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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. november 21-én tartott 

nyilvános rendes képviselő-testületi üléséről. Az ülés megnyitásának időpontja: 1900 óra. 

Jelen vannak: Sipos László polgármester, Bogár István alpolgármester, Badacsonyi Lajos, 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet, Tóth Bálint, Mándli Péter, Bencze Ildikó megbízott jegyző.  

Távollétét bejelentette: Vizlendvai László képviselő 

Meghívottak:  

- Egyházközség képviseletében Szalai Attila Plébános, Vass Károly alelnök, Dr. 

Gombocz Károly tanácsadó testület tagja 

- Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda képviseletében Lőczi Tamásné 

intézményvezető, Cseke Tiborné uszodavezető, Böröcz Rita bölcsődevezető 

 

Sipos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatást adott, hogy Vizlendvai 

László képviselő elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai képviselő-testületi ülésen, majd 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Bencze Ildikót, 

hitelesítőknek pedig Mándli Péter és Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselőket. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

N A P I R E N D: 

1./ Egyházközség bemutatkozása  

Előadók: Szalai Attila Plébános, egyházközségi elöljárók 

2./ Óvoda, uszoda, bölcsőde működésének megismerése 

- Előadók: Lőczi Tamásné intézményvezető, Cseke Tiborné uszodavezető, Böröcz Rita 

bölcsődevezető 

3./ Kemenceház Működési szabályzatának elfogadása  

Előadó: Badacsonyi Lajos képviselő 

4./ Munkaköri leírások egyeztetése, elfogadása 

Előadó: Bogár István alpolgármester 

5./ Lejáró szerződések áttekintése 

Előadó: Sipos László polgármester 

a) Újságok 

b) Hó eltakarítás 
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c) E.ON 

d) Biztonsági távfelügyelet 

e) Fűnyírással kapcsolatos szerződés 

6./ Közös hivatallal kapcsolatos álláspont ismertetése 

Előadó: Sipos László polgármester 

a) hivatal működtetése 

b) jegyzői feladatok átadása 

7./ Lőtérrel kapcsolatos folyamatok 

Előadó: Sipos László polgármester 

8./ Közúttal kapcsolatos feladatok 

Előadó: Tóth Bálint képviselő 

9./ Közvilágitás a Vorhotai úton 

Előadó: Sipos László polgármester 

10./ Pályázati helyzet, tájékozódás a pályázatokról 

Előadó: Sipos László polgármester 

11./ Karácsonyváró programok 

Előadó: Sipos László polgármester 

12./ Fiatalok lőtere 

Előadó: Mándli Péter képviselő 

13./ Falu tájékoztató elkészítése 

Előadó: Sipos László polgármester 

14./ Egyéb ügyek, eddig elvégzett munkák 

Előadó: Sipos László polgármester 

15./ Zárt ülés 

Előadó: Sipos László polgármester 

 

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 
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1./ Egyházközség bemutatkozása 

Előadók: Szalai Attila Plébános, egyházközségi elöljárók 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont a helyi Egyházközség 

bemutatkozása, majd megköszönte az Egyházközség képviseletében megjelenteknek, hogy 

elfogadták a meghívást. Felkérte Vass Károlyt kezdje meg bemutatkozását. 

Vass Károly alelnök: Köszönöm az invitálást, és hogy bemutatkozhat a Teskándi plébánia. 

Azzal kezdeném a beszámolómat, hogy a többségi vallási gyülekezet községünkben a Római 

Katolikus Egyház, helyi képviselője Szalai Attila plébános atya, Ő, mint vezető irányítja a 

hitéletet. Az Ő munkáját itt is tanácsadó testület segíti, mely tanácsadó testületnek vagyok az 

egyik képviselője, a Világi elnöke. 

Szalai Attila Plébános: Az 5 falunak mi közös-tanácsadó testületet működtetünk, tehát nem 

külön-külön. Egymást segítjük a programok szervezésében is, a következő programunk 15-én 

lesz a Lelki Nap.  

Vas János alelnök: Szeretnék egy kicsit Teskánd történelmében visszalépni a 

rendszerváltásig. Kezdetben a falu központjában található iskolakápolnában, a nagyteremben 

egy elkülönített szentélyrész egy spanyolfallal volt leválasztva és ott működött a hitélet az új 

iskola megépítéséig. Az egyházi javak rendezése után az az iskolakápolna visszaszállt az 

egyház tulajdonába.  

Szalai Attila Plébános: Amikor az óvoda kiment belőle, akkor lett teljesen az egyházé. 

Vass Károly alelnök: A lényeg, hogy ekkor került oda az a torony, mondván mégiscsak 

legyen egy szakrális értéke. 1991. év augusztusában. Ennek köszönhetően megvalósult az az 

igény, hogy a vasárnapi szentmisék jelzett helyen lettek bemutatva, majd 2003-2005 körül a 

település lélekszáma bővült és nagyobb hely vált szükségessé. 2011 október 8. napján 

elkészült az új templom, melyben az önkormányzatnak vitathatatlan érdeme volt. Az az 

akkori vezetés részéről egy nagyon kedve gesztus volt, most viszont úgy érezzük, kicsit 

megsüllyedtünk. Nem szeretnénk követelőzni, de az akkori ígéret az volt, hogy az új 

templomot méltóképpen meg tudjuk közelíteni. Sajnos ez nem mindig sikerül. Ez lenne az 

egyik nagy kérésünk az önkormányzat felé, hogy a Toldi utcának a még nem szilárd 

folytatásában a parkoló bejáratáig az út használható legyen. Továbbiakban szeretném 

elmondani, hogy az iskolakápolna területén került kialakításra az óvoda udvara. Sajnos az 

iskolakápolna hasznosítását az elmúlt években nem tudtuk megvalósítani. Azért mondom ezt 

most el, mert az új óvoda telekhatárát eltolták a kápolna telek terhére, és az ingatlan 

értékesítése esetén ezt vissza kell állitani, mivel ez a telekhatár eltolás csak szóbeli 

megállapodás alapján történtt. 

Szalai Attila Plébános: Többször felmerült az igény bölcsőde építésére. A kérdés az, hogy ez 

a jövőben szóba kerülhet-e, mert a legjobb igazából ez lenne.  

Sipos László polgármester: Nyilvánvalóan ez a legjobb, azonban a jelenlegi támogatási 

rendszerrel ez nem megy.  

Vass Károly alelnök: Kérésünkben a második pontnak az együttműködést próbálnám kérni a 

régi iskolakápolna hasznosításának ügyében. Az Egyházmegye vezetője a helyiek kezébe adta 
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ezt a döntést. A harmadik észrevételünk a községhez tartozó Ilona kápolna, ami a következő 

olyan egyházi tulajdonunk, mely állagmegóváson esett át. Azt gondolom, hogy keresettek az 

erdőszéli kis kápolnák, ennek ismertté válásában kérnénk még az önkormányzat segítséget. 

Az utolsó észrevételünk pedig a teskándi temető, mint kegyeleti hely, melynek a 

karbantartásán túl jó lenne a víz hozzáférést és a bejutást megoldani. 

Sipos László polgármester: Ismeretlen számomra ez a probléma. 

Vass Károly alelnök: Be van zárva a temető. Jó lenne több helyen fellelhető lenne a kulcs, 

vagy időszakonként jó lenne kinyitni. Attila atya próbálja a fiatalokat megmozgatni. Ha az 

önkormányzat által ismertté válnak a programok, akkor egyeztessünk, mert egymásra 

szerveződnek a programjaink, mely nehezíti az Egyházközség munkáját.  

Szalai Attila Plébános: Zarándoklatunkra bárki becsatlakozhat. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy az egyházi programokat hol lehet fellelni. 

Vass Károly alelnök: teskandiplebania.hu, szeretném, ha ez a hely fellelhető lenne a Teskándi 

honlapon is.  

Sipos László polgármester: Ha kapunk tájékoztatást a programokról, feltesszük mi is nagyon 

szívesen. 

Dr. Gombocz Károly tanácsadó testületi tag: Az Ilona kápolnához történő feljutásban és a 

fűnyírásban is kellene segítség. 

Sipos László polgármester megköszönte Attila atyának, hogy december 22. napján biztosítja a 

helyszint a Karácsonyi műsorra.  

Patakiné Sümegi Erzsébet Mária képviselő elmondta az egyházközségnek, hogy bejárást 

tartott a tanácsadó testület a településen, melynek keretében megtekintették az Ilona kápolnát 

is, mind a feljáratot, mind magát a kápolnát is. Ők is megállapították, hogy valamilyen 

egyházi funkciót kellene közösen találni. Egyúttal meglátogatták az új plébániát is. Ennek 

kapcsán még elmondta, felvették a kapcsolatot Attila atyával, a rendezvényeikre próbálták 

meghívni. Idősek napján Attila atya eljött, amit ezúton is megköszönt. A továbbiakban is 

szeretnék kérni, hogy egymás rendezvényein vegyenek részt, ezzel is közelebb kerülve 

egymáshoz, és az Egyház is megszólíthatja a híveit. Fontosnak tartja, hogy ezeken a világi 

rendezvényeken az atya ne csak jelen legyen, hanem intézzen egy pár gondolatot, üdvözölje 

az Egyházközség nevében a megjelenteket, szólítsa meg az embereket.  

Vass Károly alelnök elmondta, hogy ebben egyetért, a falunapok témájában már volt egy 

felvetés, mely valamiért félbemaradt. 

Bogár István alpolgármester két gondolatot tett hozzá, az egyik, hogy a falunapok 

megváltoznak, a másik pedig a régi templomépület hasznosításával kapcsolatban fontos lenne 

a bölcsőde kivitele az iskolából, hiszen az iskolának nagy szüksége lenne az udvarra. 

Véleménye szerint a gyermeklétszám jelentősen emelkedni fog a községben az 

építkezéseknek köszönhetően. Elmondta, hogy jó lenne még egy óvodai csoport is. Erre 

pályázati forrást keresnek.  
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Vass Károly alelnök elmondta, hogy ezt a Szombathelyi Püspökség és a helyi tanácsadó 

testület is támogatja, számukra nem piacorientált jelentése van, azonban ingyen sem adhatják 

oda. 

Sipos László polgármester megköszönte a beszámolót és megkezdték a második napirendi 

pont tárgyalását.  

2./ Óvoda, uszoda, bölcsőde működésének megismerése 

Előadók: Lőczi Tamásné intézményvezető, Cseke Tiborné uszodavezető, Böröcz Rita 

bölcsődevezető 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./  

Sipos László polgármester megköszönte az előzetes írásos anyagot és megkérdezte, hogy 

kivánják-e kiegésziteni. 

Lőczi Tamásné intézményvezető elmondta, hogy a lényeget tartalmazza az előterjesztés és, ha 

van kérdés ezzel kapcsolatban arra szívesen válaszol. 

Bogár István alpolgármester elmondta, hogy szerencsés helyzetben van, mivel szinte napi 

kapcsolatban van az uszodával, óvodával. Kérdezte, hogy az intézménynek van-e kérése a 

képviselő-testület felé, illetve mire van szüksége az intézményre, mert Ő tudja, azonban kérte, 

hogy a képviselő társait is tájékoztassák a szükségletekről. 

Lőczi Tamásné intézményvezető elmondta, hogy a személyi, tárgyi feltételeik adottak, sokfelől 

kapnak támogatást, mindemellett az óvodatároló építésére elnyert pályázatnak köszönhetően 

felszabadul egy helyiség az épületben. Igény annyi lenne, hogy havi egy, két alkalommal 

polgármester úr, alpolgármester úr látogassa meg az intézményt, hogy találkozhassanak 

személyesen. Ezen kívül az uszoda karbantartásával kapcsolatban kérnek segítséget, mivel a 

gépek folyamatos karbantartást igényelnek.  

Sipos László polgármester kérdezte, hogy alakul most az óvoda létszáma. 

Lőczi Tamásné intézményvezető elmondta, hogy jelenleg 102 gyermek van az óvodában, 

novemberben és decemberben várható beköltözés Teskándra, onnan várható 2-3 gyermek 

még. Ezen kívül jelezte, hogy a 110 gyermek közül 49 gyermek tanköteles korú.  

Mándli Péter képviselő kérdezte, hogy azt lehet-e tudni mi a körzetesek száma? 

Bogár István alpolgármester hozzászólt, hogy ha a 49 gyermekből 35 lesz az már 2 osztály. 

Ezen kívül komolyan foglalkoznak az iskola előkészítő osztályokkal, ami az iskolát fogja 

érinteni. 

Mándli Péter képviselő elmondta, hogy tudomása szerint nem az iskolákra, hanem az 

óvodákra fogják terhelni a 0. évfolyamot. 

Bogár István alpolgármester kérte, hogy hallgassák meg az uszodavezetőt. 

Cseke Tiborné uszodavezető elmondta, hogy a 15. évet kezdték az uszodába és a kezdeti 50-

60% mára már 100%-os kihasználtsággal működik az uszoda. Elmondta, hogy a dolgozókat 

csak dicsérni lehet. Elmondta, hogy délelőtt az óvodai, délután pedig az iskolai csoportokkal 

foglalkoznak, jelenleg 31 iskolás csoport veszi igénybe az úszásoktatást. Ezen kívül a szülők 
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is rendszeresen hozzák gyermekeiket. Jelezte, hogy a gépészeti meghibásodásokkal 

kapcsolatban kér sietséget, 3 gépház van az uszodában, a víz gépházba komolyabb felújítás 

szükséges 15 év után, sajnos talajvíz is van folyamatosan a gépházban. Ezen kívül festésre és 

gipszkartonozásra lenne nagy szükség. Festésre és gipszkartonozásra kértek árajánlatot, ami 

5millió forint lenne. A szellőző gépházban szelepmeghibásodás történt, amit kijavítottak, 

azonban jelenleg a harmadik gépházban, a kazánházban vannak problémák, szükséges lenne a 

szabályozó szelepeket cserélni, ami 500ezer forintos költséget jelent. Szeretné, ha a kazánok 

karbantartására lenne szerződés a folyamatos működés érdekében. Ezen túl jelezte, hogy a 

tűzjelző folyamatosan riszt, ha van gond, ha nincs, ezért szükség lenne, egy elválasztóra, ami 

ki tudja szűrni, hogy áramingadozás van, vagy valóban tűz. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az óvoda 10.havi 

költségvetési jelentéséből úgy látja, hogy van fedezet még sok mindenre. 

Bogár István alpolgármester javasolta, hogy sorolják fel tételesen mit kell kicserélni, mely 

alapján ütemezni tudják a kiadásokat. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy tudomása szerint sok probléma adódott abból, 

hogy egy mérő van az óvoda és az uszoda fogyasztására vonatkozóan. Felvetette, hogy ha 

külön választanák a rendszert tisztábban látnák a költségeket.  

Cseke Tiborné uszodavezető kérdezte, hogy van-e olyan normatíva amit az úszás oktatásra 

kapunk? 

Bencze Ildikó jegyző válaszolt, hogy 1,8millió forintot kap az uszoda éves szinten.  

Bogár István alpolgármester elmondta, hogy azért nincs, mert célzott támogatást kap a KLIK 

az úszásoktatásra. 

Böröcz Rita bölcsődevezető is elmondta beszámolóját a bölcsődével kapcsolatban. Elmondta, 

hogy az alapellátások mellett időszakos gyermekfelügyelet is működik az intézményben. 

Személyi állományban nyugdíjazás és gyermekvállalás miatt volt, illetve várható változás.  

Sipos László polgármester kérdezte, hogy étkezéssel kapcsolatban mik a tapasztalatok? 

Lőczi Tamásné intézményvezető elmondta, hogy hozzá nem érkezett panasz az étkezéssel 

kapcsolatban. Talán az az oka, hogy az óvodában más a közeg, mint az iskolában.  

Sipos László polgármester megköszönte a megjelenést. 

Lőczi Tamásné intézményvezető megköszönte a meghívást, lehetőséget kapva arra, hogy 

személyesen is megismerhették egymást. 

3./ Kemenceház Működési szabályzatának elfogadása  

Előadó: Badacsonyi Lajos képviselő 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./  

Sipos László polgármester kérte Badacsonyi Lajos képviselőt, hogy mondja el a szabályzattal 

kapcsolatos tudnivalókat. 
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Badacsonyi Lajos képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészítette a 

Kemenceház szabályzatát, melyet előzetesen mindenkinek kiküldött. Javasolta, hogy ha ez igy 

megfelelő akkor egy határozattal léptessék hatályba.  

Sipos László polgármester hozzátette, hogy ebben a szabályzatban megfogalmazódik egy 

olyan személy, aki bizonyos feladatokat ellát majd, azonban jelenleg ilyen nincs. Azonban 

2021-től kötelező lesz közösségszervező alkalmazása.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy ebben vannak-e árak. 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy igen. 

Ezután Sipos László polgármester ismertette a bérleti díjakat, majd kérdezte, hogy van-e 

valakinek még hozzászólása. 

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormánya 56/2019. (XI. 21.) számú határozata 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. december 1. napi hatállyal elfogadja 

az előterjesztés melléklete szerinti szabályzatot a Teskándi Kemenceház működéséről.  

 

Felelős:  Sipos László polgármester 

Határidő: 2019. december 1. 

 

4./ Munkaköri leírások egyeztetése, elfogadása 

Előadó: Bogár István alpolgármester 

Bogár István alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 

állományában lévő munkavállalók munkaköri leírását aktualizálta.  

Tóth Bálint képviselő kérte, hogy fektessünk kiemelt hangsúlyt a munkavédelmi oktatásra. 

 

5./ Lejáró szerződések áttekintése 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az E.ON ajánlata alapján, 

amennyiben 2 évre szerződünk kedvezőbb szolgáltatási díjakat biztosit.  

Tóth Bálint képviselő kérte, hogy a Sportegyesület esetében szükséges utánajárni, hogy az 

Egyesület által igénybe vett működési költségeket miként lehet elszámolni egy pályázat 

esetében. 
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Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Zalatáj megkereste az 

Önkormányzatot szerződésének hosszabbításával kapcsolatban. Javasolta, hogy a képviselő-

testületet adjon ki saját újságot, melyben tájékoztatja a lakosságot a település eseményeiről. 

Továbbiakban ismertette a fűnyírással és a hótolással kapcsolatos szerződéseket. A biztonsági 

távfelügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy tapasztalata alapján nincs gond a szerződéssel, 

de jelezni fogja az uszodavezető által felvetett problémát a szolgáltató felé.  

Tóth Bálint képviselő felvetette, hogy az áramhálózatot is meg kell vizsgálni, mert lehet az 

áramingadozás okozza a problémát. 

6./ Közös hivatallal kapcsolatos álláspont ismertetése 

Előadó: Sipos László polgármester 

c) hivatal működtetése 

d) jegyzői feladatok átadása 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 99.5%-ban úgy volt, hogy 

meg tudnak állapodni, aztán a mai napon kiderült, hogy Becsvölgye jobb ajánlatot kapott 

Gellénházától. Fontos, hogy a Hivatal úgy tudjon működni, hogy a működéshez ne kelljen az 

önkormányzatoknak hozzájárulni az állami támogatáson felül. Elmondta, hogy tárgyalni 

fognak Dobronhegy és Németfalu községekkel is.  

Bogár István képviselő kérdezte, hogy a többi község mit szól ehhez. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy támogatják ők is a csatlakozást. Tájékoztatást adott 

arról is, hogy megjelent a jegyzői álláspályázat a közigállás.hu-n, eddig egy jelentkező volt, 

várják a további pályázatokat. 

7./ Lőtérrel kapcsolatos folyamatok 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy folyamatosan érkeznek a 

panaszos levelek a lőtérrel kapcsolatban.  

Tóth Bálint képviselő hozzászólásában javasolta, hogy elsősorban azt kellene körbejárnunk, 

hogy van-e a képviselő-testületnek jogszabály alkotási kötelezettsége ezzel kapcsolatban, 

továbbá meg kell nézni ennek a lőtérnek a törvényes működését. Elmondta, hogy a 

Kormányhivatal tájékoztatása alapján ezen a területen nem lehet lőteret létrehozni, mivel a 

település rendezési tervében ez a terület nem felel meg ennek a besorolásnak. Véleménye 

szerint a lakosság számára az sem lesz megnyugtató, ha rendelettel korlátozzuk a működést, 

fontos lenne egy hatástanulmány szakértő bevonásával, mindezen túl meg kell vizsgálni, hogy 

ez a lőtér működhet-e egyáltalán. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy melyik az a hatóság aki ezt meg 

tudja mondani. 

Badacsonyi Lajos képviselő elmondta, hogy ő megnézte a Budakeszi lőtérrel kapcsolatos 

Kúria által hozott döntést. Nem tudja, hogy hogy egyeztek meg az Önkormányzattal, de a 
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döntés ellenére, az olvasható a honlapján, hogy Örömmel értesíti ügyfeleit, hogy megszűntek 

a szünnapok, a továbbiakban minden nap nyitva, kivéve nemzeti és vallási ünnepnapokon.  

Tóth Bálint képviselő véleménye szerint állásfoglalást kell kérni az üggyel kapcsolatban, hogy 

megfelelően szabályozott és jogszerű döntést hozzanak. Aggályosnak tartja, hogy bármilyen 

döntést hoznak is a lakossági felháborodás és harag nem fog megszűnni. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő kérdezte, hogy volt-e ehhez közünk. 

Badacsonyi Lajos képviselő elmondta, hogy a jegyző azt nyilatkozta, hogy nem. 

Bencze Ildikó jegyző elmondta, hogy az önkormányzat rendelkezhet a közösségi együttélés 

szabályairól, szabályozhatja a hanghatást, a lőtér működést, azonban a probléma az, hogy ez 

már egy működő lőtér, utólagos szabályozása nehéz. Nehéz lesz kompromisszumra jutni a 

lakosság és a vállalkozó között.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő javasolta, kérjenek ehhez szakembert. 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy a Zalaegerszegi Kormányhivatal felajánlotta a 

segítségét.  

Badacsonyi Lajos képviselő javasolta, hogy kérjenek írásban véleményt, állásfoglalást ezekre 

a kérdésekre. Elmondta, hogy sajnos csendesebb nem lesz, mivel tudomása szerint nagyobb 

kaliberű lőfegyverre is kapott engedélyt. Ezen túl javasolta, hogy az állásfoglalás után 

tartsanak egy lakossági fórumot. 

8./ Közúttal kapcsolatos feladatok 

Előadó: Tóth Bálint képviselő 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy egyeztetett a Közúttal az utak helyzetével kapcsolatban 

az üzemeltetési osztályvezetővel. Sajnos az osztályvezető nem biztatott mart aszfalttal 

kapcsolatban, mivel a költségvetésüket jelentősen csökkentették. Elmondta, hogy a 

beruházásokról is beszélt vele, amit két rész érint, egyrészt a járdasziget, másrészt a 

vízlevezetés folytatását a Tölgyfa utcában lefelé. A forgalomtechnikai kérdésekkel 

kapcsolatban is tárgyalt, a gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatban, az üzemeltetéshez 

tartozik a Petőfi utcai árkok tisztítása, valamint a főúton lévő kisebb megsüllyedések 

rendbetétele. Azt a tájékoztatást kapta, hogy írásban fogalmazza meg a kéréseinket, mivel ez 

több osztályt érint, jelenleg várja a választ. Ezen kívül azokkal a részekkel kapcsolatban, 

melyek nem a közutat, hanem az önkormányzatot érintik megkeresett egy vállalkozót a mart 

aszfalt ügyében. A vállalkozó vállalta, hogy anyagárban ki is szállítják. Ezt a betont tudjuk 

használni az Ilona kápolnához vezető út rendbetételéhez, a Május 1 utcában a padkák 

rendbetételéhez, a Hajnal utcai megsüllyedésekhez. Ehhez kért árajánlatot, melyt szakmailag 

tud minősíteni.  

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett felajánlás tört 

betonra, de keresnünk kell helyet ahova lerakják. Kérdezte, hogy a templomhoz vezető utat a 

Toldi utca folytatásában meg lehet-e oldani ezzel az anyaggal, illetve mielőtt ezt megcsinálják 



11 
 

11 
 

ki kell méretni, hogy az út pontosan hol van. Kérte, hogy ha megvan az ajánlat ez az út is be 

legyen tervezve. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő fontosnak tartja a Május 1 utca padkázását, és a 

vízlevezetésre pályázat benyújtását. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy a megállni tilos táblák kihelyezésével kapcsolatban 

mire jutottak. 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy az önkormányzati úton saját hatáskörben lehet. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő fontosnak tartja, hogy ne össze-vissza legyenek 

kirakva a táblák, ehhez szakember segítséget is vegyék igénybe. 

 9./ Közvilágítás a Vorhotai úton 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kérés érkezett a Vorhotai 

úton hogy áll a közvilágitás, mert decemberben költöznének. 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy ehhez meg kell nézni, hogy kié az az út, mivel a 

közvilágitás annak a felelőssége akié az út, illetve műszakilag át van-e adva.  

Badacsonyi Lajos képviselő hozzászólt, hogy a Vorhotai útnak középen van egy olyan 

szakasza ami földút, nincs is aszfaltozva. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy a közvilágitás önkormányzati 

feladat. 

Tóth Bálint képviselő elmondta, hogy kivitelező elmondása alapján ez az út még nincs átadva, 

igy nem vagyunk kötelesek ezt igy átvenni. Amikor az út létesítéséhez engedélyt adnak, akkor 

meghatározzák a közvilágitás mértékét is. 

10./ Pályázati helyzet, tájékozódás a pályázatokról 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy három pályázatot 

nyertünk, egyet pedig tartaléklistára helyeztek. A nyertes pályázatokkal kapcsolatban a 

Goodwill ki is számlázta a sikerdíjakat. Kérdése, hogy ezek a sikerdíjak benne vannak-e a 

pályázatban. 

Bencze Ildikó jegyző elmondta, hogy sajnos ez számára sem világos, mert ez sikerdíj és nem 

projektmenedzsment. A pályázatba betervezett projektmenedzsment díja nem felel meg a 

sikerdíjak összegének. 

Badacsonyi Lajos képviselő hozzászólt, hogy a projektmenedzsment feladata, hogy végig 

kisérje a pályázatot az elejétől a végéig, ő úgy látja, hogy ebben a szerződésben nincs projekt 

menedzsment. 
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Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy van egy újabb pályázat 

TOP keretében csapadékvíz elvezetésére. 

Badacsonyi Lajos képviselő hozzászólt, hogy pályázatokkal kapcsolatban szükség van 

szerződésre olyan pályázatíró céggel, aki kezdetektől vállalja a projektmenedzsmentet és 

előminősítést is végez, mivel az elkövetkező időszakban nagy mennyiségben fognak 

megjelenni a pályázatok. Ezen túl kötelező követelmény lesz a SECAP. Továbbiakban 

tájékoztatást adott a Digitális Érték- és Élménytár pályázat helyzetéről. 

11./ Karácsonyváró programok 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a karácsonyváró program 

előkészületeiről. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy véleménye szerint a Betlehemet 

más helyre kellene felállitani. 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idei évben is érkezett 

felajánlás a falu fenyőfájára, melyet az iskolások díszítenek majd fel. 

12./ Fiatalok lőtere 

Előadó: Mándli Péter képviselő 

Mándli Péter képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felvette a kapcsolatot a lőtér 

épületét használó fiatalokkal, tájékoztatta őket a szabályokról, az együttélés szabályairól, 

kiemelt fontossággal a jogszabályok, a törvény betartására, a tiltott szerek használatának 

tilalmára. Elmondta, hogy nagyon kulturált hellyé tették a fiatalok az épületet. Elmondta, 

hogy a fiatalok problémája az épület tetöjének szigetelése és az esővíz csatornázása mellett a 

szemét elszállítása, melyben kérik az önkormányzat segítségét.  

Sipos László polgármester kérdezte mi a helyzet a vizesblokk az épületben. 

Mándli Péter képviselő elmondta, hogy víz van, kezet tudnak mosni, de szükséges lenne egy 

mellékhelyiség kialakítására. 

13./ Falu tájékoztató elkészítése 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a falu tájékoztató 

előkészületeiről. 

14./ Egyéb ügyek, eddig elvégzett munkák 

Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Petőfi utcai terület 

értékesítésével kapcsolatosan, hogy jövő héten jön az értékbecslő.  
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Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy a vízelvezető árok területét le 

kell választani az értékesítés előtt, az legyen a miénk, annyival kevesebbet adjunk el. 

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egy lakos szeretné 

megvásárolni az ezen területen lévő akácfákat. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy érdemes lenne eladni, 

amennyiben értékesítésre kerül a terület. 

Sipos László polgármester javasolta, hogy nézzék meg pontosan miről is van szó.  

Majd ez után beszámolt arról, hogy beszélt a közétkeztetést biztositó vállalkozóval, hogy 

felmondjuk a szerződést és újra pályáztatunk. 

Mándli Péter képviselő elmondta, vannak közétkeztetést biztositó cégek, utána kell járni több 

lehetőségnek. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy a lakossági, szülői igényeket 

figyelembe kell vennünk. Véleménye szerint érdemes lenne a főzőkonyha lehetőségét is 

megnézni, mert annál jobb nincs, sajnos azonban a konyha jelen állapotában alkalmatlan 

főzőkonyhának. 

Sipos László polgármester javasolta, hogy az útellenőrzésre vonatkozó szerződést költségek 

csökkentése érdekében szüntessék meg, mivel ezt a feladatot másként is meg lehet oldani. 

Beszámolt arról, hogy a Kemenceház fűtését megcsinálták, lakossági panasz érkezett egy 

Rózsa utcai lakostól, hogy a szomszédjának a kutyája rendszeresen a háza elé piszkít.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő hozzászólt, hogy a kutyatartás szabályaira fel kell 

hívni a lakosság figyelmét, valamint a Petőfi és a Rákóczi utcát összekötő kis járdaszakasz 

nincs kivilágítva.  

Sipos László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy támogatási kérelem 

érkezett a Pro Juventus Alapítvány részéről, javasolta, hogy 50.000.- forinttal támogassák az 

alapítvány működését. 

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormánya 57/2019. (XI. 21.) számú határozata 

Teskánd Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 50.000.- Ft támogatást állapít meg a Pro 

Juventus Alapítvány számára. A támogatás a Pro Juventus Alapítvány (8991 Teskánd, 

Rákóczi Ferenc utca 31.) 11620004-02596800-20000004 számú számlájára kerül átutalásra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésének teljesítésére. 

 

Felelős: Sipos László polgármester 

Határidő: 2020. január 15. 
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Sipos László polgármester kérdezte, hogy a napirendhez van-e valakinek még hozzászólása. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

A következő 15./ napirendi pontot a képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalta.    

 

 

 Kmf. 

 

 

 

 

 Sipos László Bencze Ildikó 

 polgármester megbízott jegyző 

 

 

 

 

 

 

 Mándli Péter …………. Patakiné Sümegi Mária Erzsébet  

 jegyzőkönyv-hitelesítők 


