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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. december 10-i rendkívül 

üléséről. 

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

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet, Bencze Ildikó megbízott jegyző 

Távol voltak: Tóth Bálint, Mándli Péter, Vizlendvai László képviselők. 

Sipos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Bencze Ildikót, hitelesítőknek pedig  Bogár 

István alpolgármestert és Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselőt. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

 

N A P I R E N D: 

1./ Magyar Vöröskereszt teskándi helyi szervezetének támogatása  

Előadó: Sipos László polgármester 

2./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

Előadó: Sipos László polgármester 

3./ Határozat a Leader program megvalósításával kapcsolatban 

Előadó: Sipos László polgármester 

4./ A család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának megbízása 

Előadó: Sipos László polgármester 

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Magyar Vöröskereszt teskándi helyi szervezetének támogatása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

- (írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 

Szervezetének helyi képviselője, Sziliné Baksa Ágnes kéréssel fordult az önkormányzathoz, 

melyben kérte Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását a Véradó 



3 
 

3 
 

Ünnepség megtartásához. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 150.000.-Ft-tal támogassa a 

rendezvényt. 

A javaslatot a Képviselő-testület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek 

eredményeként a Képviselő-testület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ a következő határozatot 

hozta: 

Teskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2019.(XII.10.) számú 

határozata 

Teskánd Község Önkormányzata 150.000.- Ft támogatást állapít meg a Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete teskándi helyi szervezetének. A támogatás a Magyar Vöröskereszt 

Zala Megyei Szervezete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) K&H Bank 10404900-49011599-

00000000 számú számlájára kerül átutalásra. 

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

Határidő: 2019. december 15. 

 

2./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

- (írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok a szociális feladatok ellátására 

kapott normatív támogatásából még jelentő összeg áll rendelkezésre. Javasolta, hogy 

részesítsék rendkívüli települési támogatásban a településen élő állandó lakcímmel rendelkező 

0-18 éves kiskorúakat, amely 5.000.-Ft/fő támogatást jelentene gyermekenként. 

A javaslatot a Képviselő-testület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek 

eredményeként a Képviselő-testület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ a következő határozatot 

hozta: 

Teskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2019.(XII.10.) számú 

határozata 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a teskándi állandó 

lakcímmel rendelkező 0-18 év közötti kiskorúak részére 5.000.-Ft/fő rendkívüli települési 

támogatást állapít meg. 

 

 

3./ Határozat a Leader program megvalósításával kapcsolatban 

     Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester ismertette a Térségi Digitális Érték- és Élménytár pályázat 

tartalmát, melyet véleménye szerint érdemes megvalósítani. A pályázatban 3 gesztor 

önkormányzat van, melyből egyik Teskánd, Teskándhoz 18 község tartozik, beleértve 

Teskándot is. Teskánd községhez tartozik a feldolgozáshoz szükséges eszközök beszerzése, 



4 
 

4 
 

az ahhoz szükséges önerő vállalása. Az eszközök között szerepel egy 3D-s szkenner, laptop és 

számítógépek. Az eszközök Teskánd vagyonát képezik, azonban azokat 18 hónapig át kell 

adni használatra a feladatot ellátó számára. Teskánd község önrésze 3.176.461.- Ft, melyet a 

Képviselő-testület a 48/2018.(XI.14.) számú határozatában elfogadott, majd hiánypótlás miatt 

a 26/2019. (V.08.) számú határozatában kiegészített. Ezen határozatokat ismételten szükséges 

kiegészíteni. 

Badacsonyi Lajos képviselő hozzászólt, hogy a pályázatban 2 mérföldkő van, amikor le lehet 

hívni az addig elköltött összegeket, az előleg lehívása hosszadalmas, ezért érdemes lenne a 

mérföldköveknél elszámolni és addig beszerezni az eszközöket. Javasolta szakértő felkérését 

a tekintetben, hogy mi kerüljön az értéktárba. A szakértő díjazását el lehet számolni, a 

pályázatban van erre lehetőség. 

Sipos László polgármester kérte, hogy a Képviselő-testület korábbi 26/2019. (V.08.) számú 

határozatát vonja vissza és a 48/2018.(XI.14.) számú határozatát az alábbiak szerint egészítse 

ki.  

A javaslatot a Képviselő-testület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek 

eredményeként a Képviselő-testület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ a következő határozatot 

hozta: 

Teskánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2019.(XII.10.) számú 

határozata 

Teskánd Község Önkormányzata a 26/2019. (V.08.) számú határozatát visszavonja,  egyúttal 

a  48/2018 (XI.14.) számú határozatát helybenhagyja, és kiegészíti az alábbiak szerint: 

 

Teskánd Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be Digitális Érték- és 

Élménytár létrehozására. A projekt 2019. augusztus 15. keltezéssel támogatást nyert, érvényes 

és hatályba lépett Támogatói Okirattal rendelkezik az alábbiak szerint: 

 

- A projekt címe: Térségi Mobil Digitális Érték-és Élménytár létrehozása 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc u. 3. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 82/4 

- A helyi felhívás száma: VP6-19.2.1.-39-8-17 

- A Támogatói Okirat száma (iratazonosító): 3017594795 

- A Támogatói Okirat iktatószáma: 842/2007/72/9/2018 

- A projekt elszámolható összköltsége a Támogatói Okirat szerint: 21 055 465 Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a helyi támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 21 055 465 Ft 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 3 158 325 Ft 

- A támogatás összege a Támogatói Okirat szerint: 17 897 140 Ft 

 

Teskánd Község Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a projekt megvalósításához 

szükséges önerő összegét, 3 158 325 Ft a költségvetésében elkülöníti. A Képviselőtestület 

megbízza a Polgármestert, hogy az önerő elkülönítéséről gondoskodjék, a projekt eredményes 

megvalósítása érdekében eljárjon. 
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Felelős: Sipos László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ A család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának megbízása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális 

és Gyermekjóléti Társulásával kötött feladat-ellátási szerződés 2019. december 31-ig volt 

érvényes. Javasolta, hogy újabb 1 évre kössék meg a szerződést. 

A javaslatot a Képviselő-testület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek 

eredményeként a Képviselő-testület egyhangúlag /4 igen szavazattal/ a következő határozatot 

hozta: 

 

Teskánd Község Önkormányzata 66/2019.(XII.10.) számú határozata: 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-től december 31-ig feladat-ellátási 

szerződést köt a család- és gyermekjóléti feladatok ellátására a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Társulásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2019. december 31. 

Sipos László polgármester kérdezte, hogy van-e valakinek még hozzászólása. Hozzászólás 

nem volt, Sipos László polgármester 20:24-kor az ülést bezárta. 

 

 Kmf. 

 

 

 

 Sipos László Bencze Ildikó 

 polgármester megbízott jegyző 

 

 

 

 

 

     Bogár István  Patakiné Sümegi Mária Erzsébet 

 jegyzőkönyv-hitelesítők 


