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

   
 Szám: 38-1/2010. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 28-án 16 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 valamennyi, négy fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére. Kéri egyúttal, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést is 
fogadják el. 

 
1. Ívóvíz és csatornadíj 2010. évi állami támogatása 

 Előadó: Németh Sándor polgármester 
    

2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

3. 2010. évi közfoglalkoztatási terv 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

5. A köztisztviselői törvény módosításával összefüggő rendeletalkotás 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
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7. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetése 

 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

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

 
 
 
 

II. 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Ivóvíz és csatornadíj 2010. évi állami támogatása 
 
Németh Sándor: A DRV Zrt megküldte az ivóvíz és csatornadíj támogatásra vonatkozó KVM 
rendelet tervezetét. E szerint ivóvíz szolgáltatásnál 458 Ft/m3, víz és csatorna 919 Ft/m3 nettó 
ráfordítás felett az állam támogatást nyújt.  Javasolja a képviselő-testületnek a támogatási kérelme 
benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

1/2009.( I.28.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2010. évi 
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.  
Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a 
pályázatot Zánka Község Önkormányzata gesztorsága mellett.  
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 
Határidő: 2010. február 3. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 

 
2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

(módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  Ismerteti a módosító okiratot, amelynek lényege hogy jelentős számú szakfeladat 
felvétele szükséges a hivatal által ellátott feladatok közé. Ennek indoka, hogy mindazok a 
szakfeladatok alkalmazása kötelező ez évtől, amelyekhez az önkormányzat feladatellátása 
kapcsolódik, bármilyen módon is gondoskodik annak ellátásról. Javasolja a módosítás elfogadását. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
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2/2010. (I.28.)  számú határozatot: 

A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (8395 
Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) alapító okiratának módosítását, valamint a 2010. február 1-től 
hatályos okirat egységes szerkezetbe foglalt változatát az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés alapján a Magyar Államkincstárnál a változtatásokat 
vezettesse át. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  

 
 

3. 2010. évi közfoglalkoztatási terv 
(tervezet mellékelve) 
 

 
Németh Sándor:  A képviselő-testület a tavalyi év végén már tárgyalta ezt a témát. Időközben 
változott a minimumbér összege, ezért ismételten átdolgozták ma tervet, melynek elfogadását kéri. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 
3/2010. (I.28.)  számú határozatot: 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási terv 
tervezetét alkalmasnak tartja a Felsőpáhokra vonatkozó rész tervben történő rögzítésére. 
A képviselő-testület felkéri és megbízza a Társulási Tanácsot, hogy a település 
Közfoglalkoztatási tervét a kistérség Közfoglalkoztatási terve részeként készítse el. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. február 1. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

 
 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása 
(előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: A testület tagjai az írásos anyagot előzetesen megkapták. Elmondja, hogy 
a költségvetés főösszege 78311 ezer, amely közel 13 millió Ft támogatási összeget is 
tartalmaz a játszótér, illetve az Ady utca felújítási munkáihoz.  Ez jelzi azt, hogy önmagában 
az önkormányzat bevételei lényegében az alapvető kötelező feladatellátást tudják csak 
biztosítani. Javasolja továbbá, hogy a testület határozatban döntsön, hogy a 
közalkalmazottak részére továbbra is biztosítja a havi 12000 Ft értékű melegétkezési 
utalványt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

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

1/2010. (I.29.) számú rendeletet 
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az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
(rendelet szövege mellékelve) 

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

 
4/2010. (I.28.)  számú határozatot: 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
foglalkoztatott 4 fő közalkalmazott részére 2010. évben havi 12.000 Ft értékű melegétkezési 
utalványt biztosít. 
 
 
 

5. A köztisztviselői törvény módosításával összefüggő rendeletalkotás 
(rendelet tervezet mellékelve) 
 

 
Németh Sándor: 2010. január 1-től módosult  a köztisztviselői  törvény. Megszűnt a 
köztisztviselők ruházati költségtérítése, a juttatások – az illetményelőlegen kívül – kikerültek a 
törvényből. Ugyanakkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe 
véve szerint a köztisztviselők cafetériára jogosultak.  Ennek részletes szabályait a Közszolgálati 
Szabályzatban kell meghatározni.  
 
Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
 

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

2/2010. (I.29.) számú rendeletet 
  a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint 

a szociális és kegyeleti támogatásairól 16/2005. (XII. 12.) számú rendelet 
módosításáról 

(rendelet szövege mellékelve) 
 
 

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
(rendelet tervezet mellékelve) 

 
Németh Sándor: A helyi adórendeletből törölni kell az iparűzési adóra vonatkozó eljárási 
szabályokat, mivel ezek szabályozására ettől az évtől a képviselő-testület nem jogosult. Javasolja a 
rendelet megalkotását.  
 

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

3/2010. (I.29.) számú rendeletet 
a helyi adókról szóló 13/2006. (XII.6.) számú rendelet módosításáról 

(rendelet szövege mellékelve) 
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7. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetése 

 (rendelet tervezet mellékelve) 
 
Németh Sándor: A közös fenntartású intézmény éves költségvetésének megállapítása is közös 
feladat, erről a felsőpáhoki testületnek is rendeletet kell alkotnia. Javasolja a rendelet elfogadását. 
 

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

4/2010. (I.29.) számú rendeletet 
a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetéséről 

(rendelet szövege mellékelve) 
 
 

8. Bejelentések 
 
Németh Sándor: Kéri a testületi tagokat, hogy a 2010. évi falunap programjának előkészítésében 
vegyenek részt. Ennek keretében javaslatokat vár a következő  soros ülésre a helyi kitüntetésre 
javasolt személyekre is.  
 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Javasolja a helyi alapítvány kuratóriumának megkeresését, hogy a 
falunap megrendezésének költségeiből vállaljanak át egy részt. 
 
Németh Sándor: A kérést továbbítani fogja az alapítvány vezetésének.  
 
 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


