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

        
 
Szám: 3-3/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 11-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. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
2. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetése 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 

 
3. A gyermekek védelméről szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosításáról 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása 
    Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
5. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Lakossági víz és csatornadíj támogatás igénylése 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
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b.) Közművelődési érdekeltségi támogatás igénylése 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

c.) Könyvtár feladat-ellátási szerződések megszüntetése 
           Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

d.) 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 2008. évi költségvetésének megállapítása 
               (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
    
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetet és annak indokolását 
előzetesen megkapták. Elmondja, hogy az önkormányzat 2008. évi anyagi lehetőségei sem 
fognak látványos eredményt hozni, hacsak nem tudnak pályázati lehetőségekkel élni. A 
kiírásra kerülő pályázatok többségre ma már azonban kistérségi léptékű, amelyek bár nagyon 
jól szolgálják a kistérségben érintett önkormányzatok érdekeit, de nem egy-egy település 
hagyományos értelemben vett feladatellátásához készülnek.  
A viszonylag alacsony összegű költségvetés mellett is lehetőség van alapvető fejlesztési, 
felhalmozási feladatok megoldására, illetve a településüzemeltetési feladatok folyamatos 
ellátására. Az értékpapírokban elhelyezett 20 millió Ft beváltását csak pályázat igénylése 
esetén, annak önerejeként tervezik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
3/2008.(II.14.) számú rendeletet 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
 

2.   Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetése 
               (rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Németh Sándor: Alsópáhok község jegyzője megküldte a rendelet tervezetet, melyhez 
semmilyen előterjesztést nem mellékeltek, ezért a számok tartalmáról információt nyújtani 
nem tudnak. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  
 

4/2008.(II.14.) számú rendeletet 
a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetéséről 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 

3. A gyermekek védelméről szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet 
módosításáról 

            (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést megkapták, kéri annak elfogadását, s a 
rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
5/2008.(II.14.) számú rendeletet 

a gyermekek védelméről szóló  12/2004.(VI.10.) számú rendelet 
módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 

4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása 
            (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Németh Sándor: Ismert, hogy minden év elején – az állami költségvetésből származó 
bevételek előirányzatainak egyezősége végett – sor kerül az előző évi költségvetés 
módosítására. Ezt tartalmazza ez a rendelet tervezet, melyet elfogadásra javasol 
  
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
6/2008.(II.14.) számú rendeletet 

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről   szóló 2/2007.(II.7.) számú 
rendelet módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 

5. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Lakossági víz és csatornadíj támogatás igénylése 
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Németh Sándor: A támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeit, valamint az 
egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezését a KvVM 
rendeletben szabályozza, amelynek azonban még csak a tervezete áll rendelkezésre. Ezt 
valamint az igényléshez szükséges dokumentumokat a DRV Zrt. rendelkezésre bocsátotta. Az 
önkormányzatok a 2008. évre vonatkozó víz- és csatornadíj támogatási igényüket a DRV Zrt 
közreműködésével nyújthatják be a Magyar Államkincstár területi igazgatóságaihoz. A 
támogatási igény bejelentéséről önkormányzati határozatot szükséges hozni. Támogatási 
igényt nem csatornázott területek esetében csak ivóvíz szolgáltatásnál 412,- Ft/m3, víz- és 
csatornaszolgáltatásnál pedig 818,- Ft/m3 ráfordítási küszöbérték felett lehet felterjeszteni. 
Javasolja a testületnek a támogatási igény benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

6/2008.(II.11.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2008. évi 
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.  
Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a 
pályázatot Balatonföldvár Város Önkormányzat gesztorsága mellett.  
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 
Határidő: 2008. február 18. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
 

b.) Közművelődési érdekeltségi támogatás igénylése  
 
 
Németh Sándor: A 4/2004.(II.20.) NKÖM számú rendelet szabályozza  a helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatását. A 8. §. szerint a 
közművelődési támogatásra rendelkezésre álló összeg a közösségi intézmények, színterek 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható 
fel. A képviselő-testület ez évi költségvetési rendeletében 720 ezer Ft-ot irányzott elő saját 
erőként a művelődési ház, mint közösség színtér technikai eszközeinek, berendezésének 
fejlesztésére, a színpad felújításához. Javasolja a testületnek, hogy nyújtsanak be támogatási 
igényt a költségvetési rendeletben megfogalmazott célok megvalósításához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  

 
7/2008.(II.11.) számú határozatot: 

A képviselő-testület a 4/2004.(II.20.) NKÖM számú rendelet 9.§-a alapján 
támogatási igényt nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a helyi művelődési 
ház (közösségi színtér) technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására, a 
művelődési házban lévő színpad felújításához. 
A képviselő-testület a 2008. évi  költségvetésében e célra 720 ezer Ft saját forrást 
biztosít. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról a 
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Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján – gondoskodjon. 
Határidő: 2008. február 20. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

c.) Könyvtár feladat-ellátási szerződések megszüntetése 
 
Németh Sándor: A képviselő-testület felhatalmazása alapján 2006. október 10-én 
könyvtárellátási megállapodást írt alá a keszthelyi Fejér György Városi Könnytárral a 
könyvellátás biztosítása érdekében. E megállapodás három hónapos határidővel, év végére 
mondható fel. 2007. március 29-én kelt megállapodással 2007. évre a mozgókönyvtári 
feladto9ka ellátásával egészítették ki ezt a szerződést. A hévízi kistérség megalakulásával az 
érintett önkormányzatok felmondták a társulási szerződést, illetve a törvény alapján kiléptek a 
keszthelyi társulásból. Mivel ez a könyvtárellátási feladatokat is érintette, egyértelműnek 
tartották, hogy a felmondás a feladatellátásra is szólt. Maga a mozgókönyvtári feladatok 
ellátására vonatkozó megállapodás pedig csak 2007. évre szólt, ezért az egyébként is csak 
adott évre vonatkozott. Javasolja ezért a képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a 
mozgókönyvtári szerződés hatálya csak 2007. évre szólt, a feladat-ellátási szerződést pedig fel 
kell mondani. 
Kéri továbbá, hogy a testület hatalmazza fel arra, hogy hévízi könyvtárral a feladat-ellátási 
szerződést a további folyamatos feladatellátásra megkösse. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  

 
8/2008.(II.11.) számú határozatot: 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2006. október 2-án kelt  
könyvtárellátási feladat-ellátási szerződés a keszthelyi kistérségi társulásból 
történő kilépéssel a törvény alapján megszűnt, így abból további kötelezettség 
az önkormányzatra nem vonatkozik. 

 A képviselő-testület leszögezi, hogy a mozgókönyvtári feladatellátásra kötött 
kiegészítő megállapodás kizárólag 2007. évre vonatkozott, így abból a további 
időszakra a képviselő-testületre kötelezettség nem származhat. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hévízi gróf 

Festetics György Könyvtárral a feladat-ellátási szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

d.) Bejelentések 
 
 
Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet az építéshatósági kijelölés változásáról, 
mely alapján február 1-től a felsőpáhoki jegyző építéshatósági jogköre megszűnt, a település 
továbbiakban Nemesbük illetékességi területéhez tartozik. Nagyon méltánytalannak és 
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megalázónak tartják ezt a helyzetet, ezért kérelemmel fordult a minisztérium illetékes 
osztályvezetőjéhez a rendelet megváltoztatása érdekében. 
 
Megkérdezi a képviselőket, gondolkodtak-e az elmúlt ülésen felvetett ötletén, a község 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végző állampolgárok elismerésén. 
 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Véleménye szerint az ötlet jó, szerinte ajándékként a község 
címerét tartalmazó ajándéktárgy jöhetne szóba, pl. kristály vagy porcelán ajándék. 
 
Elmondja továbbá, hogy az idei falunap programja alakul, amelyet majd ismertetni fog a 
testülettel. 
 
Mocsári Attila : Egyetért a javaslattal, tisztázni kellene még az összeget is, és az átadás 
körülményeit, idejét. 
 
Prótár Richárd : Véleménye szerint is a kristályból készült ajándéktárgy méltó lehetne egy 
elismeréshez, amelyet a falunapkor kellene átadni. 
 
Németh Sándor: Az erre vonatkozó rendelet tervezetet elkészítteti, s a testület ülése elé 
terjeszti. 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


