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

   
 Szám: 36-9/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 4-én 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 

            Nagy László  
Prótár Richárd  helyi képviselők 

   Dr. Horváth Éva jegyző 
Lukácsné Horváth Julianna intézményvezető-helyettes, Családsegítő és    
Gyermekjóléti Szolgálat Hévíz 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
Szakonyi Imre 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: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról  
 Előadó: Vági Ferencné intézményvezető 
 
3. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
a.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának előkészítése 

        Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
b.) Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának előkészítése 

       Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

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

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
(előterjesztés mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: A képviselők az anyagot a meghívóval megkapták, amelyet rendkívül 
színvonalasnak értékel. Elmondja, hogy szerencsére a településen e témában komolyabb problémák  
nincsenek. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

 
25/2009.(V.4.)számú határozatot: 

A képviselő-testület önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

 
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi 

munkájáról  
(előterjesztés mellékelve) 

 
 

Németh Sándor: Köszönti a napirendi pontnál jelenlévő Lukácsné Horváth Juliannát, a Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető-helyettesét. 
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van, tegyék fel, i8lletve mo9ndják el 
észrevételeiket. 
 
Dr. Horváth Éva: Elmondja, hogy nagyon jó a munkakapcsolat, együttműködés a hivatal és az 
intézmény között. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

 
26/2009.(V.4.)számú határozatot: 

A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
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3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának előkészítése 
 

Németh Sándor: A  költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 
44. §-a előírja, hogy a képviselő-testület május 15-ig vizsgálja felül,  hogy feladatait a meglévő 
intézményrendszerrel kívánja-e a továbbiakban ellátni. Az önkormányzatnak egyetlen költségvetési 
szerve van , a Polgármesteri Hivatal.  A hivatal alapító okiratát május végéig felül kell vizsgálni, s a 
törvény előírásai szerint módosítani kell. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

27/2009.(V.4.)számú határozatot: 
A képviselő-testület a költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 
2008. évi CV tv. 44.§ (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Polgármesteri 
Hivatal további működése 2009. július 1. után is indokolt.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal besorolásáról, az alapító okirat 
tervezetének előkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző 
 
 

b.) Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának előkészítése 
 
 
Németh Sándor: Németh Sándor: Alsópáhok Jegyzője is megküldte határozati javaslatát a közös 
fenntartású iskola   további működtetését illetően, amely szintén a 2008. évi CV. tv. végrehajtásához 
kapcsolódik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

28/2009.(V.4.)számú határozatot: 
Alsópáhok és Felsőpáhok községek Önkormányzatai a közoktatási feladataikat 
továbbra is az általuk alapított Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 
útján szándékoznak ellátni, ezért annak a 2008:CV. tv szerinti besorolása 
szükséges. 

Alsópáhok és Felsőpáhok községek Önkormányzatai a közoktatási 
feladataiknak végrehajtására a 2008:CV. tv. 2. § (2) bekezdése alapján, 
együttesen létrehozzák a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda elnevezésű 
költségvetési szervet. 
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E határozatnak megfelelő alapító okiratot el kell készíteni, és azt az 
Önkormányzatok részére jóváhagyás végett benyújtani. 
Határid ő: 2009. június 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 


