
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. 

   
 Szám: 36 7/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 20-án 17 órai 
kezdettel megtartott  rendes, nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 67. 
 
Jelen vannak:  Németh Sándor polgármester, 

Mocsári Attila alpolgármester 
  Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita  

            Prótár Richárd 
            Szakonyi Imre helyi képviselők 

   Dr. Horváth Éva jegyző 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Nagy László helyi képviselő. 
 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és négy helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
Kéri, hogy a testület  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról szóló jelentést is fogadja el. 

 
1. Az önkormányzat  2008. évi költségvetésének  zárása 

 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

2. A szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
3. Egyéb ügyek, bejelentések 

    
a.) Pintér Ildikó bérleti szerződés ügye 

         Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

b.) Keszthelyi kórház támogatási kérelme 
         Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
c.) Bejelentések 

 
  

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat 
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést  elfogadta. 
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II. 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Az önkormányzat  2008. évi költségvetésének  zárása 
(előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt megkapták, 
annak tartalmát ismerik.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 

A képviselő-testület öt  szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

8/2009.(IV.23.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(rendelet mellékelve) 
 
 

 
2. A szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 

(előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve) 
 

 
Németh Sándor:  Ismerteti a rendelet tervezet szövegét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

 
A képviselő-testület öt  szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 

 
9/2009.(IV.23.) számú rendeletet 

a szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) szám rendelet módosításáról 
 (rendelet mellékelve) 

 
 

3. Egyéb ügyek, bejelentések 
    

a.) Pintér Ildikó bérleti szerződés ügye 
 

Németh Sándor: Ismerteti, hogy Pintér Ildikó felsőpáhoki lakos kérelemmel fordult a testülethez, 
melyben a házuk előtt lévő önkormányzati  ingatlanból 800 m2-nyi terület bérbeadását kérte.  
 
A jelzett ingatlan 299/4 hrsz-u, amelyen kérelmező ingatlanának bejárási joga van. E területrész 
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más célra nem is használható, az önkormányzat feladatai ellátásához egyenlőre nem szükséges. 
Javaso9lja, hogy a testület ötéves időtartamra, havi8 240 ezer  Ft éves bérleti díj ellenében biztosítsa 
a használatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

20/2009.(IV.20.) számú határozatot: 
 
A képviselő-testület öt évre bérbe adja Pintér Ildikó Felsőpáhok, Szent I. u. 85. szám alatti 
lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 299/4 hrsz-u ingatlanból  800 
m2 területű földrészletet (ingatlanrészt). 
Az éves bérleti díj 240.000 Ft, amelyet 2009. május 1. napjától 20.000 Ft-os havi  részletekben 
minden hó 15. napjáig kell az önkormányzat számlájára befizetni. 
A bérleti szerződés alapján bérlő jogosult a területet nem rögzített módon bekeríteni, azt 
használni, s köteles annak folyamatos karbantartásáról, kaszálásáról, tisztántartásáról 
gondoskodni.  
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, s kérelmező értesítésére. 
A képviselő-testület a bérelt terület megvásárlását felajánlja bérlő részére ingatlanforgalmi 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken, külön eljárás keretében. 
Határidő: 2009. június 30 
Felelős: Németh Sándor polgármester. 
 
 

b.) Keszthelyi kórház támogatási kérelme 
 

 
Németh Sándor: Tájékozt6atja a testületet, hogy  2009. február 26-i megkeresésére 2009. április 9-
én kapott választ Keszthely Város Polgármesterétől a keszthelyi Városi Kórházban kialakult 
pénzügyi helyzetről. Ismertette a levelet. A leírtak nem adnak magyarázatot a 98 milliós hiány 
okára, s nem fogalmazott meg intézkedéseket – annak az önkormányzatokra történő áthárításán 
kívül –  a teendő intézkedésekről sem. Mind ezek ellenére az önkormányzat anyagi lehetőségei a 
közel 2 milliós támogatás  nyújtását nem teszik lehetővé. Javasolja a testületnek, hogy emiatt a   
támogatási kérelmet ne támogassa. 
 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

21/2009.(IV.20.) számú határozatot: 
A képviselő-testület Keszthely Város Önkormányzata városi kórház működési hiányainak 
finanszírozására vonatkozó kérelmét nem támogatja, mivel e költségek viselésére Felsőpáhok 
Község Önkormányzata költségvetéséből fedezetet nem  tud biztosítani. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Keszthely Város Polgármesterét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2009. május 10. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
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c.) Bejelentések 
 
 
Németh Sándor: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a hévízi képviselő-testület  e hó 
végén dönt  a körjegyzőségi csatlakozásról. Annyi már bizonyos, hogy 2010. január 1.től képzelhető 
el csak az együttműködés. 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 


