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

        
 
Szám: 3-4/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 3-án 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. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről 
     Előadó: Németh Sándor polgármester 
  
2. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda alapító okirata 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

b.) FiberNet Zrt elvi hozzájárulás kérése 
          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. 
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II. 
Napirendek tárgyalása 

 
 

1.   Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről 
              (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
    
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetet és annak indokolását 
előzetesen megkapták. Elmondja, hogy a tervezetet az előzetes megbeszélések alapján 
állították össze.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
 

7/2008. (III.10.) számú rendeletet 
helyi kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 
 

2. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

 a.) Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda alapító okirata 
            (alapító okirat mellékelve) 
 

 
Németh Sándor: Alsópáhok község jegyzője küldte meg az alapító okiratot, kérve a testület 
jóváhagyását.  Az alapító okiratban a már ismert szakfeladat rend változása miatt a TEÁOR 
számok változnak.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

9/2008.(III.3.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a testület döntéséről Alsópáhok Jegyzőjét tájékoztassa. 
Határidő: 2008. március 20. 
Felelős:  Dr. Horváth Éva  jegyző 
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b.) FiberNet Zrt elvi hozzájárulás kérése 
 
 
Németh Sándor: A FiberNet Zrt a hévízi fejállomásuk és a MAVI 400/120 kV-os 
alállomásán bérelt digitális végpontját össze kívánja kötni a Hévíz-Felsőpáhok összekötő út 
mentén kiépítendő optikai kábellel. Ennek érdekében a kábel által érintett tulajdonosokkal – 
egy kivétellel – sikerült egyezséget kötni. A 05/24 hrsz-u ingatlan tulajdonosa  azonban 
elzárkózott attól, hogy az optikai kábel érinthesse az ingatlana határát. Ezért kéri a beruházó 
cég, hogy amennyiben a megállapodás lehetősége végleg meghiúsulna, ezen a szakaszon, - 
amely mintegy 16 m hosszú - az önkormányzat tulajdonát képező árokban hozhassák a 
vezetéket. Ennek ellentételezéseként a tulajdonosnak felajánlott 100 ezer Ft kártalanítást az 
önkormányzat részére fizetnék meg. Javasolja a testületnek, hogy adja meg a hozzájárulását.  
 
Prótár Richárd : Támogatja a kérés teljesítését, hiszen az önkormányzatot ezzel kár nem éri, 
sőt egy kevés bevételhez is juthat. 
 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  

 
10/2008.(III.3.) számú határozatot: 

A képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fibernet 
Kommunikációs Zrt. (Hévíz, Tavirózsa u. 1.) az önkormányzat tulajdonát képező 
06/2 hrsz-u úthoz tartozó nyílt árokban vezesse ezen a szakaszon az optikai 
kábelt, amennyiben a felsőpáhoki 05/24 hrsz-u ingatlan tulajdonosával a vezeték 
elhelyezésében nem tud megállapodni. Ebben az esetben az önkormányzat igényt 
tart a tulajdonosnak felajánlott 100.000 Ft kártalanítási összegre. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa, 
illetve amennyiben szükséges a megállapodást megkösse. 
Határidő: 2008. március 20. illetve április 15. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

c.) Bejelentések 
 
 
Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ebben az évben valószínűleg lesz 
pályázati lehetőség a játszótér felújítására. Addig is az önkormányzat dolgozóinak feladatul 
adta, hogy a szakvélemény alapján a veszélyhelyzetet szüntessék meg. 
 
Prótár Richárd : A Pásti településrész északi részén húzódó árkot be kellene temetni, mivel 
eredetileg sem volt rá semmi szükség, az aljhát pedig állandóan kimossa az esővíz a közútra. 
Ő vállalja, hogy munkagépet biztosít a feladathoz, ha az önkormányzat dolgozói 
közreműködnek ebben.  A 2 hrsz-u ingatlanok útkialakításából származó földet e célra fel 
lehetne használni. 
 
Nagy László: Ő is felajánlja, hogy munkagéppel részt vállal a feladatban. 
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Németh Sándor: Köszöni a felajánlott munkákat, egyeztetni fognak a konkrét megvalósítást 
illetően. 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 


