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

        
 
Szám: 3-1/2008. 
 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 14-én 17 
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 helyi képviselők 
  Prótár Richárd, 
  Szakonyi Imre helyi képviselők 
  Dr. Horváth Éva jegyző 
 

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 lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el. 
 
1. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
2. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Gyepmesteri feladatok ellátására kötött társulási megállapodás módosítása 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

b.) Szőke Ferenc alsópáhoki lakos ingatlanvásárlási kérelme 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

c.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
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d.) Teljesítménycélok meghatározása 2008. évre 

           Előadó: Dr. Horváth Éva jegyző 
 

e.) 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.   A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
               (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
    
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetet és annak indokolását 
előzetesen megkapták. Elmondja, hogy örvendetes, hogy az állami normatíva, a térítési díj 
számításának változása miatt jelentősen csökken a szociális étkezés térítési díja. A 
rendeletben foglalt díjakat Alsópáhokkal azonos mértékben, az általuk közölt összegek 
alapján javasolja meghatározni. 
 
Dr. Horváth Éva: A változásról tájékoztatót készítenek, melyet a lakosság részére 
kiküldenek. A cél, hogy a szociálisan rászorult emberek minél szélesebb köre részére 
biztosítható legyen a napi egyszeri meleg étel.  
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
1/2008.(I.18.) számú rendeletet 

szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosításáról 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
 

2.   Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
               (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Németh Sándor: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata mellékletének 
módosítására, pontosítására kerül sor az időközben bekövetkezett változások alapján. 
Javasolja a tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  
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2/2007.(I.18.) számú rendeletet 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007.  

(III.7.) számú rendelet módosításáról 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
 

3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Gyepmesteri feladatok ellátására kötött társulási megállapodás módosít 
 
 
Németh Sándor: Hévíz és Alsópáhokkal kötött társulási megállapodás hatálya február végéig 
tart. Előzetes tárgyalás alapján javasolom a társulási megállapodás hatálynak egy évvel 
történő meghosszabbítását. A gyepmesteri megbízási díj 63.000 Ft-ról havi 66.000 Ft-ra 
változik, amelyhez kapcsolódó felsőpáhoki  költségviselés továbbra is 12,5 % marad. 2009. 
évtől várhatóan e feladatot a hévízi kistérségi társulás veszi át.  
 
Javasolta a képviselő-testületnek a társulási megállapodás módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

1/2008. (I.14.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület a gyepmesteri tevékenység közös fenntartására megkötött társulási 
megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
A társulási megállapodás meghatározott időtartamra: 2009. február 28. napjáig szól. 
A megállapodás 3.2. pontjában foglalt megbízási díj változtatását 63.000  Ft-ról 66.000 
Ft-ra a képviselő-testület elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa, s 
felhatalmazza a társulási megállapodás aláírására. 
Határidő: 2008. február 15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 
 

b.) Szőke Ferenc alsópáhoki lakos ingatlanvásárlási kérelme 
 
Németh Sándor: Szőke Ferenc Alsópáhok, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos tulajdonát 
képező a Felsőpáhok, Rákóczi u. elején lévő 300 és 301. hrsz-u ingatlan. A 301 hrsz-u telek 
szabálytalan alakú, amely a pataknál az önkormányzat tulajdonát képező – egy háromszög 
alakú – beépítetlen földterülethez kapcsolódik. Ez a területrész, amely a 299/8 hrsz-u, 
semmilyen közmű vagy közút csatlakozással nem rendelkezik, mindösszesen 349 m2 
nagyságú, amely földrészlet önállóan semmilyen épület elhelyezésére nem alkalmas.  E 
földrészlet megvételére tett ajánlatot Szőke Ferenc, amelyet meglévő ingatlanai rendezésére 
kíván felhasználni, szabályosabb alakú két db. földrészletet szeretne  kialakítani. A 
földrészletért felajánlott 400000 Ft összegű vételárat, amely 1146 Ft m2 árnak felel meg. 
Szőke Ferenc az eladás elutasítása esetén másodlagosan kérte a testület hozzájárulását a 
telekhatár rendezéshez, hogy megfelelő alakú ingatlanok kerüljenek kialakításra. 
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Az üggyel kapcsolatban három határozati javaslata van: 
 

1.) A képviselő-testület Szőke Ferenc Alsópáhok, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos 
kérelmét elutasítja, az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 299/8 hrsz-u 
beépítetlen területet nem értékesíti. 

2.) A képviselő-testület Szőke Ferenc Alsópáhok, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos 
részére 400.000 Ft vételárért értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 
299/8 hrsz-u 349 m2 területű beépítetlen földrészletet.  
Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, az ő kötelessége az 
adásvételi szerződés elkészíttetése és földhivatali bejegyeztetése is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést – a 
vételár megfizetését követően – megkösse. 
Határidő: 2008. február 29. 

  Felelős: Németh Sándor polgármester 
   3.) A képviselő-testület előzetesen hozzájárul a 299/8, 301-302 hrsz-u ingatlanok telekhatár-
 rendezéséhez, amennyiben az önkormányzat részére az eredeti nagyságú ingatlan kerül 
 kialakításra. A telekhatár rendezéssel kapcsolatos összes költség kérelmezőt terheli. 
 
Prótár Richárd : Javasolja az ingatlan eladását a  megjelölt vételárért, hiszen a terület 
önmagában semmire sem alkalmas még akkor sem, ha alakja, formája változna a telekalakítás 
során. 
 
Nagy László: Ő is az eladással ért egyet. 
 
Németh Sándor: Ennek alapján javasolja a 2. számú határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

2/2008. (I.14.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület Szőke Ferenc Alsópáhok, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos részére 
400.000 Ft vételárért értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 299/8 
hrsz-u 349 m2 területű beépítetlen földrészletet.  
Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, az ő kötelessége az 
adásvételi szerződés elkészíttetése és földhivatali bejegyeztetése is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést – a 
vételár megfizetését követően – megkösse. 
Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

c.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
 
Németh Sándor: Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete és a 
3037/90/EGK tanácsi rendelet határozza meg a nemzetgazdaság gazdasági szervezeteinek 
ágazati besorolási rendjét, melyet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. A gazdasági 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét és a tevékenységek tartalmi 
meghatározását a KSH a TEÁOR’08 kiadványban tette közzé, mely besorolás az EU 
rendelettel hatályba lépett. 
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Az új szabályozás teljes körűen érinti a nemzetgazdasági ágazatokat. A rendszer részeként az 
államháztartási szakágazati rend is változik, bevezetésével a költségvetési szervek 
főtevékenységének nemzetközi összehasonlításra alkalmas ágazati besorolása fog 
rendelkezésre állni. 
Ismert Önök előtt, hogy a költségvetési szervek tekintetében a besorolás, a főtevékenység 
meghatározása a felügyeleti szerv feladata. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 88. §-ának (3) bekezdése értelmében a költségvetési szervek alapító okiratának 
tartalmaznia kell – többek között – a költségvetési szerv állami feladatként ellátandó 
alaptevékenységét, melynek jelleg szerinti besorolását az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. §-a írja elő. A besorolást – tekintettel arra, 
hogy a jogszabály még nem került kihirdetésre – a Pénzügyminisztérium honlapján 
megtalálható tervezet, továbbá a MÁK által rendelkezésre bocsátott információk alapján  kell 
elvégezni. 
A szakágazati besorolás a törzskönyvi nyilvántartásban kötelezően nyilvántartandó adat. A 
2008. január 1-jétől életbe lépő PM utasítás előírja, hogy ezen határidővel az intézményi 
alapító okiratokon is át kell vezetni a szakágazati módosításból adódó változásokat. E 
követelmény teljesítése érdekében szükséges a képviselő-testületi döntés meghozatala az 
alapító okirat módosításáról. Az új besorolási rend a jelenlegi szakágazati rendhez viszonyítva 
szerkezetében lényeges változásokat tartalmaz, számozásában is jelentősen eltér az eddig 
alkalmazott rendszertől, ugyanis a KSH által közzétett TEÁOR’08 új szakágazatokat illesztett 
be az osztályozásba. 
A szakágazati besorolás újbóli megállapításának követelménye egyben jó alkalom arra, hogy 
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egyéb adatait is felülvizsgáljuk, és aktualizáljuk. E 
szükséges változtatásokat a határozati javaslat tartalmazza. Az itt kimutatott változások 
elsősorban a már megszűnt szakfeladatok kivezetését, és a helyette alkalmazandó 
szakfeladatok rögzítését jelentik. A soron kívüli felülvizsgálatot indokolja, hogy a következő 
évtől változni fog a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás rendszere is, ezért ezt megelőzően az 
alapító okiratokon a szükséges változásokat végre kell hajtani. 
Az új életbe lépő szakágazati besorolással 2008. január 1-jétől a szakfeladat rend is változik, 
de erről konkrét információ még nem áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy e változás csak 
technikai jellegű megfeleltetést jelent, célszerű jelen előterjesztés keretében jóváhagyni a 
szakágazati besorolásból adódó szakfeladat módosulások intézményi alapító okiratokon 
történő megjelenítését is. E döntéssel biztosítható, hogy a MÁK-hoz január végéig 
megküldendő egységes szerkezetű alapító okiratok már teljes körűen tartalmazzák a kizárólag 
technikai jellegű szakfeladat  változásokat is kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltakat 
támogassák. 
Kéri az alábbi határozati javaslat elfogadását:  
1. A képviselő-testület a Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
szakágazati besorolását 2008. január 1-jétől 841105 szakágazati jellel határozza meg. 
A Hivatal 2008. évtől érvényes statisztikai számjele: 15435855-8411-321-20  
2. A képviselő-testület az alapító okiratainak felülvizsgálatával összefüggő egyéb 
módosításokat az alábbiak szerint határozza meg: 
Törlésre kerülő szakfeladatok:  
014034 (kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) – nem is használtuk 
642024 (kábelrendszer üzemeltetése) – megszűnt feladat, díjakat nem mi szedjük 
751922 (önkormányzat elszámolások) – a körjegyzőségi elszámoláshoz kellett 
801115 (óvodai nevelés) – nem kell pénzbeli hozzájárulás 
801214 (iskolai oktatás) – nem kell pénzbeli hozzájárulás 
853322 (gyermekvédelmi pénzbeli ellátások) – nincs ilyen 
901116 (szennyvízcsatorna) – már megvalósult 
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Feltüntetésre kerülő szakfeladatok:  
751175  (választások)  
853255 (szociális étkezés) 
3. A képviselő-testület az 1. pontban elfogadott új szakágazati besorolási rendszerhez 
igazodó, technikai szakfeladat változásokat tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3. pontban rögzített módosításoknak az alapító okiraton 
történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár 
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához történő megküldését biztosítsa. 
Határidő: 2008. január 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

3/2008.(I.14.) számú határozatot: 
1. A képviselő-testület a Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
szakágazati besorolását 2008. január 1-jétől 841105 szakágazati jellel határozza meg. 
A Hivatal 2008. évtől érvényes statisztikai számjele: 15435855-8411-321-20  
2. A képviselő-testület az alapító okiratainak felülvizsgálatával összefüggő egyéb 
módosításokat az alábbiak szerint határozza meg: 
Törlésre kerülő szakfeladatok:  
014034  
642024  
751922  
801115  
801214  
853322  
901116  
Feltüntetésre kerülő szakfeladatok:  
751175    
853255  
3. A képviselő-testület az 1. pontban elfogadott új szakágazati besorolási rendszerhez 
igazodó, technikai szakfeladat változásokat tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2-3. pontban rögzített módosításoknak az alapító 
okiraton történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító okiratoknak a Magyar 
Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához történő megküldését 
biztosítsa. 
Határidő: 2008. január 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 
 

d.) Kiemelt teljesítménycélok meghatározása 2008. évre 
 
 
Dr. Horváth Éva: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-a alapján 
ettől az évtől a köztisztviselők teljesítményét - munkakörének és a testület által meghatározott 
kiemelt célok figyelembevételével kialakított teljesítménykövetelmények alapján - írásban 
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értékelni kell. A jegyző értékelését a polgármester, a többi köztisztviselő értékelését a jegyző 
végzi.  
A hivatali szervezet vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi 
juttatások előirányzatán belül a teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása 
szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy 
legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
A hivatkozott tv. 34. §. (3) bekezdése alapján a teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokról a képviselő-testületnek kell döntenie. 
A fentiek alapján javasolta a képviselő-testületnek az alábbi célok meghatározását 2008. évre: 
1. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazott fejlesztési, fenntartási 

feladatok végrehajtása. 
2. A helyi adóztatás területén az adózási fegyelem javítása, a felderítése, behajtási 

tevékenység javítása. 
3. A 2008. évi országos népszavazás sikeres előkészítése, lebonyolítása. 
 
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek a határozat meghozatalát 
 
Kérdés, hozzászólás nem  volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

4/2008.(I.14.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34.§. (3) 
bekezdése alapján 2008. évre a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazott fejlesztési, 
fenntartási feladatok végrehajtása. 

 
2. A helyi adóztatás területén az adózási fegyelem javítása, a felderítése, behajtási 

tevékenység javítása. 
 

3. A 2008. évi országos népszavazás sikeres előkészítése, lebonyolítása. 
 
 
 

e.) Bejelentések 
 
Németh Sándor:  Javasolja a testületnek, hogy alapítsanak valamilyen helyi díjat, elismerő 
címet, amihez adományozhatnának pl. aranygyűrűt. Több olyan helyi állampolgár is él a 
településen, aki tevékenységével kiérdemelne valamilyen elismerést. 
 
Prótár Richárd : Véleménye szerint most nem időszerű ez a téma, mivel feszültséget szülne a 
településen. 
 
Szakonyi Imre: Szerinte sem most kellene ezzel foglalkozni, a gyűrű pedig irritáló lenne az 
emberek körében. 
 
Németh Sándor: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy gondolkodjanak el a javaslaton, s a 
következő ülésen térjenek vissza e témára. 



 8 

Elmondja, hogy az utóbbi időben az önkormányzati dolgozókat – parkmunkásokat, 
falugondnokot – számos támadás érte munkájukkal kapcsolatban, amelyek alaptalannak 
bizonyultak. Felhívja a figyelmet, hogy a jövőben az érintett dolgozók pert fognak indítani 
azok ellen, akik személyüket sértő kijelentéseket tesznek, valótlan állításokat híresztelnek. Ez 
vonatkozik a testületi tagokra is, akiknek közvetlenül nincs joguk különféle utasításokat adni 
a dolgozóknak, csak rajta keresztül. Véleménye szerint már nem  ezekekkel a dolgokkal kéne 
foglalkozni, hanem a falu fejlesztésével. 
 
Prótár Richárd: Akkor ő meg is kezdi ezt a témát, és kéri a következő felvetések 
megoldását. Új hivatali épületet kell építeni, de nem az elkészült és eltúlzott tervek alapján, 
hanem egy családi ház méretűt, ami 20 millió Ft-ból kijönne. Szükséges a temető bővítése, 
mivel a meglévő terület lassan betelik.  A játszóteret az előírásoknak megfelelően át kell 
alakítani, vagy újat létesíteni. A Pásti utcák északi részén lévő árkot be kell temetni, mivel így 
az egész területet alámossa az esővíz. Meg kell oldani a Rákóczi utca csapadékvíz elvezetését.  
Nincs a településnek hivatalos honlapja, ezen is változtatni kellene.  Aszfalttal kell ellátni a 
Pásti dombon lévő utcákat, valamint a tsz majorba vezető utat.  
 
Németh Sándor: Az új hivatal építése az ő szívügye is volt, de erre egyre kisebb a reális 
esély. Pályázat e célra már egyáltalán nincsen, saját erőből meg nem tudják megoldani. Emiatt 
pedig a falut nem lehet eladósítani. A temető bővítését a koncepció tartalmazza, melyet a 
költségvetésbe beépítenek. A tsz majorba vezető utat tegyék rendbe annak használói, hiszen 
csak mezőgazdasági és más nagygépekkel közlekednek rajta. A többi felsorolt feladat 
mindenki előtt ismert, sőt ezeket még lehetne sorolni. De az anyagi lehetőségek végesek, és 
ebben az évben sem lesz több pénze az önkormányzatnak. A lekötött 20 millió Ft-ot el lehet 
költeni, de akkor – önerő híján – semmilyen esélye sem lesz a településnek pályázatok 
benyújtására.  
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 


