
64/10/2013    

 

 

Zala Megye         Pördefölde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án   

                   megtartott nyílt ülésről 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

59/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: K6 

60/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: K6 

61/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: K6 

62/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: K6 

63/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: K6 

64/2013.(VIII.13.) kt. határozat     Tárgykód: Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v: 

 

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16 - án      

               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 

                                   Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

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.) Esélyegyenlőségi program elfogadása. 

 

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

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

döntés. 

Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

 
Az előterjesztés szóban történt.  

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

59/2013. (VIII.16.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2001. évi XXXVII. Törvény 8. §-

ában foglaltak figyelembevételével a 2013/2014. tanévkezdés megkönnyítése érdekében a 

községben lakóhellyel rendelkező 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: 2013. szeptember 30. 

Felelős: polgármester,  jegyző 

 

 



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

határozatot hozta: 

 

60./2013. (VIII.16.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben lakóhellyel rendelkező 

általános és középiskolások részére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül 2013/2014. 

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: 

 

61./2013. (VIII.16.)kt. határozat 

 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013/2014. tanévben a Pördefölde 

Községben lakóhellyel rendelkező, az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménybe 

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: 

 

62/2013. (VIII.16.)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 10,000 Ft támogatást, 

- a középiskolások részére tanulónként 15.000 Ft-ot  biztosít jövedelemre tekintet nélkül.  

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

gondoskodjon. 

Határidő: legkésőbb 2013. szeptember 1.  

Felelős:     polgármester, jegyző  

 

Horváth Józsefné polgármester elmondta, hogy a Lenti Napsugár és Családsegítő 

Gyermekjóléti Szolgálat kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez pénzügyi támogatás 

iránt. A családgondozó a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek Kistolmácsra történő 

egy napos kirándulásához kér 9 630 Ft támogatást, mely a napi egyszeri melegételükhöz 

biztosítana pénzügyi fedezetet. Amennyiben az önkormányzat támogatja a rendezvényt, úgy a 



családgondozó az önkormányzat nevére szóló számlát fizetné ki. A polgármester javasolta a 

támogatást. 

 

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

határozatot hozta: 

 

63/2013. (VIII.16.)kt. határozat 

 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pördeföldi hátrányos helyzetű 

általános iskolás gyermekek augusztus hónapba Kistolmácsra szervezett kirándulásához 9 630  

Ft támogatást biztosít.  

Az összeg kifizetése az étkezést biztosító vállalkozó felé történik közvetlenül. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester, családgondozó. 

 

 

2.) Esélyegyenlőségi program elfogadása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző  

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

Hozzászólás nem hangzott el a képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

A képviselő- testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

64/2013. (VIII.16.)kt. határozat 
 
Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testü1ete Pördefölde település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 8, 45 - órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Horváth Józsefné                        Tóthné Péter Judit  

   polgármester              jegyző  

 

 

 

 


