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Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 17 - én   

                   megtartott ülésről. 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat: 

 

 

16/2014.(II.17.)kt.határozat       Tárgykód: Z1 

17/2014.(II.17.)kt.határozat       Tárgykód: E16 

18/2014.(II.17.)kt.határozat       Tárgykód: K1 

19/2014.(II.17.)kt.határozat       Tárgykód: K1 

20/2014.(II.17.)kt.határozat       Tárgykód: E16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 17 - én   

8,30- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

 

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

 

Jelen vannak:     Horváth Józsefné  polgármester 

                             Németh Veronika alpolgármester 

        Németh Ferenc képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

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

 

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

jelen van. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató. 

 

2.) A vállalkozó háziorvos, fogorvos 2014. évi támogatásáról döntés  

 
3.) A Csömödéri Szociális Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálata 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató. 
- Leader akciócsoporthoz történő csatlakozásról szándéknyilatkozat elfogadása  

- Lenti Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

Horváth Józsefné  polgármester javasolta, hogy az önkormányzat továbbra is maradjon 

tagja a Zala Zöld Szive Vidékfejlesztési Egyesületnek. Az akciócsoport tagjaként az elmúlt 

években figyelembe lett véve az önkormányzat igénye, továbbra is segítséget ígértek. 

Egyenlőre nem javasolta a Lenti Polgári Egyesülethez történő csatlakozást. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 



16/2014.(II.17.) kt.határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Pördefölde 

község(város) részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 

Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 

elismerésében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMVA társfinanszírozású 

intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014 (II. 6.) Közleménye 3. számú mellékletében 

szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 
 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
17/2014.(II.17.) kt.határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2.) A vállalkozó háziorvos, fogorvos 2014. évi támogatásáról döntés  

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy az együttes ülésen már e napirendi pont 

tárgyalásra került, ahol a támogatás elveiről döntés nem született. Véleménye szer int az 

önkormányzati támogatás mértékét az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzete határozza 

meg elsősorban. Javasolta, hogy Pördefölde  Község Önkormányzata a háziorvos részére 

256 000 Ft , a fogorvos részére 60 000 Ft támogatást állapítson meg. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

18/2014.(II.17.) kt.határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú egészségügyi feladataik 

ellátására 2014. évben a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére 256 .000 Ft 

támogatást biztosít.  

A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2015. január 31.-ig az önkormányzati 

támogatással számoljon el oly módon, hogy az elszámolásból egyértelműen tűnjön ki (összes 

bevétel szembeállítva az összes kiadással), hogy a szolgálatok az önkormányzati támogatás 

nélkül működőképesek maradtak-e volna. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati 

támogatásokra vonatkozó megállapodások megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
19/2014.(II.17.) kt.határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014 évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó 

fogszakorvos részére – az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján 2014.évben 60.000 Ft 
összegű működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében.  

A 2014. évre biztosított támogatás – 60 000  Ft - kifizetése negyedévente történik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 

 
3.) A Csömödéri Szociális Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálata 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztés szóban  történt. 

 

Horváth Józsefné   polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Csömödér Község 

Önkormányzata javasolta a Csömödéri Idősek Otthonát fenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását. Javasolta, hogy a társulásból történő kilépésre vonatkozó 

rendelkezéseket oly módon módosítsa a testület, hogy abból évközben is kilehessen lépni. A 

kilépés tervezett időpontjától számított 6 hónappal előbb meghatározott képviselő-testületi 

döntés alapján. A jelenlegi szabályozás szerint év végével lehet kilépni a társulásból, melyről 

6 hónappal korábban kell döntést hozni.  

A társulás több tagja a megállapodás módosításához e tekintetben nem járult hozzá. 

Elmondta, hogy Csömödér Önkormányzatának javaslata mögött az áll, hogy az önkormányzat 

el szerette volna eladni a bentlakásos szociális intézményt az Emergency Service Kft.-nek. 

Emiatt lehetőség szerint az önkormányzat már év közben kilépett volna a társulásból. 

Páka Község Önkormányzata megkereste Lovászi Önkormányzatát, hogy ha megszűnik a 

csömödéri társulás, abban az esetben fogadná-e településeinket a szociális alapfeladatok 

tekintetében.  Lovászi Község Önkormányzata nem zárkózott el a csatlakozási szándékunktól, 

de számításokat kell végezni az intézmény bővítését illetően. A csatlakozásról az év folyamán 

további tárgyalásokra kerül sor. A polgármester nem javasolta a társulási megállapodásnak 

kilépésre vonatkozó módosítását. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

 



20/2014.(II.7.) kt.határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Intézményt Fenntartó 

Társulás Csömödér Társulási megállapodásának a társulásból történő kiválásra vonatkozó 

rendelkezéseket nem módosítja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester az ülést 9,30- órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

Horváth Józsefné        Tóthné Péter Judit  

Polgármester                 jegyző 

 

 

 
 
 

 
 
 


