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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-én 15 órai 
kezdettel megtartott renkívüli, 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 

   Szakonyi Imre  
Dr. Horváth Éva jegyző 
Lakosság részéről 5 fő 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és öt helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 
1. 2009. évi falunap előkészítése 

 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

2. Alapító okiratok  módosítása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
3. Belterületi út felújítására pályázat 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
4. Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
5. DRV vízművagyon önkormányzati tulajdonba vétele 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
6.   Bejelentések 
 

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

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. 2009. évi falunap előkészítése 
 
 

Németh Sándor: Köszönti a napirendi pontnál megjelenteket, akik évről-évre közreműködnek a 
falunapok megszervezésében.  Ismerteti a 2009. július 4-i rendezvény programját, az abban 
közreműködőktől kért feladatokat. 
 
A meghívók elkészültek, a plakátok előkészítése is megtörtént. A rendezvényhez a tárgyi feltételek 
biztosítottak. Színvonalas gyermekprogramok és szórakoztató felnőtt programok várják az 
érdeklődőket. Kéri a  jelenlévőket, hogy az idén is nyújtsanak segítséget a rendezvény 
előkészítésében, lebonyolításában. 
 
 

2. Alapító okiratok  módosítása 
 
Németh Sándor: A ZALAISPA Társulás május 15-i ülésén szavazással elfogadta a hatályos 
jogszabályi-változás előírásai szerint módosított Alapító Okiratot, valamint Társulási 
Megállapodásr.  
A módosítások főbb elemei az alábbiak: 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően történt besorolást követően a társulás jogállása az alábbiak szerint 
módosul: 

„A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló 
jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.  
Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája szerint közüzem, míg a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”   
 

A Társulási Tanács ülés határozatát azonban minden önkormányzatnak minősített testületi döntéssel 
is meg kell erősítenie, s az ezt bizonyító elfogadó nyilatkozatokat a MÁK felé be kell küldeni június 
6-ig. 
 
Kéri a képviselő-testületet az okiratok elfogadására. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

30/2009.(V.21.) számú határozatot: 
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 
Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 
létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratá t 2009. július 1-jei hatállyal az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására. 
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Határid ő: 2009. május 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Kép a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 2.1. A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 
Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.  
Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája szerint közüzem, míg a feladatellátásához kapcsolódó funkció 
szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   
A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a Projektiroda 
közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak szerint, mint Pénzügyi 
Lebonyolító Szerv; Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete látja el 
jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről 
szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

Társult Települési Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a Társulási 
Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése 
iránt. 

2.2. A Társulás Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó bekezdése 
kiegészül „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény”-re történő hivatkozással. 

2.3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 

 
 

Németh Sándor: A Képviselőtestület 2009. május 4. napján rendkívüli testületi ülésen 
határozatával jóváhagyta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény (továbbiakban Kt) alapján azt, hogy a közfeladatok ellátása továbbra is a Polgármesteri 
Hivatal útján történik.  
Az alapító okiratokban a költségvetési szervek típus szerinti besorolását a tevékenység jellege és a 
feladat ellátáshoz kapcsolódó funkció alapján kellett elvégezni. A költségvetési szervek 
átsorolásának megfelelő és a kapcsolódó változások szerint valamennyi költségvetési szerv alapító 
okiratában rögzítésre kerültek az új előírások szerinti kiegészítések, és az aktuális állapot szerint 
szükséges kiegészítések.    A Pénzügyminisztérium által megadott ütemezés szerint az átdolgozott 
alapító okiratok elkészítésének határideje 2009. június 1. A költségvetési szervek által ellátott 
feladatok meghatározását tartalmazó szakfeladatrend 2010. január 1. napjától változik. Az alapító 
okiratok módosítása az új szakfeladatok miatt várhatóan 2009. augusztus hónapban kerül 
előterjesztésre a Képviselőtestület elé. 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű okiratot 
fogadja el. 
   
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

31/2009.(V.21.) számú határozatot: 
 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőpáhok Község 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a 
határozati javaslat 1. számú melléklete szerint fogadja el.  

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőpáhok Község 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozati javaslat 2. számú 
melléklete szerint fogadja el 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosító okirata, valamint az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári 
nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája részére. 

 

Németh Sándor: Ismerteti, hogy Alsópáhok Jegyzője is felküldte az oktatási intézmény alapító 
okiratának tervezetét, melyet ismertet. Kéri, hogy a képviselő-testület az okiratot fogadja el. 

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

 
32/2009.(V.21.) számú határozatot: 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratait a melléklet szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Alsópáhok Jegyzőjét értesítse. 

      Határidő: azonnal. 
      Felelős:   Dr. Horváth Éva jegyző 

 
 

3. Belterületi út felújítására pályázat 
 

 
Németh Sándor: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására. A pályázaton 50 
%-os támogatást lehet nyerni, maximum 7 millió Ft-ot. Javasolja, hogy a testület az Ady Endre utca 
felújítására kérjen támogatást. A tervek rendelkezésre állnak, a költségbecslés szerinti beruházási 
érték 13997671 Ft.  Javasolja a pályázat beadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

33/2009.(V.21.) számú határozatot: 
A Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, 
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének jogcím) 
támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja:  belterületi út felújítása 

A fejlesztés megvalósulási helye: 8395 Felsőpáhok, Ady Endre utca (16 és 73 hrsz) 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 6998836 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 6998835 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen 13997671 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét – 6998836 Ft-ot – a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.)  számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a 
költségvetés tartalék során.  A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Határidő: 2009. június 3. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

4. Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme 
 
Németh Sándor: A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
2009. május 12-ei ülésén tárgyalta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-dunántúli Régiójának 
megkeresését. A megkereső levél tárgya, hogy fenti szervezet pályázatot nyújtott be a Nyugat-
dunántúli Operatív Program keretében a „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti 
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése” címmel, 
melynek vállalt önrésze 4.600 e Ft. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az önrészhez még 
további 2.300 e Ft hiányzik, melynek összegyűjtésében kérték a Társulás segítségét.  
 
A Társulás 2009. áprilisában feladatellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Házával, melynek értelmében a keszthelyi intézmény látja el a kistérség településein 
élő fogyatékosok nappali ellátása szociális alapfeladatot. Jelenleg a térség településeiről 8 fő ellátott 
van az intézményben. A Kistérségi Iroda a Társulás részére egy támogatási javaslatot dolgozott ki. A 
Társulási Tanács a témában döntést hozott (18/2009. (V.12.) számú TT határozat) arra vonatkozóan, 
hogy a Kistérség társult települései képviselő-testületei elé a Társulási Tanács tagjai terjesszék elő a 
megkeresést. 
 
Javasolja, hogy az önrész biztosításához az önkormányzat  biztosítson 50.000 Ft támogatást.  
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Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 

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

34/2009.(V.21.) számú határozatot: 
Felsőpáhoki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Nyugat-dunántúli  Régiója 9021 Győr, Amadé L.u. 1. ) részére a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program keretében a „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz  való 
hozzáférés javítása és a szolgáltatások  minőségének fejlesztése” című pályázat pályázati 
önrészhez való hozzájárulás címén  - az önkormányzati tartalék terhére – 50.000 Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szolgálat vezetőjét értesítse, a támogatási 
szerződést kösse meg, s a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 2009. június 30.  
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 

5. DRV vízművagyon önkormányzati tulajdonba vétele 
 
Németh Sándor: Immáron két éve, hogy kialakult egy széleskörű önkormányzati összefogás, 
együttműködés, amely a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli 
önkormányzati tulajdonba adását célozta meg. A regionális vízmű-szolgáltatók területén lévő 
önkormányzatok - szemben más települési önkormányzatokkal - a településeken meglévő települési 
víziközmű-rendszereket nem vehették tulajdonba az önkormányzati vagyonátadás során, mert azokat a 
regionális vízi közműveknek minősítve forgalomképtelen állami vagyon körében tartották. A széleskörű 
önkormányzati összefogás, együttműködés elsődleges célja az öt regionális (Dunamenti, Dunántúli, 
Észak-dunántúli, Észak-magyarországi és a Tiszamenti) vízmű-társaság részvényeinek térítésmentes 
tulajdonba vétele. Másodlagos cél az együttműködő önkormányzatok részéről - a működtető vagyont 
megtestesítő részvények megszerzése mellett - a regionális állami víziközművek természetbeni 
önkormányzati tulajdonba vétele. A vízműrészvények ügyében a regionális szolgáltatók működési 
területén lévő hatszáznál több érintett önkormányzatból 343 önkormányzat - a víziközmű szolgáltatással 
érintett lakosság 61 %-a megközelítőleg 954.700 fő - vagy külön meghatalmazta Esztergomot, hogy a 
képviseletében eljárjon, vagy értesítette Esztergomot, hogy az igénybejelentést elhatározta, és közvetlenül 
érvényesíti a nemzeti vagyonkezelőnél. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. szolgáltatási területén - Esztergom 
is ehhez a regionális vízmű-társasághoz tartozik - például 58 települési önkormányzat érintett, amelyből 
a kezdeményező települések száma meghaladja az 50-et, és a víziközmű szolgáltatással érintett lakosság 
91%-át fedik le. 

Az önkormányzatok részvényigénylési együttműködése a korábbi privatizációs törvény, majd az új állami 
vagyontörvény alapján a regionális vízmű-társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adására irányult. Ennek érdekében az önkormányzatok testületi döntéseket hoztak, meghatározták mely 
jogszabályban meghatározott feladatok ellátására igénylik a részvényvagyont. A bejelentéseket közvetlenül 
vagy éppen Esztergom útján az MNV Zrt. (korábban a jogelőd ÁPV Zrt) felé megtették, de e bejelentések az 
egyes minisztereket, és a Miniszterelnöki Hivatalt is megjárták az állami vagyonkezelő szervezetek 
átalakulása időszakában. 

Az MNV Zrt. korábban írásban arról tájékoztatott, hogy az állami tulajdonra vonatkozó vagyonkezelési 
stratégia kidolgozás alatt állt, a későbbi személyes egyeztetésen sem hangzott el konkrét ígéret a 
vagyonátadás feltételeiről, elveiről vagy határidejéről. Kifejezetten azonban elutasításra nem kerültek az 
önkormányzati igények. Az MNV Zrt. képviselői ígéretet tettek arra, hogy az esetleges önkormányzati 
részvényjuttatás elveit tartalmazó anyagot megküldik részünkre, amelyet írásbeli sürgetésünk ellenére, a 
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mai napig nem kaptunk meg. 

Felmerült, hogy a vízmű-társaságok kerüljenek be az Új Tulajdonosi Programba. Majd az MNV Zrt. - tervei 
szerint - az öt, kizárólagos vagy többségi állami tulajdonban lévő regionális vízmű-társaság földrajzi-
területi és működési integrációja révén két vízmű-társaságot (vállalatcsoport) akart létrehozni. Ebben a 
struktúrában az ÉDV Zrt. (Tatabánya) a siófoki székhelyű DRV Zrt. leánytársasága lenne. A személyi 
változásokat végrehajtották az irányító testületekben, az apportálást még nem. 

Néhány héttel ezelőtt sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az öt vizmű-társaság piaci értéke 120 
milliárd forint.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 3. számú melléklete szerint az állam kizárólagos 
tulajdonába tartozik a vízilétesítmények közül a regionális közművagyon. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 101. §. (1) c. pontja  szerint  a képviselő-testületet 
jogszabállyal kapcsolatban véleményezési jog illeti meg, illetve kezdeményezheti annak 
megváltoztatását. Javasolja ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat  

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a 
Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a 
regionális vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati 
vagyonátadása érdekében. 

2. A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett - a határozat 
mellékletét képező - levél aláírására. 
Határidő: 2009. június  15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

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

35/2009.(V.21.) számú határozatot: 
Felsőpáhoki Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 101. §. (1) bekezdés c.) pontja szerinti 
felterjesztései jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV tv. módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói 
részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása 
érdekében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett – a határozat 
mellékletét képező -  levél aláírására,  felterjesztésére. 

 
Határidő: 2009. június 15.  
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
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6. Bejelentések 

 
 
 
 
Németh Sándor: Elmondta, hogy Alsópáhok Polgármestere kérte a nagysátrat az alsópáhoki 
falunapra. Javasolja,  hogy a testület engedélyezze az ingyenes használatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

36/2009.(V.21.) számú határozatot: 
A képviselő-testület térítésmentesen biztosítja   az önkormányzat tulajdonát  képező 
nagysátrat az alsópáhoki falunap megrendezéséhez. 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 19 órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 
 


