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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.  szeptember 30-án 19 órakor kezdődő rendes  üléséről. 

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

Mándli Péter, Badacsonyi Lajos, Tóth Bálint képviselők, Bencze Ildikó jegyző, és 

jegyzőkönyvvezető.     

Igazoltan távol volt: Vizlendvai László képviselő 

 

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

Vizlendvai László képviselő elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a képviselő-testületi 

ülésen, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta 

Bencze Ildikó jegyzőt, hitelesítőknek pedig  Bogár Istvánt  és Mándli Péter képviselőket. 

A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette. 

Ezután javaslatot tett a napirendre: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről, valamint tájékoztatás az utolsó testületi ülés óta eltelt időben 

történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Sipos László polgármester  

2./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módisításának 

kezdeményezése 

Előadó: Sipos László polgármester  

 

3./ Zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszköz vásárlására 

beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Sipos László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek 

 

Az ülés napirendjére tett javaslatot az önkormányzat képviselőtestülete – 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről, valamint tájékoztatás az utolsó testületi ülés óta eltelt időben 

történt fontosabb eseményekről 
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Sipos László polgármester: Ismertette, hogy lejárt határidejű határozatok nincsenek. 

Átruházott hatáskörben hozott döntésre nem került sor. 

 

Kérte a hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

2. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módisításának 

kezdeményezése 

Előadó: Sipos László polgármester 

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ 

Sipos László polgármester az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai megkapták. 

Javasolta, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselőtestület fogadja el. 

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

szavazattal / a következő határozatot hozta: 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021.(IX.30.) számú 

határozata: 

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a településkép 

védelméről szóló 5/2019 (V.20.) önkormányzati rendelet – előterjesztés melléklete szerinti – 

módosításának elfogadásához szükséges véleményezési és partnerségi egyeztetéssel 

kapcsolatos eljárás előkészítésére és elindítására. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Sipos László polgármester 

 

 

3. Zöldterület gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszköz vásárlására 

beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Sipos László polgármester 

 

Sipos Lszló polgármester: Elmondta, hogy a 2021. augusztus 12-i testületi ülésen kapott 

felhatalmazás alapján több cégtől is kért árajánlatokat a traktor és munkaeszközeinek 

beszerzésére. Az Agro-Nova Kft. bruttó 14.033.500 Ft, a Royal Marine Kft. bruttó 16.913.860 

Ft, míg a Ronic Kft. 15.748.000 Ft ajánlatot adott. Elmondta, hogy a zöldterületekkel 

kapcsolatos feladatok mindenki előtt ismertek. A feladat ellátásához rendelkezésre álló 

eszközpark a folyamatos karbantartásnak köszönhetően működik, de gazdaságosnak 

semmiképpen nem nevezhető a fűnyíró traktorral történő közlekedés a célhelyre. Sajnos a 

Magyar falu Programban kiírt közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre benyújtott 

https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/e/e1/e11/e115d927ee2f862c3ce5de8fb82a8e5.pdf
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pályázaton nem sikerül nyerni. A pályázatban megnevezett eszközök tudnák nyugtatóan 

rendezni a település zöldterületeinek kezelését. Ezen kívül a hatékonyságot, az 

időgazdálkodást pozitívan érintené, valamint a szomszédos falvakba bérmunka végzésére is 

alkalmas lehet az eszköz. A gépbeszerzés ügyében személyesen voltak Zágorhidán az 

Agrosat-nál, aki látható, hogy egy nagyon kedvezményes ajánlatot adott. A feladatok 

előrelátható megvalósítása érdekében a szakmai tárgyalást karbantartónkra, Pál Lacira bízta. 

Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat csapadékvíz elvezető rendszerében két nagy 

hordalékfogó is található, mely tisztítása átadás után az önkormányzat feladata lesz.  

Tóth Bálint képviselő hozzászólt, hogy véleménye szerint nagyon hasznos lenne egy ilyen gép 

a faluban, sok kritikus ponton meg tudná oldani az árkolást, a fűnyírás és segítené a falu 

rendbetételét. Egyúttal jelezte, hogy az idei évben az iparűzési adóbevétel felét kapja csak az 

önkormányzat. 

Patakiné Sümegi Mária képviselő kérdezte, hogyan is működik egy ilyen gép, és hova teszi a 

földet a kiárkolás során? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy ezzel a géppel a munkavégzés nagyon hatékony és 

gyors, a pótkocsija billenthető, így a föld elszállítása, ki és berakodása nem ütközik 

nehézségbe. 

Badacsonyi Lajos képviselő kérdezte, hogy a karbantartónak van-e jogosítványa egy ilyen gép 

kezeléséhez? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy gépkezelői jogosítvány kell hozzá, amivel 

rendelkezik az önkormányzat karbantartója. 

Badacsonyi Lajos képviselő kérdezte, hogy a gép szervízelése megoldott-e? 

Patakiné Sümegi Mária képviselő is kérdezte, hogy alkatrészellátást milyen gyorsan tudnak 

biztosítani? 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy a személyes találkozón ezekre a kérdésekre is 

kitértek és minden megoldott. 

Patakiné Sümegi Mária képviselő kérdezte, hogy az önkormányzat átadta-e az óvodára és a 

hivatalra kapott támogatásokat? 

Bencze Ildikó jegyző elmondta, hogy jelenleg a traktor nem veszélyezteti az önkormányzat 

kötelező feladatainak ellátását, azonban az idei évben tervezett Pajta megvalósításához 

szükséges még forrás.  

Bogár István képviselő hozzászólt, hogy van még egy nagyon fontos beruházás amit az idei 

évben meg kell valósítani, az uszodai gépek felújításához szükséges lesz körülbelül egymillió 

forint. 

 



5 
 

5 
 

Sipos László polgármester válaszolt, hogy természetesen azt is meg fogjuk oldani. Elmondta, 

hogy jelenleg az önkormányzat csak egy karbantartót tud foglalkoztatni, így még 

fontosabbnak tartja, hogy megbízható, hatékony gépekkel tudjon munkát végezni, ezáltal 

nagyobb területeket tud rövidebb idő alatt rendben tartani. Kérdezte, hogy van-e még 

hozzászólás, vélemény?  

Más hozzászólás nem volt. Szavazásra került sor , amelynek  eredményeként a 

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

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021.(IX.30.) számú 

határozata: 

Az Agro-Nova Kft. traktor beszerzésére adott árajánlatának elfogadásáról 

 

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Agro-Nova Kft. LOVOL 

504 C típusú kabinos, klímás traktor beszerzésére adott bruttó 14.033.500.- Ft, azaz 

tizennégymillió-harmincháromezer-ötszáz forint összegű árajánlatát és felkéri a polgármester 

a gép megrendelésére és beszerzésére. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Sipos László polgármester 

 

4. Egyéb ügyek 

Sipos László polgármester beszámolt a jelenleg futó pályázatokról.  

A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott pályázatok: 

- Göcsej-Zala mente Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-

39-7-17 kódszámú, Göcsej-Zala mente Leader Egyesület - Közösségfejlesztési, 

együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása című felhívás alapján 

9.948.140.- Ft támogatást nyertünk rendezvénytér megvalósítására (Pajta) 

Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy bár a támogatás 85%-os, a megvalósításhoz jóval 

több saját forrás szükséges, mivel az építőanyag árak alapján a támogatás csupán a 

tényleges költség 60-70%-ára lesz elég. 

- A Digitális Érték- és Élménytár létrehozása című pályázatunk sajnos még jelenleg is 

elszámolás alatt áll. 

 

A Magyar Falu Program keretében benyújtott nyertes pályázatok: 

- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című pályázati kiírásra 

benyújtott pályázaton 4.999.220.-Ft támogatást kaptunk óvoda teraszának és 

lépcsőzetének felújítására, 

- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 

– 2021 című pályázati kiírásra benyújtott pályázaton 3.175.040.-Ft támogatást 

kaptunk, 

- Felelős Állattartás elősegítése – 2021 című pályázati kiírásra benyújtott pályázaton 

1.384.487.-Ft támogatást kaptunk 
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Ezen túl a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében csapadékvíz 

elvezetésre nyert pályázatunk megvalósítása folyamatban van. A Várépítő pályázaton nyert az 

önkormányzat építőanyagot, melyet az óvoda udvarán tud hasznosítani.  

 

Patakinés Sümegi Mária képviselő kérdezte, hogy a tervezett bölcsőde megvalósításához 

szükséges egyházi tulajdonában lévő régi óvoda épületének tulajdonunkba kerülésével 

kapcsolatos egyeztetés hogy áll? 

Sipos László polgármester elmondta, hogy az Egyház benne lenne egy cserébe, de az 

önkormányzati tulajdonban lévő dupla telekre kapott értékbecslés 6millió forintra, az egyházi 

tulajdonban lévő épület értékére pedig 26millió forint jött ki. 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt, Sipos László polgármester megköszönte a 

megjelenést és az ülést 20.35 órakor bezárta. 

 

                                                          Kmf. 

 

Sipos László                                                                                     Bencze Ildikó 

polgármester                                                                                        jegyző 

 

 

 

                                            Bogár István    Mándli Péter                  

                                               jegyzőkönyv-hitelesítők 


