1 GJ 6,3 GJ 
  

Lakossági 501,6 GJ 493,9 GJ 554,5 GJ 568,4 GJ 531,5 GJ 
 

Összesen 
 

530,7 GJ 514,6 GJ 554,2 GJ 583,5 GJ 537,8 GJ 

Ortaháza Áram Közigazgatás 4,6 MWh 2,9 MWh 6,0 MWh 5,5 MWh 1,6 MWh 
  

Közvilágítás 5,9 MWh 6,1 MWh 5,1 MWh 5,3 MWh 5,7 MWh 
  

Lakossági 105,4 MWh 108,1 MWh 101,9 MWh 100,8 MWh 99,2 MWh 
  

Üzleti 2 715,6 MWh 3 001,3 MWh 2 963,2 MWh 3 147,7 MWh 2 672,4 MWh 
 

Összesen 

 

2 831,6 MWh 3 118,4 MWh 3 076,2 MWh 3 259,2 MWh 2 778,8 MWh 

       

1 
 

Gáz Közigazgatás 112,4 GJ 156,2 GJ 203,8 GJ 82,4 GJ 150,1 GJ 
  

Lakossági 497,4 GJ 518,3 GJ 482,1 GJ 390,8 GJ 454,1 GJ 
 

Összesen 
 

609,8 GJ 674,5 GJ 686,0 GJ 473,2 GJ 604,2 GJ 

Páka Áram Közigazgatás 20,4 MWh 28,6 MWh 27,5 MWh 26,9 MWh 22,6 MWh | 
  

Közvilágítás 36,2 MWh 94,2 MWh 107,8 MWh 105,1 MWh 109,3 MWh i 
  

Lakossági 1 218,9 MWh 1108,0 MWh 1115,1 MWh 1 069,2 MWh 1055,3 j MWh 
  

Üzleti 479,4 MWh 432,9 MWh 405,4 MWh 396,9 MWh 385,5 MWh 
  

Oktatás 15,8 MWh 18,1 MWh 17,5 MWh 17,9 MWh 17,4 MWh 
 

Összesen 

 

1 770,6 MWh 
1 681,8 MWh 

1 673,2 MWh 
1 616,1 MWh 

1 590,1 MWh 

        

 

Gáz Közigazgatás 860,0 GJ 1 386,6 GJ 1 000,2 GJ 1 240,7 GJ 1124,2 GJ 
  

Lakossági 5 255,5 GJ 5 487,4 GJ 4 956,9 GJ 5 543,0 GJ 5 322,0 GJ 
  

Üzleti 371,6 GJ 371,9 GJ 182,7 GJ 135,4 GJ 200,7 GJ 
  

Oktatás 1 009,6 GJ 1 071,3 GJ 713,9 GJ 945,0 GJ 636,8 GJ 
 

Összesen 
 

7 496,6 GJ 8 317,1 GJ 6 853,7 GJ 7 864,1 GJ 7 283,6 GJ 
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Pördefölde Áram Közigazgatás 0,6 MWh 0,9 MWh 0,5 MWh 0,6 MWh 0,8 MWh 
  

Közvilágítás 4,3 MWh 4,1 MWh 4,5 MWh 3,7 MWh 4,2 MWh 
  

Lakossági 54,5 MWh 54,9 MWh 61,7 MWh 62,7 MWh 57,8 MWh 
  

Üzleti 3,3 MWh 4,3 MWh 4,9 MWh 1,9 MWh 3,2 MWh 
 

Összesen 
 

62,8 MWh 64,2 MWh 71,6 MWh 69,0 MWh 65,9 MWh 
        

 

Gáz Közigazgatás 44,5 GJ 100,5 GJ 24,2 GJ 91,0 GJ 59,3 GJ 
  

Lakossági 40,1 GJ 105,4 GJ 83,5 GJ 80,5 GJ 82,5 GJ 
  

Üzleti 35,6 GJ 53,7 GJ 57,5 GJ 77,5 GJ 57,0 GJ 
 

Összesen 
 

120,2 GJ 259,6 GJ 165,2 GJ 249,0 GJ 198,8 GJ 

5. Zaj- és rezgésvédelem 
A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. A településen jelentős zaj és rezgés terhelőforrás 
nincs. A közlekedésből származó zajkibocsátás közepes, de jelentősen zavaró hatású, amelyet az átmenő 
közúti forgalom, erdőgazdálkodásból adódó szállítás, valamint mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
közlekedés okoz. 

6. Települési zöldfelületek és természeti környezet A 
település zöldterületeihez tartoznak: 

> Az úttestek melletti zöldsávok, melyeknek gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon 
esetén az ingatlantulajdonosok végzik, a fű nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati 
területeken az önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást. 

> köztemető, 
> egyéb zöldterületek. 

A település közterületeinek, közparkjainak, köztemetőjének a tisztántartásáról az önkormányzat saját 
munkavállalói útján, illetve közmunkások, bevonásával gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok 
mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a környezet elvárt színvonalú 
megjelenését. 

A település belterületi részem a polgármester a hivatal munkatársával folyamatosan bejárást tart, melynek 
során megtekintik a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, 
környezetének rendezettségét. 
A településen élők nagy része folyamatosan eleget tesz Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-
testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (XII.30.) önkormányzati rendeletben 
foglalt kötelezettségének. Az ingatlanok nagy része tiszta, az emberek ügyelnek a környezetük tisztaságára, 
és tavasztól őszig elvégzik a szükséges kaszálási, köztisztasági munkákat. 
A legtöbb gondot az üresen álló és a külföldi állampolgár tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosai 
okozzák, akik többségének a lakóhelye nem ismert és a felszólítások nagy része így az érintettekhez nem jut 
el. 
A köztisztasági szabályok betartására vonatkozó felszólítások nagyrészt az elmúlt években eredményre 
vezettek, 2016 évben 4 fó részére került gaztalinás elvégzésére történő felszólítás kiküldésre, mely nagyrészt 
eredményre vezetett. Közigazgatási eljárás lefolytatására, és közigazgatási bírság kiszabására nem került sor 
ebben az évben. Emellett közérdekű védekezés elrendelésére a jegyző részéről nem került sor 
A hivatal évente a tavasz folyamán hívja fel a figyelmet a parlagfű mentesítésre és a szükséges kaszálások, 
ároktisztítások elvégzésére. Az önkormányzat 2014. évben rendeletet alkotott a 
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közösségi együttélés alapvető szabályairól, melynek értelmében azon ingatlan-tulajdonosok, akik a 
lakókörnyezetük tisztántartására, gaztalanítására vonatkozó szabályokat megszegik, 150 000 Ft pénzbírsággal 
sújthatok. Reméljük, hogy a rendelettel jogkövetőbb magatartást ér el az önkormányzat az állampolgárok 
részéről. A hivatal július végén írásos tájékoztató kiküldésével hívta fel az ingatlantulajdonosok figyelmét az 
aktuális köztisztasági feladatok ellátására. 

7. Környezeti nevelés és szemléletformálás 

A település környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a lakosság környezettudatos magatartása, amelyet a 
környezeti neveléssel, szemléletformálással lehet elősegíteni. A környezetért felelős életvitel elősegítése, a 
természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 
és erkölcsi megalapozása fontos feladat, hogy lakóhelyünk élhetőbb legyen. Ebben segítséget nyújthat a helyi 
oktatási intézmények bevonása együttműködés a szakosított szervekkel, mint pl. a nemzeti park, vízügy, 
környezetvédelem. Ezeket pályázati források igénybevételével lehetne segíteni 

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely 
nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta 
környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és 
bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot 
meghozni. 

Pördefolde, 2017. Április 24. 

 

,/2017fV ...... ~)Kt. Határozati javaslat: 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló 
beszámolót tudomásul veszi,és elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
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Előterjesztés: Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. Május 29- én 
tartandó képviselő-testületi ülésének 5. napirendi pontjához 

Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Tisztelt polgármester 

Általános indokolás: 

Az építésügyet érintő jogszabályváltozásból adódóan a településfejlesztés és településrendezés 
eljárási szabályai 2013. január 1-től kikerültek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban. Étv) szabályozásából és külön kormányrendeletben 
kerültek megállapításra. 

Az Étv, valamint az annak felhatalmazása alapján elfogadott, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X3.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) rögzíti a településfejlesztési típusú tervek — így a településfejlesztési koncepció és 
az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) — valamint a településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) elkészítésének és elfogadásának rendjét. 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárások során 
történő egyeztetéseknél biztosítani kell a minél szélesebb körben véleményező partnerek bevonását, a 
vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök 
nyilvánosságát. A Korm. rendelet 29 .§-a értelmében az önkormányzat - a teljes körű 
nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők 
figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, amelynek során meghatározza: 
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, 
továbbá nyilvántartásának módját, 
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, 
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és 
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekét. 
A kormányrendelet 29/A§-a értelmében: 
„29.§ (1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a 
településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az 
önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a 
partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább 
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon. 
(2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi 



véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 
ismerteti annak tartalmát. 
(3) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a 
következő: 
a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet 
készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a településrendezési 
eszközök teljes eljárásban történő készítésénél, módosításánál teljeskörűen, 
b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 
ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a (2) bekezdés a) vagy 
c) pontja szerinti módon, 
bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő 
készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljeskörűen, 
be) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során 
teljeskörűen, a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 
módon, 
bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál a záró 
vélemény megkérése előtt a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerint módon, 
be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen kell teljesítem. 
(4) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel 
kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai 
szerint teszik meg, de 
a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az 
elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell 
jeleníteni, 
b) az észrevételeket, javaslatokat 
ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - kivéve, ha e 
rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 
közzétételtől számított 8 napon belül 
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.” 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetben szóló rendeletben részletesen ismertettük a különböző tervek, 
eszközök készítésekor, illetve jóváhagyásakor szükséges egyeztetések rendjét, a javaslatok, 
vélemények dokumentálását, nyilvántartását, a nyilvánosságot biztosító intézkedéseket. A partnerek 
részéről a véleményezésidőt tényleges napban nem javaslom meghatározni, A rendelettervezet 
2.§(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével partnerségi egyeztetésben a partneri 
véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó - a Komi. rendeletben meghatározott - 
határidőknek megfelelően javaslom megállapítani. 



Részletes indokolás: 

1. § A partnerségi egyeztetés szabályzatának célját, az egyeztetésben bevontak körét 
tartalmazza. 
2. § A tájékoztató közlésére , a véleményezés lehetőségeire és módjára vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. 
3. § Az érkezett észrevételek, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módjára 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
4. § Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módjára, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések 
6. § A záró, hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

I.A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet megalkotásának indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik: 

Társadalmi okok, célok — Gazdasági 

okok. célok 

— 

Szakmai okok, célok 

Településfejlesztési koncepció, Integrált 
Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet 
egyeztetésének elfogadására vonatkozó 
szabályok megalkotása a partnerségi 
egyeztetésről a teljes körű nyilvánosság 
biztosításával, 

A településrendezési eszközök 
és a kézikönyv,településképi 
rendelet egyeztetésének 
folyamatába a nyilvánosság 
bevonása biztosítja a 
vélemények összehangolását, 
ezáltal a helyi közösség aktív 
részvételét a tervek készítési 
folyamatában. 

A 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet 
VI. fejezetében előírt feladatok 
végrehajtása A településfejlesztési 
koncepció, az Integrált 
Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök 
kézikönyv,településképi rendelet 
egyeztetésének elfogadására 
vonatkozó szabályok megalkotása 

II.A jogi szabályozás várható jelentősebb hatásai 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatások 

Kőin) ezeti és egészségi 
következmén) ek 

Adminisztratív terheket befolvásoló 
hatások 

A rendelet elfogadásával az önkormányzat 
biztosítja településfejlesztési koncepció, 
Integrált Településrendezési Stratégia és a 
településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet 
elfogadásakor a teljes körű nyilvánosságot. 

A tervezés során a tervezők, a 
Tervellenőri munkacsoport 
munkatársai, és az illetékes 
szakhatóságok és a civil szféra 
véleménye is beépül az 
elfogadott tervekbe. 

A rendelet elfogadása után a teljes 
körű nyilvánosság biztosítása miatt nő 
a polgármester, és a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 
munkatársainak feladata. 



III. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 

Személ\ i feltételek 
1 

Szén ezeti feltételek 
Tárgyi feltételek PÉNZÜGYI 

FELTÉTELEK 

A Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal 
szükséges személyi 
feltétellel. 

A rendeletben foglalt feladat 
végrehajtása polgármester 
hatáskörébe tartozik 

A meglévőkön kívül 
többletfeltétel nem 
szükséges. 

A személyi feltételek 
bérkerete biztosított, nem 
igényel további forrást. 

IV. A jogalkotás elmaradásának várható következményei ____________  
A 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet VI. fejezetében előírt feladatok nem kerülnek végrehajtásra. A 
településfejlesztési koncepció, az Integrált Településrendezési Stratégia és a településrendezési eszközök, 
kézikönyv,településképi rendelet egyeztetésének elfogadása jogilag kifogásolhatóvá válhat. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a partnerségi egyeztetés rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalására és 
elfogadására. 

Páka, 2017.április 24. 

Tisztelettel: 

 

 



Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól 

Pördefolde Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13 .§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, tekintettel az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésére és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. §-
ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 

A partnerségi egyeztetés szabályzatának célja 

1- § 

(1) A Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának célja, hogy Pördefolde Község Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint 
településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő 
egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő bevonását, az 
elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási 
rendjét. 

(2) A településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 
eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során 
a polgármester a partnerségi egyeztetést e rendeletnek továbbá a 314/2012. (XT. 8.) kormányrendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel. 

2- § 

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 
a) a település teljes lakossága, 
b) valamennyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) valamennyi egyház. 

A tájékoztató közlése, a véleményezés lehetőségei és módja 

3.§ 

(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.pordcfolde.hu 
(továbbiakban: honlap) honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező 
dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, 
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módosítása tekintetében a honlapon, és az önkormányzat hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé, és 
lakossági fórumot tart. 

(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó 
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint 
településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és 
módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi 
tájékoztató) is figyelemmel - készíti el. 

(3) A lakossági fórum helye és ideje az önkormányzat hirdetőtábláján, és www.pordefolde.hu 
honlapon kerül megjelölésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal. 

(4) A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége legalább a véleményezés időtartamáig 
biztosított. 

(5) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, 
valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a 
tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen 
dokumentumokba történő betekintésre. 

(6) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalban 
(továbbiakban: Hivatal) átvehető Partneri adatlap (1. sz. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban 
meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a 
településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében. 

(7) A (6) bekezdésben foglaltakon túl, a lakossági fórumon a szóban elhangzott érdemi véleményt 
tartalmazó jegyzőkönyvben rögzítettek kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban. 

(8) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner 
nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok 
megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott 
javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni. 

(9) A partneri adatlapon történő észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a 
tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg: 

a. ) a papír alapú adatlap az önkormányzat címére (8956, Pördefölde Fő u. 13.) történő 
megküldésével, leadásával, 
b. ) az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban meghatározott e-
mail címre. 

(10) A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára 
vonatkozó - a Korm.rendeletben meghatározott - határidőknek megfelelően kell megállapítani. Az 
állami főépítészi eljárás esetén ez az időtartam 15 nap. 
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(11) A(9) és (10) pontban meghatározott határidő - amennyiben az adott dokumentumok és 
egyeztetési eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó - legalább a lakossági fórumot követő 8. 
nap. 

Az érkezett észrevételek, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

4- § 

(1) A beérkezett véleményeket a hivatal rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek 
figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a hivatal feltölt az 2.§ (1) pontban 
meghatározott tárhelyre. 
Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni. 

Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 

5- § 

(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, 
javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a 
polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet. 

(2) Az érintettek meghívásáról a hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. 

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell 
az Önkormányzat Képviselő testületével (továbbiakban: képviselőtestület), amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselőtestület dönt El nem fogadás esetén a döntést a képviselő-
testületnek indokolnia kell. 

(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, 
az Önkormányzat főépítésze - partnerségi egyeztetést lezáró döntésként - ennek tényét írásban rögzíti, 
és ez esetben képviselőtestület döntésre nincs szükség. 

(5) A képviselőtestület - állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének döntése 
feltöltésre kerül a honlapra. 

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 
dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések 

6.§ 

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat - a 
hatályba lépésüket követően - a Hivatal feltölti a 2.§(1) bekezdésben meghatározott tárhelyre. 
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Záró rendelkezések 

7. § 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Pördefölde, 2017 Május 29. 

Kihirdetve: 2017. május 30. 
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1. sz. melléklet Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017 (V.30.) 

önkormányzati rendeletéhez 

Alulírott 

PARTNERIADATLAP 
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez 

; Név/Megnevezés: 
| 

 

Képviseletre jogosult 
személy: 

 

Lakcím/Székhely:  

E-mail cím:  

Telefonszám:  

a Pördefölde Község Önkormányzata által készítendő 

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen □ előzetes 

tájékoztatási szakaszában vagy □ véleményezési szakaszában 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 
partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi 
észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni: 

Az eljárás további szakaszaiban 
□ részt kívánok venni. 
□ nem kívánok részt venni. 

.,20 ........................ hó  .............nap 

aláírás 
A kitöltött, aláirt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni: 
Postacím: 8956 Pördefölde, Fő u. 13. 
E-mail cím; pakatitkarsag@kelekabel.hu 

mailto:pakatitkarsag@kelekabel.hu


Szám: 20020/1101/2017. ált. 

LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 

B E S Z Á M O L Ó  

Pördefölde Közös Önkormányzati Hivatal 
illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, 

a végzett rendőri tevékenységről. 
2017. 

készítette: 

dr.Vajda Gábor r.alezredes 
kapitányságvezető 

A másolat az eredetivel mindenben egyező, hiteles 

Cím: 8960 Lenti Petőfi út 16. 
Telefon: +36-92-551-906 (BM:26-59-63); Fax: +36-92-551-900 (BM:26-59-67) 

e-mail: lentirk@zala.poIice.hu 
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Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő Testület! 

Páka község képviselő-testülete felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről - 
7. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a település közbiztonságának 2016. 
évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről. 

A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2016. évre jóváhagyott feladattervében rögzített 
célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően eredményesen 
hajtotta végre. 

A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti 
teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény 
minimum mérőszámainak megállapítására. 2016. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai 
célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt 
figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési balesetek számának 
csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel szembeni hatékony fellépés. Az 
említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A regisztrált bűncselekmények számában -az 
előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú 
eredményességgel párosult. A Lenti Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi 
évekhez képest jelentősen nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult 
feltételrendszer keretében hajtottuk végre. 

A Lenti Rendőrkapitányság állománya kezdetektől fogva teljesít szolgálatot a Pákái Kmb. körzetben. A 
körzeti megbízotti csoportban kettő munka társam mindösszesen 9 településen látja el feladatát. Kiss 
Róbert c. r. főtörzszászlós úr Pálca, Ortaháza, Kányavár, Pördefölde községek Bundics Nándor r. 
főtörzsőrmester Iklódbördőce, Csömödér, Hemyék, Kissziget, Zebecke község területének közbiztonságáért 
felelős. 

Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a 
Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék meg a 
bűncselekmények elkövetését, és hatékony bűnfelderítést végezzenek az elkövetők kézre kerítése végett. 

Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti 
Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint- a bejelentésekre történő reagálásunk 
gyorsaságát nem érintette. A rendőri jelenlét biztosítása érdekében a Pákái Kmb. körzet másik körzeti 
megbízottja, Bundics Nándor r.főtörzsőrmester is visszatérően teljesít szolgálatot Pördefölde községben. A 
rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a községekben, a központi 
elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti rendszerességgel vezénylőnk egységeket a 
település területén történő ellenőrzés végrehajtására. Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal 
kerül vezénylésre a főközlekedési utakra. 

Á Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a kapcsolattartásunk. 
Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások, rendkívüli feladatok ellátásában 
is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények, fesztiválok, bálok, felvonulások, illetve a 
nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is. 
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Tárgyév 01.01-12.31 2016 2015 
Pördefölde 6 5 
Lopás 2 4 

Igazság szolgáltatás elleni, bcs. 
1 

• 

..?/ 

Készpénz helyettesítő fizető- 
eszközzel kapcs. bcs. 

 

2 

Egyéb bcs. 3 - 

Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett feljelentést 
vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000,- Ft-os szabálysértési értékhatárt. A bűncselekmények 
felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható, kb. 52 % körüli. 
Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül nem veszélyeztetett, a 
mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú. 

Közlekedési helyzet: 

A községekben a 2015-2016. évben forgalmi esemény nem történt, de súlyos sérüléssel járó baleset egy 
esetben fordult elő a 2015. évben. A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő 
feladat a településen belül közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, 
valamint az engedély nélküli - illetve ittas vezetők kiszűrése. 

 

A településeken a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra is 
átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez kissé emelkedést mutat. Az elmúlt időszakban a lakosság 
biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt, a rendezvények rendbontás nélkül zajlottak le, 
rendőri intézkedésre ritkán volt szükség. 

Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is visszatérően 
ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó bűnelkövetők, illegális 
bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket, amely érdekében a 
már bevezetésre került fokozott közterületi jelenlét biztosítását továbbiakban is fenntartjuk. Hatékonyabb 
propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén segítséget és támogatást adunk 
a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. 

Összegezve az eddig elmondottakat úgy . vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az 
értékelt időszakban - 2016 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait. Kérem a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint munkánkat a 
jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák. 

Lenti, 2017. április 19. 
tisztelettel: dr.Vajda^Gabí irr.alezredes 

rendőrségi tanácsos 
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kapitányságvezető 
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