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Tisztelt Felsőpáhoki állampolgárok! 
 
 
Tisztelettel köszöntöm Önöket a közmeghallgatáson. Bevezetőként engedjék meg, 
hogy röviden számot adjak a képviselő-testület ez évi tevékenységéről, a gazdálkodás 
helyzetéről. 
 
A képviselő-testület 2009. évben eddig 11 nyilvános és 8 zárt ülést tartott, melyen 12 
önkormányzati rendeletet alkotott és 53 határozatot hozott. Öt helyi rendelet a 
költségvetés megállapításához, módosításához valamit az előző időszak 
beszámolójához kapcsolódott. Ebben az évben jogszabályváltozások miatt három 
alkalommal módosítottuk az önkormányzat szociális rendeletét, egyszer pedig a 
gyermekvédelemről szóló helyi rendeletet.  Hatályon kívül helyezte a luxusadó 
témakörében alkotott rendeletét, törvényi módosítás következtében hatályon kívül 
helyezte a közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos helyi szabályozást, illetve 
módosított egy rendeletet. 
 
 
Az önkormányzat tervezett költségvetése ez évben 87 milliós nagyságrendű, a mely 
várhatóan a tervnek megfelelően teljesül év végére.  
 
A bevételek közül jelentős a saját bevételek mértéke és aránya, amely meghaladja már 
a költségvetés felét. 
 
A helyi adók tervezett bevétele meghatározó jellegű, főleg az iparűzési adó terén. Év 
végére várhatóan 30 millió Ft helyi adó bevételre számítunk. Ebből  az iparűzési adó 
23 millió Ft bevételt jelent. Jelentősen javult az adózási fegyelem a településen, a 
behajtások eredményességének növekedése és az adóhatóság felderítő tevékenysége 
nyomán a kintlévőségek behajtása folyamatos. 
 
Az állami költségvetésből időarányosan folyósították számunkra a támogatásokat 
mintegy 14 millió Ft összegben. Közművelődési pályázatunk alapján 268 ezer Ft 
támogatást kaptunk, melynek felhasználásával a nyári rendezvényekhez sátor 
vásárlása, valamint a könyvtár berendezési tárgyainak korszerűsítése történt meg. 
 
A DRV Zrt. a szennyvízhálózat koncessziós díjaként 1377 ezer Ft-ot utalt át eddig a 
számlánkra, e díj képez fedezetet a későbbi felújításokra, nagyobb javításokra. Sajnos 
ez az összeg a szolgáltatói költségek növekedése miatt évről évre egyre alacsonyabb 
összegű. 
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Pályázati pénzeszköz segítségével két fűkaszát vásároltunk, a beruházás elősegítette a 
községgazdálkodási feladatok ellátását. 
 
A helyi sportegyesület és polgárőrség működési költségeihez a testület 200-200 ezer Ft 
támogatást nyújtott.  
 
Szociális ellátásokra 3 millió Ft felhasználása várható, amelynek mintegy harmada a 
gyermekek iskolakezdési támogatásához kötődött.  
 
Támogatást nyújtottunk a közös, társulási feladatok megoldásához, mint az iskolai 
oktatás, óvodai nevelés, egészségügy, étkeztetés, építéshatósági feladatok ellátása. 
  
Az önkormányzat összes kiadása közel 63 millió Ft volt a III. negyedév végén.  
 
Év elején pályázatot nyújtottunk be az Ady utca felújítására a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Sajnos a pályázatunk – bár megfelelő volt -  
forráshiány miatt tartaléklistára került, amely lényegében a beruházás elmaradását 
jelentette. 
 
Közel egy év után bírálták el az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében 
benyújtott  játszótér pályázatunkat, melynek pozitív eredményéről nemrégiben 
kaptunk értesítést. A 7,8 milliós pályázati összeg a nettó beruházási költség 100 %-
ának finanszírozását jelenti, az önkormányzatnak az ÁFÁ-t kell saját erőként 
biztosítania. E beruházásra jövő tavasszal kerül sor. 
 
Az önkormányzat jelenleg  17,5 millió Ft értékű értékjeggyel rendelkezik, ebben az 
évben a beruházások finanszírozásra 21 millió Ft-os értékben vásároltunk, illetve 12 
millió Ft értékben váltottunk be értékpapírt. 
 
Következő évben a támogatások csökkenése, a költségek növelése nehéz helyzetbe 
hozza az önkormányzatot. Különösen jelentős teher a következő évi lakossági 
szemétszállítás díjak viselése, amely előrehathatóan 4 millió Ft kiadást jelent, ez közel 
háromszorosa a két évvel ezelőtti kiadásoknak. Amíg 2008. évben 1418 ezer Ft-ba 
került a szemétszállítás, idén ezek a költségek 3600 ezer Ft körül alakulnak. Ezt teljes 
mértékben önkormányzati finanszírozással kezelni már 2010-től nem lehet. A változás 
a zalabéri szemétlerakó működésének elindításával magyarázható, mely jelentős 
mértében emelte és emeli a szállítási és egyéb költségeket.  A képviselő-testület  nem 
kívánja teljes mértékben rendelete szerint áthárítani a szemétszállítási díjakat  a 
lakosságra, de nem tud eltekinteni a  helyi adók kismértékű emelésétől.  
 
Az építményadó a testület döntése alapján 800 Ft/m2-re emelkedik, amely 
számításaink alapján félmillió Ft bevétel növekedést eredményez.  
 
A kommunális adó mértéke is változik az alábbiak szerint: 
- lakások és a hatályos szabályozás szerint annak minősülő ingatlanok:  12000 Ft/év 
(+2000 Ft) 
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- beépítetlen belterületi földrészletek esetén:                            6000 Ft/év (+1500 Ft)
  
- külterületi építményeknél:                8000 Ft/év (+2000 Ft).
  
 
A kommunális adó változás – amely 554 adótárgyat érint - előreláthatóan 1 millió Ft 
bevétel emelkedéssel jár. 
 
A vázolt emelés kisebb mértékben terheli a lakosságot, mintha a szemétszállítás 
díjából az önkormányzat nem vállalna jelentős részt. 
 
De ugyanilyen lényeges a költségek csökkentése is. Ennek jegyében a képviselő-
testület tagjai és bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak megszűnnek.  A 
képviselő- testület tagjai legutóbbi ülésükön a teljes tiszteletdíjukról lemondtak. Tették 
ezt a község érdekében annak ellenére, hogy polgármesterségem ideje alatt 
mindösszesen  1,5 évig kaptak a testület tagjai járandóságot tevékenységükért. Ezek 
hatása mintegy 3 millió Ft  megtakarítást jelent. 
 
 
Tisztelt Állampolgárok! 
 
 
Engedjék meg, hogy a jövő évi terveket az alábbiakban ismertessem: 
 
- Szeretnénk a tervezett játszótér kialakítását a tavasszal megoldani, hogy a 

vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelő közösségi tér álljon a 
gyermekek részére. 

 
- Anyagi lehetőségekhez mérten és pályázati forrás esetén folytatni szeretnénk a 

helyi közutak felújítását, a még hiányzó külterületi szakaszok aszfaltozását. 
 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, hogy véleményükkel, javaslataikkal továbbra 
is segítsék a képviselő-testület munkáját. 

 
 

Felsőpáhok, 2009. november 26. 
       
 
 
                    Németh Sándor 
         


