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                                                  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Teskánd, Rákóczi u. 3. szám 

alatti Kemenceházban   2021.  augusztus 12-én 18 órakor kezdődő rendes üléséről. 

Jelen vannak:  Sipos László polgármester, Bogár István, Patakiné Sümegi Mária Erzsébet, 

Badacsonyi Lajos, Mándli Péter, Vizlendvai László képviselők, Bencze Ildikó jegyző,  

Darabos Balázsné jegyzőkönyvvezető.     

Igazoltan távol volt: Tóth Bálint képviselő 

 

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

határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét, hitelesítőknek pedig  

Bogár István és Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselőket. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

1./ Beszámoló az előző időszakban hozott polgármesteri döntésekről 

     Előadó: Sipos László polgármester     

2./ Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására 

      Előadó: Sipos László polgármester 

  3./ Zalavíz gördülő fejlesztési terv ( ivóvíz, szennyvíz) 

     Előadó: Sipos László polgármester 

4./ Zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásához eszköz vásárlása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

   5./ Augusztus 20-i ünnepség szervezése 

     Előadó: Sipos László polgármester 

 6./ Rendezvénytér megvalósításának kérdései 

     Előadó: Sipos László polgármester 

7./ Vis-maior pályázat beadásáról döntés  

     Előadó: Sipos László polgármester 

 



3 
 

3 
 

8./ Zöldhulladék gyűjtősziget kialakítása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

9./  Egyéb ügyek 

    Zárt ülés: 

10./ Polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 

A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Beszámoló az előző időszakban hozott polgármesteri döntésekről 

     Előadó: Sipos László polgármester 

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a vészhelyzet időszaka alatt a képviselőtestület 

hatáskörében hozott döntésekről szóló beszmolót a képviselőtestület tagjai írásban 

megkapták.  

A beszámolóval kapcsolat hozzászólás nem volt a képviselőtestület tagjai egyhangúlag 

tudomásul vették. 

 

2./ Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására 

      Előadó: Sipos Lászó polgármester   

/ Írásos előterjesztés a jegzőkönv melléklete./ 

Sipos László polgármester javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően az 

önkormányzatok rendkívüli támogatási iránti igény benyújtásáról a határozati javaslatnak 

megfelelően döntsenek. 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021.(VIII. 12.) számú 

határozata 

az önkormányzatok rendkívüli támogatása iránti igény benyújtásáról 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján 

„Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen hirdetett támogatásra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, 

a polgármestert pedig a pályázat beadására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Sipos László polgármester 

Bencze Ildikó jegyző 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2021. szeptember 30. 

 

 

3./ Zalavíz gördülő fejlesztési terv (ivóvíz, szennyvíz) 

     Előadó: Sipos László polgármester 

 

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, először a Zalavíz Zrt. 15. éves ívóvíz gördülő 

fejlesztési terv elfogadását tette fel szavazásra Sipos László polgármester,  amelynek 

eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot 

hozta: 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VIII. 12.) számú 

határozata: 

Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (ivóvíz) 

Teskánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási 

tervrészében leírtakkal - 2022-2036 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja.   

A képviselőtestület 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező 

Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében 

szereplő MEKH által elfogadott 2022 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai 

Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 

Felelős: Sipos László polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 13. 

Ezután Sipos László polgármester a Zalavíz Zrt. 15. éves szennyvíz gördülő fejlesztési terv 

elfogadását tette fel szavazásra. 

A képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: 
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Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (VIII. 12.) számú 

határozata: 

Zalavíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (szennyvíz) 

Teskánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási 

tervrészében leírtakkal - 2022-2036 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja.   

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező 

Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási 

tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2022 évre vonatkozó munkákat megrendeli az 

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 

Felelős: Sipos László polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 13. 

 

4./ Zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásához eszköz vásárlása 

    Előadó: Sipos László polgármester 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a Zala-Müllex Kft.-től már többször kértek 

ajánlatot zöldhulladék elszállításra, de kapacitás hiányában elutasításra került. 

Az ülésre megérkezett Vizlendvai László képviselő. 

Sipos László zöldterületek gondozását egy nagyobb teljesítményű traktor beszerzésével  

tudnák hatékonyan megoldani. 

Vizlendai László a zöldterület kaszálással több helyen gond volt és nagy volt a gaz. 

Sipos László az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkás a feladatra alkalmatlan, nem 

látja meg a munkát és nem dolgozik megfelelően. Ha ez a gép rendelkezésre állna több 

munkát el tudnának hatékonyan végezni. 

Az ülésre megérkezett Badacsonyi Lajos képviselő. 

Bogár István mindenképpen új gép beszerzésén kellene gondolkodni. 

Sipos László lenne igény az szomszéd falvakban is fűnyírásra, lehetne bérmunkát is végezni 

vele. 
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Vizlendvai László kérdése, hogy lenne-e rá kapacitása a gépen dolgozónak?      

Sipos László önkormányzati feladat maradna és alkalmi megbízással tudná a feladat 

elvégzését megoldani. A vásárlást az önkormányzat önerőből finanszírozná. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé tenné egy ilyen 

kiadást? 

Bencze Ildikó jegyző ismertette az önkormányzat félévi pénzügyi helyzetét, takarékos 

megoldás esetén fedezné a kiadást. 

Bogár István kérjenek több árajánlatot is. 

Bencze Ildikó jegyző hatalmazzák fel a polgármester 

 árajánlatot beszerzésére. 

Sipos László polgármester szavazásra tette fel azt, hogy hatalmazzák fel arra, hogy a 

zöldterületek gondozására alkalmas eszköz beszerzése érdekében árajánlatokat kérjen. 

A képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (VIII. 12.) számú 

határozata: 

Zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásához eszköz vásárlása 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sipos László 

polgármestert, hogy a zöldterületek gondozására alkalmas eszköz beszerzésére árajánlatokat 

kérjen. 

Felelős: Sipos László 

Határidő: 2021. szeptember 15. 

 

5./ Augusztus 20-i ünnepség megszervezése    

Sipos László polgármester elmondta, hogy az augusztus 20-i ünnepség keretében az iskola 

előtti területen a Csukás szobor avató ünnepséget is meg kellene tartani. 

Bogár István augusztus 20-a nem alkalmas erre, a település lakói a hosszú hétvégét 

kihasználva  elutaznak. Csukás szobrot gyerekek nélkül avatni nem lehet, ezt szeptember első 

felében lenne jó, akkor amikor a gyerekek is már iskolában lennének.  Például szeptember 3-

án (pénteken) délután. 

Sipos László polgármester akkor legyen szeptember 3., akkor legyen-e augusztus 20-án külön 

ünnepség? 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet a templomban szentmise keretében lesz kenyérszentelés. 
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Badacsonyi Lajos Teskánd írásos említésének 750. évfordulója van, ezzel kapcsolatban 

kellene valami megemlékezést szervezni. 

Sipos László ezt az Ilonai kápolnához kellene megszervezni.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet nézzenek rá pontos időpontot.  

Az egyeztetést követően a szeptember 18-i időpont lenne jó erre a rendezvényre. 

Vizlendvai László ehhez e megfelelő programot össze kell rakni. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet a helyszínt is meg kellene nézni, menjenek ki a helyszínre. 

Badacsonyi Lajos fellépők kiválasztásában és megkeresésében tud segíteni. 

Sipos László 1 hét van az ötletekre. 

 

6./ Rendezvénytér megvalósításának kérdései 

     Előadó: Sipos László polgármester 

Sipos László elmonda, hogy a rendezvénytér építésére 9.686.604,- Ft pályázati pénzt nyertek. 

Eddig egy ajánlatott kapott a kivitelezésre, amely 17.249.680,-Ft. Kért más kivitelezőtől is 

árajánlatot, de még nem kapta meg. Ezt az összegű ajánlatot nagyon soknak tartja.  

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet még kérjenek árajánlatokat. 

Sipos László bizik abban, hogy kedvezőbb ajánlatot kap, nem egy bonyolult építményről van 

szó.  

7./ Vis-maior pályázat beadásárlól döntés 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ 

A képviselőtestület tagjai a pályázat beadását támogatták, szavazásra került sor, amelynek 

eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot 

hozta:   

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (VIII. 12.) számú 

határozata: 

Vis-maior pályázat beadásáról döntés 

 

A Teskánd Község Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen 

pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 8991 Teskánd Alsómező u. hrsz. 087,  
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A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

135.000 Ft 10% 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 1.215.000 Ft 90% 

Források összesen 1.350.000 Ft 100% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.350.000 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani.  

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

▪ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 

 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 

biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 

benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

Igazgatósága felé.  

 

▪ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

 

▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

▪ A testület a saját forrás összegét a 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.20.). számú 

Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

 

8./ Zöldhulladék gyűjtősziget kialaktása 

     Előadó: Sipos László polgármester 

/ Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete./ 
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Sipos László polgármester az írásban megküldött anyag szerint az iskola mögötti területen 

lehetne a gyűjtő szigetet kialakítani. Itt az önkormányzatnak is van területe, de a szomszédos 

ingatlan területére is szükség lenne. A tulajdonossal tárgyalt a területet nem adja el, de 

ingyenes használatott biztosítana. Erre vonatkozóan a megállapodást meg kellene kötni. 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 6 igen 

szavazattal / a következő határozatot hozta:  

 Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (VIII. 12.) számú 

határozata: 

Zöldhulladék gyűjtősziget kialakítása 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sipos László 

polgármestert, hogy a Teskánd 056/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a használati 

megállapodást kösse meg. 

Felelős: Sipos László polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

9./ Egyéb ügyek 

- Sipos László polgármester elmondta, hogy a Toldi és Mátyás király utcák csapadékvíz 

elvezető rendszerének kivitelezése az engedélyes tervnek megfelelően  megtörtént. A 

kivitelezés során derült ki, hogy a Petőfi utcában lévő ároknál mély szikkasztó kell, ennek 

megoldása van még hátra valamint az árok aszfaltozása mart aszfalttal. 

- Sipos László polgármester elmondta, hogy ismét lenne pályázati lehetőség óvoda építésére 

olyan ingatlan esetében, amely az önkormányzat tulajdonában van. Az Egyházközséggel 

egyeztetett a volt óvoda épületének átadásáról. Az egyházközség az ingatlan eladását 

szorgalmazza és a templom mellett egy új paplakot épteni. Az önkormányzat részéről még az 

a megoldás is szóba jöhetne, hogy cserével az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utcai 

telket felajánják. A telekre vonatkozóan kért értékbecslést. A bölcsőde jelenleg kicsi és az 

iskolának is kellenének a felszabaduló helyiségek. A volt óvoda területe azért is lenne jó, 

mivel az óvodával határos területen van és így egütt lennének ezek az intézmények. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet az Egyházközséggel tárgyaljanak. 

Sipos László a Göcsej Dombérozó kapcsán bemutatásra került Szabó Sándor gyűjteménye. A 

tulajdonos az épülettel együtt a gyűjteményt is értékesíteni szeretné. Nem tudja, hogy az 

önkormányzatnak az ingatlan és a gyűjtemény megvásárlása ügyében nem kellene-e lépni? 

Vizlendvai László milyen épület van az ingatlanon? 

Sipos László egy régi kocka ház. 
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Vizlendvai László véleménye szerint egy ilyen igatlanra nincs szüksége az önkormányzatnak. 

Ha a gyűjteményt megvásárolják azt sem tudják hova vinni és nem is tudják milyen értéket 

képvisel ez a gyűjtemény. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet azt, hogy milyen értéket képvisel a gyűjtemény szakértővel 

meg kell nézetni. 

Sipos László polgármester elmondta, hogy a múltkori esőzések következtében a Tölgyfa 

utcában az elmúlt időszakban épített családi hazakról a csapadékvíz a szomszédos Rigó utcai 

lakókhoz folyt be. Ennek megoldásán is kellene gondolkodni. 

Badacsonyi Lajos a Virág utca felett lévő területeknél az árkok elteltek, a tulajdonost 

figyelmeztetni kell az árkok rendbetételére. 

Sipos László polgármester a Toldi utcában az út beszakadt. Jelenleg körbe lett kerítve. 

Megjavítása folyamatban van. 

Badacsonyi Lajos a Hajnal utca végén lévő területek parlagfűvesek, fel kell őket szólítani a 

kaszálásra. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet jelenleg a temető gondozatlan, rendbetétele halasztást nem 

tűr. Az ülés előtt személyesen erről meggyőződött és a készült fényképeket is megmutatta. 

Ezenkívül több síremlék veszélyes, a tulajdonosokat fel kell szólítani. A zöldterület 

gondozása ha nem megoldható akkor vállalkozót kell megbízni a rendbetételével. Ez kötelező 

feladat, ilyen állapotban a temető nem lehet. A fittpark sem mutat szép képet az elszáradt 

tuják miatt,  a virágok sincsenek a településen gondozva.  A fahidnál a műfűves szönyegbe 

beragadt a gaz. A település gondozatlan képet mutat. 

Badacsonyi Lajos ez valóban rossz képet ad a faluról. 

Vizlendvai László felé is voltak ilyen jelzések a település zöldterületeinek gondozatlansága 

miatt. Ezt nem szabad hagyni, meg kell bízni vállalkozást ezen munkák elvégzésére ha az 

önkormányzat alkalmazottai nem tudják ellátni ezen munkák elvégzését. 

Sipos László polgármester az önkormányzat karbantartója a hivatal felújításával kapcsolatos 

munkákat látta el. A fű nyírására felvett közfoglalkoztatott pedig nem látta el a feladatát. 

Vizlendvai László a kosárlabda pálya is nagyon rossz képet mutat, ezzel is kellene 

foglalkozni. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet azt tudják, hogy Sipos László polgármester nem fő állásban 

látja el a polgármesteri teendőket a településen ezért miben tudnának segíteni. 

Sipos László polgármester az önkormányzat alkalmazásában lévő dolgozók közül kevés az 

irányítható személy. 

Vizlendvai László ki kell adni a kaszálást, ezt nem lehet hagyni, hog ilyen legyen a település 

képe. 



11 
 

11 
 

Badacsonyi Lajos az  utcanévtáblák is nagyon rossz állapotban vannak, döntöttek, hogy le 

fogják őket cserélni. Ez mikor fog megtörténni? 

Sipos László az anyag megérkezett hozzá, nekilátnak megcsinálni ezeket. 

Mándli Péter a rossz táblákat inkább vegyék le, ne rontsa a képet. 

Patakiné Sümegi Mária Erzsébet a megüresett sírhelyeket adják el. Fel kell parcellázni a 

helyeket.  Sport utcában a gyorshajtás érdekében valamilyen lépéseket kellene tenni. Egy 

másik probléma még a Május 1. utcában, hogy a mobilok nem működnek rendesen. 

Sipos László a Sport utca nem önkormányzati tulajdoni út óda az önkormányzat táblát nem 

tehet ki. Az út kezelője felé jelezhetik a problémát. 

   

 A következő 10./ napirendi pontot a képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalta.    

 

                                                          Kmf. 

 

Sipos László                                                                                     Bencze Ildikó 

polgármester                                                                                        jegyző 

 

 

 

                               Bogár István    Patakiné Sümegi Mária Erzsébet                  

                                               jegyzőkönyv-hitelesítők 


