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

   
 Szám: 38-6/2010. 
 

 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 15-én 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 
Nagy László  
Prótár Richárd   
Szakonyi Imre helyi képviselők 
Dr. Horváth Éva jegyző, 
Vági Ferencné intézményvezető 
 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
 

Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és öt fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri jelentést is fogadják el. 
 

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

2. 2009. évi belső ellenőrzésekről beszámoló 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

3. Gyepmesteri tevékenység közös ellátása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

4. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

5. Beszámoló a Hévízi Kistérségi Társulás tevékenységéről 
      Előadó: Németh Sándor polgármester 
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6. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Felsőpáhok, Petőfi utcai önkormányzati épület felújítása 
      Előadó: Németh Sándor polgármester 

 
b.) Támogatási kérelem 

      Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
c.) Bejelentések 

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

 
 

II. 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása 
 (Rendelet tervezet és indokolás mellékelve) 

 
 
Németh Sándor: A testület tagjai az írásos anyagot a meghívóval kézhez kapták.  Elmondja, hogy a 
2009. évi gazdálkodás az önkormányzat által alkotott költségvetési rendeletek szerint történt. Az 
anyagból is kitűnik, hogy a tavalyi költségvetési főösszeg az utóbbi idők legalacsonyabb 
gazdálkodási adatait jelentik, lényegében csak a működés feltételeit biztosította. 
 
Kéri a  rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

6/2010. (IV.16.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról       

(rendelet szövege mellékelve) 
 

 
 
 

2. 2009. évi belső ellenőrzésekről beszámoló 
(előterjesztés mellékleve) 
 

 
Németh Sándor: A beszámoló tartalmát a képviselő-testület tagjai ismerik, mivel az előzetesen 
kiküldésre került. Kéri  az előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

16/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 
 
A képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolt elfogadja. 
 

 
 

3. Gyepmesteri tevékenység közös ellátása 
 (előterjesztés és megállapodás tervezet mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  Az előterjesztés alapján javasolja a társulási megállapodás módosítását. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 
17/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 

Felsőpáhok Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység közös 
fenntartására a 2005. február 21. napján megkötött és többször módosított társulási 
megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
A társulási megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) 
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint Hévíz, 
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában állapodnak 
meg határozott időtartamra, 2011. március 31. napjáig.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított társulási 
megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

 
 

4. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 
 (előterjesztés mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: Köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Vági Ferencnét, a hévízi Teréz 
Anya Szociális Integrált Intézmény Vezetőjét. Megkérdezte, hogy a napirendhez van-e kiegészítése. 
 
Vági Ferencné: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy Felsőpáhok az a település, 
ahol szerencsére az átlagosnál kevesebb probléma merül fel a családsegítés és gyermekvédelme 
területén.  Jól működik a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtást biztosító 
szolgáltatás is, amely egyre keresettebb az idősebb korosztály körében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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



 4 

18/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló  
beszámolót elfogadja. 
 
 

5. Beszámoló a Hévízi Kistérségi Társulás tevékenységéről 
 (előterjesztés mellékelve) 
 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

19/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. évi 
tevékenységéről szóló  beszámolót elfogadja. 
 
 

6. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Felsőpáhok, Petőfi utcai önkormányzati épület felújítása 
 
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai is tudomással bírnak arról, hogy a zalaköszvényesi 
településrészen lévő művelődési ház elavult, lassan életveszélyessé váló épület. Karbantartására, 
állagmegóvására hosszú ideje nem volt anyagi lehetősége az önkormányzatnak. Felmérést 
végeztetett, mely szerint a teljes felújítás költsége Áfá-val kb. 5250 ezer Ft. Az önkormányzat 
tartaléka lehetővé teszi a felújítás megvalósítását, ha a testület is így foglal állást.  Véleménye 
szerint a költségekhez - amennyiben az erre vonatkozó kérelmet a testület előterjeszti - a 
Felsőpáhokért Közalapítvány is támogatást adna. 
 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Véleménye szerint a településrész lakói igénylik a közösségi 
épület használatát, ezért javasolja a felújítás megvalósítását. 
 
Mocsári Attila : Amennyiben van rá pénz, szerinte is meg kell oldani.  
 
Szakonyi Imre: Egyetért a javaslattal. 
 
Prótár Richárd : Véleménye szerint is találkozik az ott élők megelégedésével a javaslat, ezért azt 
támogatja. 
 

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

20/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület egyetért a Felsőpáhok, Petőfi utcai ( 459 hrsz) önkormányzati épület teljes 
felújításával, mely kiadásra 2010. évi költségvetésében 5250 ezer Ft felhasználását 
engedélyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítás teljes körű 
lebonyolításáról (műszaki ellenőr, lebonyolító megbízása, kivitelező kiválasztása) 
gondoskodjon. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős:    Németh Sándor polgármester 
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b.) Támogatási kérelem 
 
 
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előző döntés végrehajtásához valamint 
közművelődési feladatok megoldásához kérje a Felsőpáhokért Közalapítvány anyagi segítségét.  
Megítélése szerint kb. 1800 ezer Ft támogatást tudna biztosítani az alapítvány.  
 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Javasolja, hogy a a támogatás megadása esetén az összeg nagyobb 
részét a zalaköszvényesi kultúrház felújításához használják fel, erre a kérelemben is utalni kellene. 
 
Németh Sándor: Az indítványt támogatja, ezért úgy kéri annak megszavazását, hogy 1,5 millió Ft 
az igény a Petőfi utcai (zalaköszvényesi) kultúrház felújításához, a fennmaradó összeget pedig az 
idei közművelődési rendezvények megtartásához igényeljék. 
 

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

21/2010. (IV.15.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület kérelemmel fordul a Felsőpáhokért Közalapítványhoz, hogy a 
Felsőpáhok, Petőfi utcai (459 hrsz) önkormányzati épület teljes felújítását 1.500.000 Ft, a 
2010. évi közművelődési feladatok megvalósítását 300.000 Ft, összesen 1.800.000 Ft támogatás 
átadásával segítse elő. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatási összegeket a kért célra használja fel, s annak 
felhasználásáról a közalapítványnak elszámol. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet terjessze az 
alapítvány kuratóriuma elé, s felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2010. május 15. 
Felelős:    Németh Sándor polgármester 
 
 

c.) Bejelentések 
 
Németh Sándor : Bejelenti, hogy a község belterületén lévő kátyuk rendbetételére ajánlatot kértek, 
majd megrendelik a munka elvégzését. 
 
A falunapra a rendezvény programja összeállt, az egyéb szervezési feladatok is elkezdődtek. 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


