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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

PÖRDEFÖLDE  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. augusztus 15-én tartott nyílt üléséről 

 

 

 

   

 

Határozatok:  
   

54/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: K6 

55/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: K6 

56/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: K6 

57/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: K6 

58/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: A2 

59/2014. (VIII.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15-én      

               8,00 - órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

 

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

 

Jelen vannak:     Horváth Józsefné  polgármester 

                             Németh Veronika alpolgármester 

Igazoltan távol:   Németh Ferenc Tamás képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a körjegyzőt.   

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja jelen 

van. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Óvodás, általános iskolás és középiskolai tanulók tankönyv, -étkezési támogatásáról 

döntés. 

 

2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

 

3.) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatás. 

 

4.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Óvodás, általános iskolás és középiskolai tanulók tankönyv, -étkezési támogatásáról 

döntés. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2013. évi CCXXXII. Törvény 4. §-

ában foglaltak figyelembevételével a 2014/2015. tanévkezdés megkönnyítése érdekében a 

községben lakóhellyel rendelkező, normatív kedvezményben nem részesülő általános 

középiskolás tanuló esetében 100 %.tankönyvtámogatást biztosít, mely utólag a szülő által 

benyújtott számla ellenében kerül kifizetésre. 

 

A tankönyvtámogatást az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül biztosítja. 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: polgármester,  jegyző 

 



A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben lakóhellyel rendelkező 

általános és középiskolások részére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 2014/2015. 

tanévben 100 %-os utazási költségtérítést biztosít a középiskolai tanulmányok befejezéséig, 

maximum 23. éves korig.  

Az utazási költségtérítés utólag az utazási bérlet, menetjegy leadásának ellenében kerül 

kifizetésre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

56/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014/2015. tanévben a Pördefölde 

Községben lakóhellyel rendelkező, Páka településen lévő közoktatási intézményekbe (iskola, 

óvoda) járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére jövedelemre tekintet nélkül 

étkezési díjkedvezményt biztosít az alábbiak szerint: 

a) Az 50%-os normatív állami támogatásban részesülő gyermekek részére a támogatás 

mértéke a normatív állami támogatáson felül további 10 %. 

b) A normatív állami támogatásban nem részesülő gyermekek részére a támogatás mértéke 50 

%. 

A támogatás mértéke csökkenti a szülők által fizetendő térítési díjat, mely a 

gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó részére számla ellenében kerül közvetlenül 

kifizetésre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pördefölde településen 

lakóhellyel rendelkező óvodás, általános és középiskolás tanulók részére az óvodakezdés és  

tanévkezdés megkönnyítése érdekében az alábbi támogatást nyújtja:  

-  az óvodások és általános iskolások részére gyermekenként 12,500 Ft támogatást, 

- a középiskolások részére tanulónként 17.500 Ft-ot  biztosít jövedelemre tekintet nélkül.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: legkésőbb 2014. szeptember 1.  

Felelős:     polgármester, jegyző  

 

 

 

 

 

 



2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

58/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pördefölde település 001. számú 

szavazókörébe a Helyi Választási Bizottság tagjainak:    

 

Standovári József, Müller Gáspárné, Németh Lajosné, Varga Máté, Kalló Károly 

póttagjainak: Gerencsér Józsefné, Hogenbuch András személyeket választja meg: 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

3.) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatás. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2014. (VIII.15.)kt. határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja. 

 

 

4.) Interpelláció, kérdés. 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 9,00 - órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Horváth Józsefné                        Tóthné Péter Judit  

   polgármester              jegyző  

 


