
251/6/2016 

Zala Megye Pördefolde 

J e g y z ő k ö n y v  

Pördefolde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 22-én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

7/2016.(Vni.23.)önkormányzati rendelet 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

Határozatok 

42-50/2016.(VIII.22.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28 -án 10dorai 
kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

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

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

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

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

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

NAPIREND: 

1. )Vízi- közmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása, elfogadása. 

2. ) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés. 

3. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

4. ) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 
5. ) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kiírt pályázat beadásáról döntés 

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

7. ) Polgármesteri tájékoztató 

8. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

l. )Vízi- közmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása, elfogadása. 
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: 



42/2016.tVIII.22.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra - egyetért, azt az 
írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
A képviselőtestület 11-32513-1-001-00-03 MEKH azonosító kóddal rendelkező Pördefolde- IV 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó 
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. 
rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2017-2031 évi 15 éves 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Víz- és 
Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

2. ) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

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

43/2016.CVII1.22.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2013. évi CCXXXII. Törvény 4, §-ában 
foglaltak figyelembevételével a 2016/2017.-es tanévkezdés megkönnyítése érdekében a községben 
lakóhellyel rendelkező, normatív kedvezményben nem részesülő általános középiskolás tanuló 
esetében 100 %-os tankönyvtámogatást biztosít, mely utólag a szülő által benyújtott számla ellenében 
kerül kifizetésre. 
A tankönyvtámogatást az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül biztosítja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
44/2016.fVlH.22.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben lakóhellyel rendelkező 
általános és középiskolások részére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 2016/2017 -os 
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 képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

45/2016.fVIIL22.i kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016/2017-es tanévben, a Pördefölde 
Községben lakóhellyel rendelkező, Páka településen lévő köznevelési 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: polgármesterjegyző 

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

46/2Q16.fVIII.22.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pördefölde településen lakóhellyel 
rendelkező általános tanulók 2016/2017-es iskolai tanév és óvodai nevelési év kezdésének 
megkönnyítése érdekében az alábbi támogatásokat biztosítja: 

a. ) óvodások részére 5.000 Ft/gyermek, 
b. ) általános iskolások részére 10 000 Ft/gyermek, 
c. ) középiskolások részére 15.000 Ft/ tanuló 

A tanévkezdési támogatást a képviselő-testület jövedelemre tekintet nélkül biztosítja. 
A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre 2016.augusztus 31-ig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 

3. ) Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 
Előadó: Horváth Józsefbe 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: 
47/2016.ÍVHI.22.Í kt. határozat. 

Pördefölde 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 



4. ) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

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

7/2016.(VIIL23) önkormányzati rendeletét 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

5. ) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat beadásáról döntés 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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

48/2016.(Vin.22,J kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. pont szerinti 
adósságkonszolidációban nem részesült település önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
pályázatot nyújt be 1. 500. 000 Ft összeg erejéig az alábbi célterületek vonatkozásában: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, 
felújítása, 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
H atáridő: 2016. augusztus 31 - tői folyamatos. 
Felelős: polgármester 

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



49/2016.(VIII.22.) kt. határozat. 

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

7. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy régi igény a településen 
játszótér kialakítása, mely 2015 augusztusában meg is történt, melyet a gyermekek azóta birtokba is 
vettek. Az eszközöket a Játszótér 2006. Kft. telepítette. Akkor szó volt arról, hogy amennyiben az 
önkormányzat pénzügyi helyzete engedi, úgy a játszótéri eszközöket bővítjük. 
A vállalkozó most újabb 3 eszközre adott árajánlatot, 871 220,- Ft -össz4egben, mely tartalmazza a 
játékok telepítését, üzem behelyezését megfelelőségét. 
A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az árajánlatot és kösse meg a 
vállalkozóval a szerződést. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
50/2016.fVni.22.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Játszótér 
2006. Kft.-vel (9162 Bezi, Szabadság u. 46.) Pördefölde községben kialakított játszótér játszótéri 
eszközeinek bővítésére, játszótéri eszközök beszerzésére. 
A vállalkozói díj összege: 686 000 Ft + 27 % ÁFA, összesen 871 220,- Ft. 
A vállalkozási szerződés az alábbiakat tartalmazza: eszközök beszerzése, telepítése, szállítása, valamint 
az első üzembe helyezési vizsgálatot is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

8. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

A polgármester a nyílt ülést 11,30 - órakor bezárta. 

 

 



M E G H Í V Ó  

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

201. augusztus 22 - én, (hétfő) 10,00 -órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

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

NAPIREND: 

1. )Vízi- közmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása, elfogadása. Előadó: 
Horváth Józsefné polgármester 

2. ) Általános iskolás gyermekek tankönyv, -étkezési támogatásáról döntés. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

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

4. ) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

5. ) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kiírt pályázat beadásáról döntés 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

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

7. ) Polgármesteri tájékoztató Előadó: 
Horváth Józsefné polgármester 

8. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, augusztus 15. 
Tisztelettel 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Balikó Istvánné képviselő 

 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 
 

 



ELŐTERJESZTÉS: Pördcfölde Község Önkormányzata képviselő-testületeinek 2016. augusztus 22 
-én tartandó testületi ülésére 

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről döntés 

Tisztelt képviselő-testület! 
A víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (l)-(6)bekezdése értelmében 
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira 
tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 
Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés kivétellel a felújítási és 
pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltatú, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és 
jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. 
Az ellátásért felelős (az önkormányzat)vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott 
víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására 
kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a 
tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt 
vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. 
A gördülő fejlesztési terv készítése a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevétel 
vagy fizetendő díj terhére is finanszírozható. 
A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi.” 

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében, - mely 2016.07.04-től hatályos- víziközmű- 
védelmi bírság szabható ki, ha: 
„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató: 
ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30) 
eb).a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt 
feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre, 
cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan 
végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint 
beruházási tevékenységet végez.” 

A Vksztv. 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi: 
,,ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, eb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint.” 
A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a 
tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) 
NFM rendelet (továbbiakban: NEM rendelet) rendelkezik. 
A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően 2016-ban a 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terveket felújítási és pótlási terveket a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 
2016. 09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
részére. A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése és beadása a víziközmű rendszer 
ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviseletre jogosult ellátásért felelős 
feladata, de meghatalmazással a Zalavíz Zrt elvégzi a beruházási tervek elkészítését és beadását 
is. 
A Zalavíz Zrt. a terveket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi az önkormányzat 
részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási terv készítésénél a rendelkezésére álló információkat 
vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kiegészíthető a terv. Amennyiben az 
önkormányzat a beruházási tervet további fejlesztésekkel kiegészíti a 58/2013 (11.27.) kormányrendelet 
(továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, 
valamint a terv benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben 
leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervet elutasítja. 



Fentiek figyelembevételével kérem a képviselő-testületet, hogy a törvényi határidőt betartva 
(kézhezvételtől számított maximum 30 nap, ) tárgyalja meg és véleményezze a gördülő fejlesztési 
tervet 
A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-
rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a 
képviseletre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan. 
A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére 
is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2017 évre vonatkozó 
munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt általi 
ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési terveket a fent leírtak szerint végre kell 
hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervek 
módosítását a MEKH-el külön eljárásban engedélyeztetni kell. 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelete a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, 
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, 
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 6 §. élelmében: 
„A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.” 

A víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához befizeti víziközmű-
rendszerenként és tervenként az előírt igazgatási szolgáltatási díjat, melyet a használati díj 
terhére elszámol. Amennyiben egy rendszeren több ellátásért felelős is érintett a befizetett 
szolgáltatási díj nagysága a működési engedélyben lévő felhasználói egyenérték alapján került 
szétosztásra. 
A 2017- 2031 évekre tervezett feladatok összköltségei: 

Érték: ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Felújítás és pótlás Beruházás 

munka forrás munka forrás 

Páka vízmű 74 400 74400 81 405 
Csömödér 17890 17895 0 0 
Iklódbördőce 7879 7875 0 0 
Kányavár 3710 3705 81 405 
Kissziget 3743 3750 0 0 
Ortaháza 4 815 4815 0 0 
Páka 36363 36360 0 0 

Pördefölde vízmű 2 278 2 235 0 0 
Páka szennyvízmű 252 679 136 245 0 0 

Csömödcr 59 885 42 060 0 0 
Kissziget 37 105 7 575 0 0 
Ortaháza 38 747 4 980 0 0 
Páka 116 942 81 630 0 0 

Kérem a képviselő-testületeket, hogy pákái ivóvíz és szennyvíz közmű rendszereinek csatolt gördülő 
fejlesztési terveit hagyja jóvá és hatalmazza fel a Zalavíz Zrt. azok MEKH részére történő 
benyújtására. 
Melléklet: Vízi-közmű rendszerek gördülő fejlesztési tervei(e-mailen átküldve) 

Páka, 2016-08-08. 

 



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

Tárgy: Óvodás, általános iskolás és középiskolai tanulók, -étkezési, tanévkezdési, utazási 
támogatásáról döntés. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület évente döntést hoz az adott tanévre biztosítandó étkezési térítési 
díjkedvezményről, tankönyvtámogatás mértékéről. 
Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015 (11.28. )önkormányzati rendeletének(továbbiakban: 
helyi rendelet) a 4.§ (7) bekezdésének a c.) pontja értelmében az önkormányzat által biztosított 
gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni, természetbeni ellátásként biztosítja a településen lakóhellyel 
rendelkező óvodás , általános, középiskolás részére a egyéb támogatásokat, így a tankönyvtámogatást, 
tanévkezdési támogatást, étkezési térítési díjkedvezményt, utazási költségtérítést. Az önkormányzat 
helyi rendeletének 13.§ (l)-(7) bekezdése kimondja, hogy : Amennyiben az önkormányzat pénzügyi 
helyzete lehetővé teszi, - jövedelemre tekintet nélkül - az alábbi támogatásokban részesítheti a 
községben lakóhellyel rendelkező gyermekeket: 

a) a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános és középiskolás gyermekek részére 
tankönyvtámogatás, tanévkezdési támogatás 

b) a normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő általános iskolás és óvodás 
gyermekek részére étkezési térítési díjkedvezmény 

c) az általános iskolás, óvodás és középiskolás gyermekek részére utazási költségtérítés 
d) középiskolás tanulók részére étkezési térítési díjkedvezmény 

A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül 
kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján. A tanévkezdési támogatás 
közvetlenül a szülő részére kerül kifizetésre. 
Páka településen működő köznevelési intézménybe járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére 
nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. 
Más településen működő köznevelési intézménybe járó gyermek részére biztosított étkezési térítési 
díjkedvezmény a szülő részére utólag számla ellenébe kerül kifizetésre. 
Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla 
ellenében fizeti ki a gyermekétkezést biztosító vállalkozónak. 
Az utazási költségtérítés az utazási bérlet vagy menetjegy leadása ellenében utólag kerül a szülőnek 
kifizetésre önkormányzat házi pénztárából. 
A középiskolás tanulók részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében 
kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából. 
A képviselő-testület az egyéb támogatások mértékéről évente, az önkormányzat a óvodai nevelési .és 
az iskolai tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb szeptember 30-ig dönt. 
Az önkormányzatnak a támogatások megállapításakor továbbá figyelembe kell továbbá venni a 
hatályos jogszabályban meghatározott normatív kedvezményeket a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló 2013.évi CCXXXII. Törvény 4 §-ban foglaltakat. A jogszabály értelmében 
az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem 
érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai 
tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, 
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve 
tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 
a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 



autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). 

Önkormányzatunk 2015 években a 43/2015(VIII.6 .) Kt. határozat értelmében az 2013. évi CCXXXII. 
Törvény 4. §-ában foglaltak figyelembevételével a 2015/2016,-os tanévkezdés megkönnyítése 
érdekében a községben lakóhellyel rendelkező, normatív kedvezményben nem részesülő általános 
középiskolás tanuló esetében 100 %-os tankönyvtámogatást biztosított, mely utólag a szülő által 
benyújtott számla ellenében került kifizetésre. 
A tankönyvtámogatást az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül biztosította. 
Továbbá az önkormányzat 45/2015.(Vin.6.!kt. határozat értelmében a 2015/2016-os tanévben, a 
Pördefolde Községben lakóhellyel rendelkező, Páka településen lévő közoktatási intézményekbe 
(iskola, óvoda) járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére jövedelemre tekintet nélkül étkezési 
díjkedvezményt biztosított 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 csökkentette a szülők által fizetendő térítési díjat, mely a gyermekétkeztetést 
biztosító vállalkozó részére számla ellenében kerül közvetlenül kifizetésre. 
Fenti támogatásokon kívül az önkormányzat 44/2015.(VIII.6.)kt. határozatára tekintettela 
községben lakóhellyel rendelkező általános és középiskolások részére jövedelemre tekintet nélkül 
2015/2016 -os tanévben 100 %-os utazási költségtérítést biztosított a középiskolai tanulmányok 
befejezéséig, maximum 23. éves korig. 
Az utazási költségtérítés utólag az utazási bérlet, menetjegy leadásának ellenében került kifizetésre. 
Emellett az önkormányzat 46/2015.(VIII.6.)kt. határozata alapján a Pördefolde településen 
lakóhellyel rendelkező általános tanulók 2015/2016-os tanévkezdésének megkönnyítése érdekében 
tanulónként 10.000 Ft tanévkezdési támogatást biztosított jövedelemre tekintet nélkül. 

Önkormányzatunk 2013. évtől az óvodai nevelési feladatokról gondoskodik, így az általános iskolai 
oktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra állami támogatásban az önkormányzat nem részesül. 

2015 évben a biztosított támogatások az alábbi kiadást eredményezték: 
- utazási költségtérítés: 67.640 Ft. 
- étkezési térítési díjkedvezmény: 26.564. Ft. 
- tankönyvtámogatás: 12.525 Ft. 
- tanévkezdési támogatás:70.000 Ft. 

Javaslom az elmúlt tanévben biztosított támogatásokhoz hasonlóan az idei tanévre vonatkozó 
támogatások megállapítását. 

..../2016.(VIII............. Ikt. határozati javaslat. 

Pördefolde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2013. évi CCXXXII. Törvény 
4. §-ában foglaltak figyelembevételével a 2016/2017.-es tanévkezdés megkönnyítése érdekében a 
községben lakóhellyel rendelkező, normatív kedvezményben nem részesülő általános középiskolás 
tanuló esetében 100 %-os tankönyvtámogatást biztosít, mely utólag a szülő által benyújtott számla 
ellenében kerül kifizetésre. 



A tankönyvtámogatást az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül biztosítja. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

..../2016.rvm .............. ikt. határozati javaslat. 

PördefSlde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben lakóhellyel rendelkező 
általános és középiskolások részére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 2016/2017 -os 
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 

..../2Q16.(VIII ........... )kt. határozati javaslat 

PördefSlde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016/2017-es tanévben, a Pördefölde 
Községben lakóhellyel rendelkező, Páka településen lévő köznevelési 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: 
polgármesterjegyző 

..../2Q16.fVm ............. Ikt. határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pördefölde településen lakóhellyel 
rendelkező általános tanulók 2016/2017-es iskolai tanév és óvodai nevelési év kezdésének 
megkönnyítése érdekében az alábbi támogatásokat biztosítja: 

a. ) óvodások részére 5.000 Ft/gyermek, 
b. ) általános iskolások részére 10 000 Ft/gyermek, 
c. ) középiskolások részére 15.000 Ft/ tanuló 

A tanévkezdési támogatást a képviselő-testület jövedelemre tekintet nélkül biztosítja. 
A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre 2016.augusztus 31-ig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos Felelős:
 polgármesterjegyző 

Pördefölde, 2016. augusztus 10. 

 



Előterjesztés: Pördeíolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 22-.án 
tartandó ülésére 

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: 
> Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 10/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete 
> nem közműve! összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

szóló 9/2014(V.31) Önkormányzati rendelet, 
> a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 6/2011 (Vili. 16) számú önkormányzati rendeletről 
> 

A környezet védelméről szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában és a 48/E.§- bán 
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. 

Hl. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lni. 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(melyből a belterület nagysága 37 ha., a 
külterület pedig 1876 ha.) A lakosság száma 2016. január 1-én 68 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, pördcföldi 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. 

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 fm hosszú nyílt vízelvezető árok kiépítésével, mederlapozásával, a hídfejek építésével 
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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, A lakosságtól elszállított települési 

szilárd hulladék éves mennyisége 11,5 Tonna. 2015 évben összesen a településről 14,46 tonna 
hulladék került elszállításra. 

- Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a településről 2014 évben elszállított hulladékra vonatkozó 
adatokat: 

2015.1. félév: 

tonna/I. félév Települési 
hulladék 

Lom 
hulladék 

Papír Műanyag Üveg Fém 

Pördefölde 5,9 11,4 0,1 0,1 0,02  

2015. II. félév: 

tonna/II. félév Települési 
hulladék 

Lom 
hulladék Papír Műanyag Üveg Fém 

Pördefölde 5,6 2,5 0,1 0.1 0,04 
 

- Az önkormányzatnak a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- vei van érvényes szerződése 2014. 
július 1. 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. 

- 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. 
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- 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 37 db., a 
háztartásoknak szolgáltatott víz éves mennyisége 1358m3, összes szolgáltatott víz éves mennyisége 1364 m3. 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 1,4 km, üzemelő közkifolyók száma 1 db(köztemetőben). Az 
ivóvizet a település részére a pördefóldei 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. 
Pördefölde 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. 

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. 
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A következő táblázat szemlélteti az egyes ágazatok szerinti áram és gázfogyasztás mértékét 2012-2015 
években az EQN adatszolgáltatása alapján: ____________  ____________  _____________  ___________  
Pördefolde 

áram 
Közigazgatá 
s 

1 080,00 kWh 1 714,00 kWh 960,00 kWh 1 022,00 kWh 
  

Közvilágítás 8 630,00 kWh 7 788,00 kWh 8 700,00 kWh 6 136,00 kWh 
  

Lakossági 
107 030,90 

kWh 
105 203,00 

kWh 
122 323,20 

kWh 
116 790,70 

kWh 
  

Üzleti 3 391,00 kWh 4 247,00 kWh 8 298,00 kWh 2 298,00 kWh 
 áram 

Összesen 
 120 131,90 

kWh 
118 952,00 

kWh 
140 281,20 

kWh 
126 246,70 

kWh 
       

 

gáz 
Közigazgatá 
s 

53 742,00 MJ 85 298,00 MJ 44 111,00 MJ 75 628,00 MJ 
  

Lakossági 48 671,00 MJ 79 397,00 MJ 76 411,00 MJ 71673,00 MJ 
  

Üzleti 35 575,00 MJ 53 700,00 MJ 57 512,00 MJ 60 678,00 MJ 
 gáz 

Összesen 
 137 988,00 MJ 218 395,00 MJ 178 034,00 MJ 207 979,00 MJ 

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 részein 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 Pördefolde 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, július 31-ig nem volt indokolt a hivatal részéről felszólítás kiküldésének. Közigazgatási eljárás 
lefolytatására, és közigazgatási birság kiszabására nem került sor ebben az évben. Emellett közérdekű 
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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 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. 

Pördefölde 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: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016 augusztus 22-án 
tartandó ülésére 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

I. Általános Indokolás 
1 .Előzmények 

A háziorvosi körzet meghatározásáról Páka. Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községi 
Önkormányzatok képviselő-testületeinek a 2/2002.(XII.2.) számú együttes rendelete rendelkezik a 
2001 évi CVII Tv. 25.§(7) bekezdésére figyelemmel. Ezen törvényt az egészségügyi 
közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi 
CVII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló a 2003. évi XLIV. Törvény hatályon kívül helyezte. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152.§ (l)-(2) bekezdése rendelkezett 2015 
augusztus 1- ig a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében tartozó feladatairól. 
Ezen törvény 152.§(l)-(2) bekezdését a az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
Törvény 28. §- hatályon kívül helyezte 2015. VlII.l-jei hatállyal. 
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltak figyelembevételével 
az önkormányzatok együttes rendeletet nem alkothatnak (a továbbiakban: IRM rendelet) ,ezért is 
indokolta hatályban lévő rendeletünk felülvizsgálata. 

Fenti jogszabályi előírások figyelembevételével indokolt az önkormányzatunk fent megjelölt 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és az egészségügyi alapellátás körzeteiről új 
önkormányzati rendelet megalkotása. 

4 rendeletfelülvizsgálatakor hatályos jogszabályi előírások. 

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként 
határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvényt (Eatv.).Az Eatv 5.§(1) bekezdése értelmében: 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során 
a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 
Az Eatv 6.§(1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által 
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet 
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. 



2 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért 
felelős országos módszertani intézet véleményét is. 

Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint: 
2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott 
eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. 
(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - 
csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint az 
önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét: 
„  5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala 
során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve védőnő véleményét. "  

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása 
során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is." 

A Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok vonatkozásában 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) 
Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011.(XII. 23.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a 
Kormány praxiskezelőként az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki. 

A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015. március 1. előtt praxiskezelőként az Országos 
Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 3/ A.§ értelmében az ÁNTSZ-t a 
Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal 
alkotja. 

A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmaimódszertani, 
tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az 
egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve. 
A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szerv alapító okirata szerint a NEFI az alapellátás 
területén az ÁNTSZ szakmai - módszertani alapintézménye. 

A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járás Hivatala Népegészségügyi Osztályával történt 
egyeztetés alapján mivel önkormányzatunk esetében az egészségügyi alapellátás körzet 
ténylegesen nem módosul,csak a rendeletünk hatályos jogszabályok figyelembevételével történő 
felülvizsgálata történik meg, nem indokolt a alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményét kikérése. Ez csak abban az esetben lesz kötelező, ha a körzet ténylegesen változni 
fog. 



3A rendelet tervezet 

A rendelet tervezet előkészítésekor figyelembe kellett vermünk a fentiekben megjelölt hatályos 
központi jogszabályok mellett a hatályos rendeletünkben meghatározott körzeteket, valamint a 
háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat érvényes működési engedélyében foglaltakat is 
Az előterjesztés és rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást az érintett települések közigazgatási 
területét összhangban tartalmazza. 
A rendelet tervezet a háziorvosi, fogorvosi, védőnői és az iskola-egészscgügyi ellátási körzetre 
vonatkozó rendelkezéseket az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó működési 
engedélyekkel összhangban tartalmazza. 
II. Részletes indokolás 
1. § A rendelet hatályát tartalmazza az Eatv 5.§-6-§-aival Összhangban, 
2. §-5.§ Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírása alapján, a feladatellátás 
jellegének megfelelő csoportosításban meghatározza és rögzíti a háziorvosi valamint a védőnői és 
fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátási körzeteket, 
6.§ A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

III. Előzetes hatásvizsgálat 

A rendelet tervezet megnevezése: Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének .......... /2016. (VIII.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről 
Társadalmi hatása: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs 
Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
Költségvetési hatása: A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs. 
Környezeti következménye: A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 
Egészségi következménye: A tervezetnek egészségi hatása nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatásai nincsenek. 
Megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező erejű a képviselő- testületre nézve, 
és a hatályos jogszabályok figyelembevételével indokolt. 
A jogalkotás elmaradásának várható következménye: A pontos szabályozás hiánya 
jogszabálysértést és a Zala Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi felhívást eredményezhet. 
Amennyiben a képviselőtestület a jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget a hatályos magasabb 
szintű jogszabályokkal való összhang nem valósítható meg. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem 
igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 

Kérem a képviselőtestületet, hogy a fentiek figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. 

Páka, 2016. augusztus 1. Tisztelettel: 

 



Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13,§ (1) 
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l - §  

A rendelet hatálya kiterjed Pördefölde község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 
körzetére. 

2.§ 

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat ellátó területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvosi körzet: Páka Község Önkormányzata, Kányavár Község Önkormányzata, Ortaháza Község 
Önkormányzata, Pördefölde Község Önkormányzata, közigazgatási területével megegyező terület. 

(2) A háziorvosi körzet székhelye: Páka, Táncsics út 4. 

(3) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat 
a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának feladatellátásában a társulás tagjaként biztosítja. Az ügyeleti 
ellátás helye: 8960, Lenti, Templom tér 10. 

3-§ 

(1) A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet: 

Páka Község Önkormányzata, Kányavár Község Önkormányzata, Ortaháza Község önkormányzata, 
Pördefölde Község Önkormányzata, közigazgatási területével megegyező terület. 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8956, Páka, Sugár út 44. 

(3) A fogorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat ellátási szerződés útján gondoskodik. 

Az ügyeleti ellátás helye: 8900.Zalaegerszeg, Oláh utca 16/D. 

4.§ 

(1) A területi ellátási kötelezettséggel működő területi védőnői körzet: 



Páka Község Önkormányzata, Kányavár Község Önkormányzata, Ortaháza Község Önkormányzata, 
Pördefölde Község Önkormányzata, közigazgatási területével megegyező terület. 

(2 A védőnői körzet székhelye: A háziorvosi körzet székhelye: 8956, Páka, Táncsics út 4. 

5-§ 

(1) Az iskola-egészségügyi ellátási körzet: Páka Község Önkormányzata illetékességi területén 
működő valamennyi köznevelési intézmény. 

(2) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye: Páka, Táncsics út 4. 

6.§  

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidőben hatályát veszti a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló Páka. Kányavár, 
Ortaháza, Pördefölde Községi Önkormányzatok képviselő- testületéinek a 2/2002(XII.2) Számú együttes 
rendelete. 

Páka, 2016. augusztus 22, 

 

Kihirdetve: 2016. augusztus 23-án. 

 

 

Tóthné Péter Judit 
jegyző 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 22-i 
ülésére. 

Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat beadásáról döntés. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter — az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben 
— pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására összhangban 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel pályázat kiírására került sor. 

1. A pályázat célja 
A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú 
támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. 
Pályázati alcélok: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, 
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, 
felújítása, 
d) olyan épület felújítása, fejlesztésére, iletve, energetikai korszerűsítése és szükség esetén 

megvásárlása, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
de) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni 

e) településrendezési tervek készítésére, valamint 
f) munka-helyteremtési programok megvalósítása. 

Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő, 
építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d) és f) pont esetében 
tulajdonszerzésre is igényelhető. 
Egy települési Önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, 
melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást. 

1. A támogatás formája 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
2. A támogatás mértéke 
A támogatás mértéke 100%. 
Lakosságszám alapján Pördefölde önkormányzata részére a maximális támogatás összege al 100 
fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint. 
b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint, 
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint, 
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint, 
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint, 



A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
adatai szerint 2013. január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni. 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 

a. ) nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági 
engedéllyel, vagy 
b. ) a beruházásban rögzített tekintetében tervezői nyilatkozattal arra, hogy a fejlesztéshez 
nem szükséges hatósági engedély, 
- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte; 
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás 
keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült; 
- a pályázat benyújtásakor az Aht. 50, § (4) bekezdése szerinti köztartozása van. 
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.. 

5. Pályázatok benyújtása 
Pályázatok benyújtásának határideje: 
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31. 16:00 
- papír alapon történő benyújtás: 2016. szeptember 1. 

Egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. 

6. Pályázat elbírálása, döntés 
A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a Belügyminisztérium és 
a Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. A 
döntést alátámasztandó, a Belügyminisztérium a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is 
kérheti. 
A miniszteri döntés határideje: 2016. november 15. 
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, 

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. Az e határnapig fel nem használt 
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A pályázatból tervezett megvalósítandó célok: 

A pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével a pályázati alcélok közül az alábbiak 
megvalósítására javaslom a pályázat benyújtását. 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, 
felújítása, 

Az a.jpont szerinti aleél megvalósítása kiterjedne a Kossuth út részleges felújítását Az c.jpont szerinti 
aleél megvalósítása kiterjedne a ravatalozó előtető javítására, ereszcsatorna kicserélésére, valamint 2 
db új ajtó készítésére. 

Az egyes alcélokra vonatkozóan az árajánlatok megérkeztek az alábbiak szerint: 
Kossuth út felújítása 650 000 Ft, a ravatalozó felújítása pedig 850 000 Ft lenne. 

A pályázat megvalósítására az önkormányzatnak nem szükséges önrész biztosítása, ugyanakkor a 
megvalósításához kapcsolódóan a műszaki ellenőrzéshez és tervezői nyilatkozathoz kapcsolódó díjak 
kifizetése saját forrás terhére történik. 

Páka, 2016. augusztus 10. 
Tisztelettel: 
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Tisztelt Polgármester Úr, 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 munkatársam mindösszesen 9 településen látja el feladatát. Kiss Róbert 
c. r. fótörzszászlós úr Páka, Kányavár, Pördefölde és Ortaháza községek 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.ftörm is visszatérően teljesít szolgálatot Pördefölde községben. A 
rendőrkapitányság járőr állománya szintén visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a községben. 

A 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, falunapi bálok, illetve a nemzeti ünnepek 
alkalmával tartott megemlékezések is. 



A település bűnügyi helyzete: 

2016.01,01-2016.06.30 
Település: 2016 
Pördefölde 6 
Lopás 2 
Csalás - 
rongálás - 
Garázdaság - 
Testi sértés - 
Ittas .tárművezetés - 
Zaklatás - 
Eg^éb bcs. 4 

2015.01.01-2015.12.31 
Település: 2015 
Pördefölde 6 
Lopás 4 
Garázdaság - 
Ittas járművezetés - 
Zaklatás - 
Visszaélés lőfegyverrel - 
Készpénz helyettesítő eszk elk. 
visszaélés 2 

A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2016-ban is folyamatos 
próbatételt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal sújtandó 
szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő eljárás 
lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekében- további 
feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte kisebbfajta nyomozást is végezhetnek 
a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket az illegális migráció által okozta túlmunka mellett. 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. 45 % 
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 községben nincs átmenő forgalom, így a 2016. évben baleset nem történt még az ezt megelőző 2015-ös 
éven 1 súlyos sérüléssel járó baleset történt Pördefölde, Töröszneki útelágazásnál. A súlykorlátozást be nem 
tartók kiszűrése miatt több esetben is ellenőrzést végeztünk - amely kevés eredményt hozott. A közlekedési 
veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településeken belül közlekedők 
sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli - illetve ittas 
vezetők kiszűrése. 



 

Közbiztonság helyzete: 

A településen a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
továbbra is alacsony. 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 kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket, amely 
érdekében a fokozott rendőri jelenlétet biztosítani fogjuk. 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 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, 2016. július 28. 
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