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

        
Szám: 3-8/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. június 2-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 
  lakosság részéről 6 fő (5. napirendi pontnál) 
 

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. 
Bejelentette, hogy a jelentés elkészítése óta 20 millió Ft értékben vásároltak OTP 
Tőkegarantált Pénzpiaci befektetési jegyet, kéri ennek jóváhagyását. 
 
 
1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
  
2. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
3. A gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
4. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
5. A 2008. július 5-i falunap előkészítése 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
6. Egyéb ügyek, bejelentések 
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a.) Zala Termálvölgye Egyesület alapítása, alapítói hozzájárulás és éves tagdíj 

megfizetésére kötelezettség vállalás 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

b.)  ZALAISPA társulási megállapodás módosítása 
     Előadó: Németh Sándor polgármester 

 
c.) Bérleti szerződés felmondása 

          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

d.) Jegyzői helyettesítés engedélyezése 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

e.) Könyvállomány átadása 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

f.) Temetői szociális blokk tervezése 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

g.) Bejelentések  
 

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

22/2008. (VI.5.)számú határozatot: 
A képviselő-testület  a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadja,  a 
polgármester intézkedését az önkormányzat tulajdonát képező értékpapírokkal 
kapcsolatban – amellyel 20.000 ezer Ft értékben OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 
keretében pénzpiaci befektetési jegy vásárlására került sor – jóváhagyja. 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása 

 
 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
            (rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
    
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetet és annak indokolását 
előzetesen megkapták. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 

 
11/2008. (VI.05.) számú rendeletet 
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az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról  
 (rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

2. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
            (előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot a meghívóval kézhez kapták, 
annak tartalmát ismerik. Az írásos indokolásban leírták a tervezet indokát. Javasolja a rendelet 
megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

12/2008. (VI.05.) számú rendeletet 
a szociális ellátásokról szóló 11/2004.( VI.10.) számú rendelet módosításáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 

3. A gyermekek védelméről 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. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

13/2008. (VI.05.) számú rendeletet 
a gyermekek védelméről  szóló 12/2004.(VI.10.) számú rendelet módosításáról  

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
 
 

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

 
Németh Sándor: A rendelet tervezet szabályozza a hivatalban a vagyonnyilatkozat tételre 
kötelezett személyek körét és a nyilatkozat tételének gyakoriságát. Kéri a testületet, hogy a 
rendeletet alkossák meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

14/2008. (VI.05.) számú rendeletet 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007.  (III.7.) 

számú rendelet módosításáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
 

5. A 2008. július 5-i falunap előkészítése 
 

 
Németh Sándor: Köszönti a napirendi pontnál megjelent állampolgárokat, akik évről-évre 
segítséget nyújtanak a községi falunap megrendezésében. Kéri Mocsári Attila alpolgármestert, 
hogy kérje fel a plébános urat a reggeli szentmise megtartására. A sportrendezvények 
megszervezése folyamatban van, öt csapat szereplése várható. A napi műsor teljes körű, a 
meghívókat megrendelték. Kéri, hogy a nagy sátrat az önkormányzat emberei időben állítsák 
fel, illetve segítsék az egyéb szervezési, technikai feladatokat is. 
 
Cseh Istvánné: Az idén is vállalják a gyermekprogramok megszervezését, amely több 
helyszínen lenne egyidőben, színes programokkal.  
 
Rábai László: Az idén is elvégzi a kihangosítási feladatokat. 
 
Hegyi Árpád: A polgárőrség közreműködik a rendezvény biztosításában. 
 
Németh Sándor: Előre is köszöni  közreműködést, s reméli ebben az évben is sikeres lesz a 
rendezvény. 
 
 

6. Egyéb ügyek, bejelentések 
 
 

a.) Zala Termálvölgye Egyesület alapítása, alapítói hozzájárulás és éves 
tagdíj megfizetésére kötelezettség vállalás 

 
Németh Sándor: A LEADER 2007-2013. program előkészítésének helyi munkálatai 2007. 
szeptemberében indultak meg. Zalaszentgrót és Hévíz kistérségek önkormányzatai, civil 
szervezetei és vállalkozói 2007. október 4-én létrehozták a Zala Termálvölgye Helyi 
Közösséget. A helyi közösséghez tartozó 33 településen 31.739 lakos él. A Zala 
Termálvölgye Helyi Közösséghez 33 önkormányzat, 44 vállalkozás és 28 civil szervezet 
tartozik. A tervezési folyamat keretében a helyi közösségnek és tervezői munkacsoportjának 
el kellett készíteni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezetét.  
A tervezés elektronikus felületen történt, heti kötelező rendszerességgel, bonyolult eljárási 
rendben. A tervezési folyamat tulajdonképpen befejeződött. A Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia véglegesítésére, a terv elfogadására 2008. május 20-án került sor. A pályázatot 2008. 
június 1-jén kellett beadni. Az akciócsoport a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában közel 1 
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milliárd forint felhasználását tervezhette meg, melynek forrása az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelye.  
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 5 fejlesztési prioritást határoz meg:  

1.) Gazdaságfejlesztés, különös tekintettel a Zala Termálvölgye Turizmusára, 
2.) természeti értékek és környezeti erőforrások fenntartható hasznosítása, 
3.) élhető települések a Zala Termálvölgyben, 
4.) emberi erőforrások fejlesztése, 
5.) Zala Termálvölgye Közösségének fejlesztése. 

Pályázat nyertesség esetén a helyi vállalkozásoknak, civil szervezeteknek és az 
önkormányzatoknak szóló első pályázati kiírásokra várhatóan 2008. év végén kerülhet sor.  
A Tervezést Koordináló Csoport heti rendszerességgel a zalaszentgróti és hévízi kistérségben 
váltakozva tartottak fogadóórát és üléseztek. Az előkészítő üléseken összeállították a 
stratégiai program elemeit. A tervezést koordináló csoport folyamatosan lehetőséget 
biztosított a tervezői munkában való részvételre a következők szerint:  

- Tematikus tervezői beszélgetések négy alkalommal, 
- fogadóórák, tervezői munkacsoport ülések hetente,  
- projekttervek összegyűjtése (170 beérkezett pályázati ötlet), 
- akciócsoport ülések négy alkalommal. 

Az elkészült szakmai anyagokat hetente kiküldték az akciócsoport tagjai részére.  
Összességében elmondható, hogy az előzetesen elismert akciócsoport, illetőleg a tervezést 
koordináló csoport munkáját a vonatkozó rendeletek szerint elvégezte.  
Az egyesület alakuló ülését 2008. május 6-án tartotta meg. Az egyesületet a helyi közösség 56 
tagja, mint alapító hozta létre. A Zala Termálvölgye Egyesület alakuló közgyűlése 
megválasztotta tisztségviselőit. Elnök: Guitprechtné Molnár Erzsébet, alelnök: Czigány 
Sándor, elnökségi tagok: Németh Attila, Horváth János, Merenics Béla, Tafota Istvánné, 
Szőkéné Hajduk Andrea. Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Lászlóné, Felügyelő Bizottsági 
tagok: Hársfalvi Károly, Pödör Péter.  
Az egyesület tagjainak éves tagdíjat kell fizetni, melyről az alakuló közgyűlés döntött. Az 
alakuló közgyűlés 3/2008. számú határozata szerint a 2008. évi tagdíj összege: 5.000,- Ft.  
A 93/2007. (VIII. 29.) FVM. rendelet 11. § b) pontja szerint a Vidékfejlesztési Stratégia 
benyújtásának időpontjáig az egyesületnek rendelkeznie kell 1.000.000,- Ft induló tőkével, 
amelyet a pályázat benyújtásakor be kell mutatni.  Az alakuló közgyűlés 4/2008. számú 
határozata értelmében az 1.000.000,- Ft összegű induló tőkét a helyi közösség 
önkormányzatai lakosságszám arányosan adják össze, az egy lakosra jutó összeg 31,50 Ft.  
A fentiek alapján kérem a T. Képviselőtestületet, hogy mind az éves tagdíjra, mind az induló 
tőkére vonatkozó  javaslatot fogadja el. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

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

23/2008. (VI.2.)számú határozatot: 
1.) Felsőpáhok KÖZSÉG Önkormányzata Képviselő-testülete alapító tagként részt vesz 

a Zala Termálvölgye Egyesület munkájában, annak céljaival egyetért, az egyesület 
alapszabályát megismerte, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, ennek 
megfelelően a tagdíj megfizetését az egyesületi alapszabály és a közgyűlés 
rendelkezése szerint. Vállalja, hogy az egyesület 2008. évi tagdíját, 5.000,- Ft-ot, az 
egyesület bírósági bejegyzését követő 15 napon belül az egyesület számlájára 
befizeti. A Képviselőtestület felhatalmazza Mocsári Attila alpolgármestert, hogy az 
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egyesület közgyűlésében képviselje az Önkormányzatot és az Önkormányzat 
nevében teljes jogkörrel eljárjon.  

2.) A Képviselőtestület vállalja, hogy a LEADER Vidékfejlesztési Stratégia pályázat 
benyújtásához szükséges 1.000.000,- Ft induló tőke biztosításában részt vesz, ahhoz 
19300 Ft összeggel hozzájárul. Vállalja továbbá, hogy ezen összeget 2008. május 
30-ig a Termálvölgye Egyesület által megadott számlára befizeti. Az induló tőkéhez 
szükséges 19.300,- Ft-ot a Képviselőtestület a 2008. évi költségvetési tartalékából 
biztosítja.  
Határidő: 1.) pontra: 2008. június 30. 
                2.) pontra: azonnal  
Felelős:  Németh Sándor polgármester 

 

 
b.) ZALAISPA társulási megállapodás módosítása  

 
Németh Sándor: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Tanács 2008. február 13-i ülésén 
módosította a társulási megállapodást., mely az elkészült projekt tulajdonjogi helyzetének 
tisztásázás segíti elő. Ismerteti a megküldött határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

 
24/2008. (VI.2.)számú határozatot: 

Felsőpáhok Község Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Nyugat-Balaton és Zala folyó 
medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására 
létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás VII.2. Tulajdonjogi kérdések 
fejezetének első bekezdése helyébe az alábbi lépjen : 
 

„Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő 
létesítmények a Társulás Tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a 
tagok az 1. sz. melléklet szerinti arányban. 
Ezért a tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA/KA projekt keretében megépülő felépítmények a 
Társulás nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljenek. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megoszlásának 
kialakítását a tagok a beruházáshoz történő hozzájárulásuk arányához igazítják. 
Zalabér esetében a konkrét tulajdoni részarányok kialakításakor a Társulás tagjai 
figyelembe veszik az előkészítés során felmerült többletráfordításokat, különös 
tekintettel az előkészítés költségeire, az átadott terület értékére és a pályázatokon 
Zalabér által elnyert összegek jelen projekt érdekében történő felhasználására. Felek 
vállalják, hogy a tulajdonjogi kérdésekben a pénzügyi memorandumnak megfelelően 
járnak el.” 
 

Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati kivonat 3 példányának 
megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi 
Ferenc utca 2.) tájékoztatásáról gondoskodjanak. 
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a módosított társulási megállapodás 
aláírására.  
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Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel elfogadott 
társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok   ugyancsak 3 példányának 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő megküldéséről 
gondoskodjanak.  
     Határid ő:  azonnal. 
     Felelősök:   Németh Sándor  polgármester 
 
 

c.) Bérleti szerződés felmondása 
 
Németh Sándor: 1994. március 31-én Felsőpáhok Polgármestere – a képviselő-testület 
30/1994.(IV.5.) számú határozata felhatalmazás alapján – bérleti szerződést kötött a 
Felsőpáhoki Kolping Családdal a Szabadság u. 3/1, jelenleg Szent I. u. 67. szám alatt lévő 
ingatlanrész bérletéről. A bérlet, amely ténylegesen ingyenes használati jog, határozatlan 
időtartamra szól, háromhavi felmondási lehetőség van a szerződésben kikötve. A Kolping 
Család volt köteles az állagmegóvásról gondoskodni, a könyvtár működését lehetővé tenni, 
valamint értéknövelő beruházást végrehajtani. Az ingyenesség miatt azonban ezek 
elszámolásár csak négy éven belül történő bérleti jog megszűnés esetén volt lehetőség. 
Az ingatlant ténylegesen több éve nem használják, az állaga meglehetősen leromlott, sem 
karbantartásáról, sem  takarításáról nem gondoskodott senki. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződést mondják fel, s gondoskodjanak az 
épületrész megfelelő hasznosításáról. 
 

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

25/2008. (VI.2.)számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőpáhoki Kolping 
Családdal 1994. március 31-én a Felsőpáhok, Szabadság u. 3/1 (jelenleg Szent I. u. 67.) 
szám alatti ingatlanrészre kötött bérleti szerződést felmondja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Felsőpáhoki Kolping Család vezetőjét 
tájékoztassa. 
 
     Határid ő:   azonnal 
     Felelősök:   Németh Sándor  polgármester 
 
 

d.) Jegyzői helyettesítés engedélyezése 
 
Németh Sándor: Cserszegtomaj Polgármestere kereste meg a képviselő-testületet, melyben 
kérte, hogy Dr. Horváth Éva jegyző láthassa el a jegyző helyettesítését 2008. június 2-től heti 
két alkalommal 4-4 órában  kb. 2009. január közepéig, az új jegyző kinevezéséig. A jegyző 
előzetesen hozzájárult a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
Kérem a testületet, hogy járuljon hozzá a helyettesítési megbízás kiadásához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

26/2008. (VI.2.)számú határozatot: 
 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Dr. Horváth 
Éva jegyző 2008. június 1-től előreláthatóan 2009. január közepéig Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatánál jegyzői helyettesítési feladatokat lásson el heti 4-4 órában. 
Felkéri a polgármestert,. hogy a döntésről a Cserszegtomaj Község Polgármesterét 
tájékoztassa.  
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 

 
e.) Könyvállomány átadása 

 
Németh Sándor: A keszthelyi városi könyvtár átadta azt a könyvállományt, melyet évente az 
önkormányzati támogatásból vásároltak a helyi könyvtár részére. Ez összesen 4125 db kötet, 
melyet 617 ezer Ft összegben tartottak nyilván. Javasolja a testületnek, hogy ezt adják tovább 
a hévízi könyvtárnak a könyvállomány rendezése, selejtezése, szakszerű kezelése érdekében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

27/2008. (VI.2.)számú határozatot: 
 

A képviselő-testület a Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely, Zeppelin tér 3.) által 
átadott 4125 db könyvállományt átadja a Gróf Festetics György Művelődési Központ, 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Hévíz,  Deák tér 1.) részére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Művelődési Központ Igazgatóját értesítse, s 
könyvátadásra vonatkozó megállapodást kösse meg.  
 
Határidő:   2008. június 30. 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
 
 

f.) Temetői szociális blokk tervezése 
 
Németh Sándor : Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a központi belterületen lévő 
köztemetőbe rendeljék meg a szociális blokk tervezését, s e célra biztosítson a testület 100 
ezer Ft-ot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

28/2008. (VI.2.)számú határozatot: 
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A képviselő-testület az általános tartalék terhére engedélyezi a felsőpáhoki köztemető 
területén (175 hrsz) szociális blokk (WC, kézmosó) tervezésének megrendelését, amely 
célra 100.000 Ft felhasználását engedélyezi. 
 Határidő:   2008. június  30. 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
 

g.) Bejelentések  
 
 
Németh Sándor: Elmondja, hogy az iparűzési adó terén jelentős többletbevételhez jutnak, 
amelyből át kellene gondolni milyen feladatot lehetne megoldani a betervezetteken felül. 
Javaslata lenne arra, hogy a belterületi utak, járdák felújítását be lehetne ütemezni majd. 
 
Prótár Richárd : Véleménye szerint az új hivatal építésével kellene foglalkozni. Javasolja 
továbbá az önkormányzati honlap készítésének megrendelését. 
 
Németh Sándor: Nem szeretné, ha egy új hivatal építése miatt kellene hosszú távra a 
települést eladósítani.  
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


