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

        
Szám: 3-10/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 7-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. Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása társulási 
megállapodásának módosítása      

 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
  

2. Az önkormányzat társulásai társulási megállapodásainak módosítása      
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

b.)  Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 
módosítása 

     Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

c.) Haszonkölcsön szerződés kötése 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
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d.) Temetői vizesblokk építése 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

e.) Tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása  
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

f.) Helyi képviselői tiszteletdíj megállapításának kezdeményezése 
          Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

g.) 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. Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása társulási 
megállapodásának módosítása      

    
    
Németh Sándor: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2007. évi CXLVI. törvény 20. §-a módosította a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3. § (1) 
bekezdését. A törvény módosított szövege szerint, a többcélú kistérségi társulási 
megállapodás tartalmazza az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem 
teljesítés esetén irányadó eljárást, azaz a társulás döntésétől függően, az azonnali beszedési 
megbízás – inkasszó - alkalmazását. A Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú 
Társulásának jelenleg hatályos Társulási Megállapodása az önkormányzatok által vállalt 
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítés esetére vonatkozóan irányadó eljárást nem tartalmazza. 
A 2008. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, fentebb 
hivatkozott törvény, kötelező rendelkezésére tekintettel ki kell egészítenünk a Társulási 
Megállapodást. A jelenleg hatályos Társulási Megállapodás VI. fejezetének 6.1.2. a) pontja 
szabályozza a tagönkormányzatok hozzájárulását.   E szerint: a tagönkormányzatok 
hozzájárulását a lakosság számarányában minden évben – az önkormányzatok részére 
folyósított norma szerinti települési állandó lakosságszám január 1-jei állapota szerint – a 
Társulási Tanács állapítja meg. Az éves hozzájárulást a Társulási Tanács minden év november 
30-ig, a várható költségek figyelembe vételével állapítja meg. A hozzájárulást két részben, 50-
50 %-os arányban március 31-ig, illetve szeptember 30-ig kell a Társulás számlájára átutalni. 
Miután a Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik és egyéb bevételek mellett a 
Társulás tagönkormányzatai által befizetendő éves hozzájárulás a költségvetés jelentős tétele, 
a Társulás működésének finanszírozása, illetve működőképessége szempontjából fontos az 
önkormányzati hozzájárulások határidőben történő befizetése.  
 
Amennyiben a befizetés az adott határidőre önkéntesen nem történik meg, úgy a 
működőképesség biztosítása érdekében szükséges az elmaradt hozzájárulás azonnali 
beszedési megbízás, inkasszó alkalmazásával történő beszedése.  
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A fentiek miatt javasolja hogy a Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának 
Társulási Megállapodása kiegészítését a kiküldött határozati javaslat szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

30/2008.(VII.7.) számú határozatot:  
A Képviselőtestület a Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának 6.1. pontját egy új ponttal egészíti ki a következők szerint: 
„6.1.3. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazható”.  
A Társulási Megállapodás eredeti 6.1.3.-6.1.6. pontja 6.1.4.-6.1.7. pontra változzon.  
Felelős:  Németh Sándor  polgármester 
Határidő: 2008.július 10.  

 
 

2. Az önkormányzat társulásai társulási megállapodásainak módosítása      
 
 

Németh Sándor:  A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó 2007. évi 
CXLVI törvény15 §.-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt 
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7 és 8 §-át, mely a társulási megállapodások 
tartalmát írja elő. A 2008. január 1. napjától hatályos változás szerint a társulási 
megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás díjának nem fizetése esetén alkalmazandó 
eljárást. A feladatellátásra, valamint az intézmények közös fenntartására létrejött társulások 
esetében gyakori probléma, hogy a társult önkormányzatok a feladatellátáshoz való 
hozzájárulást nem, vagy nem az előírt időpontban fizették meg. A gyepmesteri feladatok 
ellátására, az orvosi ügyelet biztosítására, a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására létrejött megállapodások módosítását 
az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 
Fentiek alapján a határozati javaslat szerint kerül módosításra valamennyi megállapodás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

31/2008.(VII.7.) számú határozatot:  
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális 

Integrált Intézmény keretében a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
ellátására vonatkozó társulási megállapodást a határozat 1. számú melléklete 
szerint jóváhagyja. 

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény keretében a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodást a 
határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

3. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az összevont orvosi 
ügyelet  szolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodást a határozat 3. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 



 4 

4. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri 
tevékenység közös  ellátására vonatkozó társulási megállapodást a határozat 4. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Németh Sándor 
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodások aláírására.  

Felelős: Németh Sándor polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
 

3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
                       (megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Németh Sándor: Alsópáhok község jegyzője megküldte az alsópáhoki GESZ működtetésére 
vonatkozó társulási megállapodás tervezetet. A tervezetben az alábbi változtatások indokolják 
a módosítást: 

- a társulási megállapodásban rögzíteni kell a társulási hozzájárulás megfizetésének 
módját, határidejét, illetve ennek elmulasztása esetén követendő eljárást, e körrel 
bővült ki a megállapodás 13. pontja. 

- a  14. pontban rögzítésre került a szociális étkezéssel kapcsolatos feladatkörök, mely 
szerint a hatósági jogkört a társult önkormányzatok gyakorolják, a működési 
engedély beszerzése ugyanakkor a társulás feladata. Ennek tisztázása azért volt 
fontos, mivel jelenleg a működési engedély hatálya nem terjed ki Felsőpáhok 
területére. 

 
Javasolja a testületnek a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

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

 

32/2008. (VII.7.)számú határozatot: 
A képviselő-testület az Alsópáhok  Önkormányzat és Felsőpáhok Önkormányzat 
Gazdasági Intézményfenntartó Társulásának működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az eléterjesztésnek megfelelően elfogadja, s felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2008. július 20. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 

 
b.) Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 

módosítása 
                   (alapító okirat tervezete mellékelve) 
 
Németh Sándor: Alsópáhok község jegyzője megküldte az alsópáhoki iskola és óvoda 
alapító okiratának módosítását, amelyben kisebb pontosítások történtek a kincstár jelzései 
alapján. Ismerteti az okirat tervezetét, s javasolja a testületnek annak elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

 
33/2008. (VII.7.)számú határozatot: 

A képviselő-testület az Alsópáhoki Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda módosított 
alapító okiratát az eléterjesztésnek megfelelően elfogadja, s felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2008. július 20. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 
 

c.) Haszonkölcsön szerződés kötése 
(szerződés tervezete mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás küldte a szerződés 
tervezetet a helyi könyvtárban lévő azon könyvállományra, amelyeket a társulás biztosított a 
könyvtár részére. Ez összesen 218 db könyv, melynek értéke 278378 Ft.  A szerződés 
határozatlan időre szólna, 30 napos felmondási idővel. A megállapodás alapján az 
önkormányzat felel a könyvekért, a szerződés megszűnése esetén a sérült vagy megsemmisült 
könyvek árát meg kell térítenie. Mivel a jelenlegi könyvtár nem alkalmas a szerződés szerinti 
teljesítésre, nem javasolja annak megkötését.  
 

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

34/2008. (VII.7.)számú határozatot: 
Felsőpáhok Község önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván haszonkölcsön 
szerződést kötni a Keszthely  és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában 
lévő 218 db. könyvre.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét értesítse, illetve a könyvek 
igény szerinti visszaadásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2008. július 30 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
 
 
 

d.) Temetői vizesblokk építése 
 
Németh Sándor: Elkészült a temetői vizesblokk engedélyezési terve, s egyúttal beszerzett 3 
ajánlatot is a megvalósítás gyorsítása érdekében. Ismerteteti az ajánlatokat. Javasolja 
testületnek, hogy döntsön az építési engedély megkéréséről, valamint a kivitelezés 
elvégzésével a Tisza-ép  Kft-t bízza meg 3.5054 ezer Ft bruttó vállalkozói díjért. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

35/2008. (VII.7.)számú határozatot: 
a.) Felsőpáhok Község önkormányzata Képviselő-testülete az I. fokú 

építéshatóságtól a kéri a temetői vizesblokk (felsőpáhoki 176/2 hrsz) építésének 
engedélyének kiadását. 

b.) A vizesblokk építésével a TISZA-ÉP Kft-t (Keszthely, Sopron u. 1/b) bízza meg  
3505 ezer Ft vállalkozói díjért 2008. október  30-i határidővel.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján az építési engedélyt kérje meg, 
illetve a vállalkozóval a szerződést kösse meg.  
Határidő: 2008. július 30 

         Felelős:     Németh Sándor  polgármester 
 

 
e.) Tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása  

 
Németh Sándor: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (64) 4. §-a alapján kéri, hogy részére a 
képviselő-testület mai naptól a tiszteletdíjat állapítson meg. Egyúttal az alakuló ülésen tett 
nyilatkozatát a tiszteletdíj megállapításának mellőzésére, visszavonja. 
A társadalmi megbízatású polgármesterek tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen 
állapítja a 3. § (2) bekezdésében megállapított illetményalap (2008. évben 38.650 Ft)  2,5-4,5 
szorzatával. Összegszerűen a havi tiszteletdíj 99625 Ft és 173925 Ft között állapítható meg. 
A tv. 18. § (2) bekezdése szerint a polgármestert, választása szerint - az igazolt költségei 
megtérítése helyett kérésére költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-
testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának 
megfelelő összeg. Kéri költségátalány megállapítását is. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogyha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-
testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz 
határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a 
költségátalány minimális összege illeti meg. Egyúttal bejelenti, hogy nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Egyúttal javasolja a képviselő-testületnek, hogy Mocsári Attila alpolgármester részére havi 
70000 Ft tiszteletdíjat, valamint tiszteletdíja 10 %-ának megfelelő összegű költségátalányt 
állapítson meg. Az alpolgármester előzetesen jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Javasolja a polgármester részére 170000 Ft havi tiszteletdíj, 
és 30 %-os költségátalány megállapítását. 
 
Nagy László: A javaslatot támogatja.  
 
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

36/2008. (VII.7.)számú határozatot: 
a.) A képviselő-testület Németh Sándor polgármester részére 2008. július 8. 

napjától kezdődő hatállyal havi 170.000 Ft tiszteletdíjat és tiszteletdíjának 30 
%-ának megfelelő összegű, azaz havi 51.000 Ft költségátalányt állapít meg.  

b.) b.) A képviselő-testület Mocsári Attila alpolgármester részére havi 70.000 Ft 
összegű tiszteletdíjat és tiszteletdíjának 10 %-ának megfelelő összegű, azaz havi 
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7.000 Ft költségátalányt állapít meg.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés alapján a tiszteletdíjak és költségátalányok 
számfejtéséről, kifizetéséről folyamatosan gondoskodjon. 
Határidő: 2008. július 31. és folyamatos 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
 
 

f.) Helyi képviselői tiszteletdíj megállapításának kezdeményezése 
 
Németh Sándor : Javasolja a képviselő-testületnek, hogy alkossanak rendeletet a képviselők 
tiszteletdíjáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  

 
37/2008. (VII.7.)számú határozatot: 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testület következő ülésére terjessze a 
képviselő-testület elé a helyi képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet 
tervezetét. 
 
 

g.) Bejelentések  
 
 
Németh Sándor: Elmondja, jól sikerült a 2008. évi falunap, köszönet illeti a szervezésben 
résztvevőket.  
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 


