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

   
 Szám: 36-22/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 26-án 15 órai 
kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház nagyterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 74. 
 
Jelen vannak:  Németh Sándor polgármester, 

Mocsári Attila alpolgármester 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita 

  Nagy László 
Prótár Richárd  helyi képviselők 
Szakonyi Imre helyi képviselő 
Dr. Horváth Éva jegyző 

 
 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
 

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

 
1. Felsőpáhok község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri 

tevékenységről  
 Előadó: Dr. Vajda Gábor őrsparancsnok 
 

 
2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv előkészítése 

 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
   
 
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. Felsőpáhok község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri 
tevékenységről  
 (előterjesztés mellékelve) 

 
 
Németh Sándor: Felkéri a napirend előadóját az előterjesztés ismertetésére. Javasolja a testületnek 
a beszámoló  elfogadását. 
 
Dr. Vajda Gábor: Ismerteti a beszámolót. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

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

68/2009.( XI.26.) számú határozatot: 
A képviselő-testület „Felsőpáhok község közbiztonsági helyzetéről, a végzett 
rendőri tevékenységről” című előterjesztést elfogadja. 
 
 
 

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv előkészítése 
(tervezet mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. 
tv. 37/A. §-a értelmében a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a 
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való 
összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló 
adatok, információk és előrejelzések alapján – 2010. évre is elkészíti a közfoglalkoztatási tervet. 
 
A tervnek a 2009. évihez hasonlóan szintén 1 éves időtartamra vonatkozóan kell tartalmaznia a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, azokat 
a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket az önkormányzatok részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges 
létszámot, a feladatok várható ütemezését, és a megvalósításhoz szükséges költségeket. Ennek 
elkészítéséhez kérte a társulás, hogy a tervezet 2010. évre vonatkozó adatait készítse el a hivatal, s a 
testület a soron következő ülésen fogadja el. 
Ismerteti a tervezetet, amelynek minimálbér része ez évi adatokkal készült, mivel a mai napig nem 
határozták meg a jövő évi mértékét. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

 
 

A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
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69/2009.( XI.26.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása által készítendő 2010. évi 
közfoglalkoztatási terv tervezet Felsőpáhokra vonatkozó részét alkalmasnak 
tartja a tervben történő rögzítésre. 
A képviselő-testület felkéri és megbízza a Társulási Tanácsot, hogy a település 
Közfoglalkoztatási tervét a kistérség Közfoglalkoztatási terve részeként készítse 
el. 
 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 15,30  órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


