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

   Szám: 3-24/2008. 

Jegyzőkönyv 
  
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 10-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 
  Prótár Richárd  
  Szakonyi Imre helyi képviselők 
   Dr. Horváth Éva jegyző 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Nagy László helyi képviselő 
 
 

I. 
Napirendek tárgyalása előtt  

 
Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és három fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére. Kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el.  

 
1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

2. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi alakulásáról 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
4. 2009. évi belső ellenőrzési terv 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
5. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
a. Támogatási kérelem játszótér építéséhez 

        Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

b.) Támogatási kérelem rekreációs központ építéséhez  
       Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
A képviselő-testület öt 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 módosítása 
 (rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést az indoklással együtt kézhez kapták. Kérte a 
testületet, hogy alkossák meg a rendeletet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

20/2008. (11.13.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  3/2008. (II.14.)  számú rendelet 

módosításáról  
(rendelet szövege mellékelve) 

 
 
 

2. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi alakulásáról 
 
Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, 
hogy a .2008. évi költségvetés teljesítését megfelelőnek tartja, a betervezett feladatok többsége 
megvalósult, vagy folyamatban van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 

 
 65/2008.(XI.10.)számú határozatot: 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves alakulásáról szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 

 
 

3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 
(előterjesztés mellékelve) 
 

 
Németh Sándor: A testület elé került anyag még nagyon képlékeny, hiszen utalás történt arra, hogy 
a harmadik költségvetési törvény javaslatot tárgyalja az Országgyűlés. Azt mindenképpen várható, 
hogy kismértékben csökken a költségvetési támogatások aránya a jövő évi önkormányzati 
költségvetésben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 



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

66/2008.(XI.10.)számú határozatot: 
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésnek megfelelően állapítja meg. 

 
 
 

4. 2009. évi belső ellenőrzési terv 
(előterjesztés a  jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján álapítsa 
meg a jövő évi ellenőrzési tervet. 
 

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

67/2008.(XI.10.)számú határozatot: 
 
A képviselő-testület az Polgármesteri Hivatal  2009. évi belső ellenőrzési tervét az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
 

5. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) Támogatási kérelem játszótér építéséhez 
 
 
Németh Sándor: Megjelentek a pályázati felhívások az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó támogatásokra. A falumegújítás és fejlesztés témakörben van lehetőség 
játszóterek kialakítására támogatást kérni. 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 3.§. (1) d.) pont 
A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100 %-a, de nem haladhatja meg a 200.000 eurónak 
megfelelő összeget, ezenkívül költségvetési szervek esetén a támogatás alapja  a nettó összeg, azaz 
az ÁFA kötelezettség az önkormányzatot terheli. 
E körben javasolja a felsőpáhoki sportpálya területére (40/2 hrsz) új játszótér kialakítását, amely a 
vonatkozó EU-s szabványoknak megfelel. E kb. 400 m2-es területen 8 játszóeszközből, padból, 
hulladékgyűjtővel ellátott játszótér létesülne, természetesen parkosítással együtt. A bekerülési érték 
nettó 10 millió Ft. Javasolja a testületnek a támogatási kérelem benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

68/2008.(XI.10.)számú határozatot: 
A képviselő-testület a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 3.§. (1) d.) pontja alapján falumegújítás 
és falufejlesztés jogcímen támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból – a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet előírásainak megfelelő kültéri, 
közcélú játszótér kialakítására – 10.000.000 Ft támogatás elnyerése érdekében. 
A játszótér az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 40/2 hrsz-u ingatlanon kerül 
elhelyezésre. 



A képviselő-testület a bruttó 12.000.000 Ft beruházási költség ÁFA tartalmát, 2.000.000 Ft-ot 
saját erőként a beruházásból saját költségvetésében biztosít.   
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelme benyújtásáról gondoskodjon.  
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

b.) Támogatási kérelem a rekreációs központ építésére 
 
Németh Sándor: Ugyancsak meghirdetésre kerültek a turisztikai célú pályázatok. E körben az 
előzetes egyeztetések alapján  rekreációs központ építésére lenne támogatási lehetőség. Az építési 
engedély beszerzése folyamatban van, a várható beruházási nettó költség 44.500 ezer Ft.  
A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100 %-a, de nem haladhatja meg a 200.000 eurónak 
megfelelő összeget, ezenkívül költségvetési szervek esetén a támogatás alapja  a nettó összeg, azaz 
az ÁFA kötelezettség az önkormányzatot terheli. 
A rekreáció az ember szervezetének mindennapos megújulását, fizikai, pszichikai, szellemi 
felfrissülését, helyreállítását, egészségének megőrzését, és élete minőségének javítását jelenti. A 
gazdaságilag fejlett országokban, és társadalomban, ahol az átlagemberek igényei is magasabbak, 
már évek óta ismert fogalom a rekreáció. Az igényes emberek lehetőségeikhez mérten, mindenhol 
folyamatosan törekednek az életük minőségének javítására, és az egészségük megőrzésére. 
 
Javasolja a testületnek a támogatási kérelem benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

69/2008.(XI.10.)számú határozatot: 
A képviselő-testület a 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján turisztikai tevékenység 
ösztönzése jogcímen támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból – Felsőpáhokon rekreációs központ építésére 44.500.000.000 Ft támogatás elnyerése 
érdekében. 
A beruházás az önkormányzat  tulajdonát képező felsőpáhoki 225 hrsz-u ingatlanon kerül 
elhelyezésre. 
A képviselő-testület a bruttó 53.400.000 Ft beruházási költség ÁFA tartalmát, 8.900.000 Ft-ot 
saját erőként a beruházásból saját költségvetésében biztosít.   
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelme benyújtásáról gondoskodjon.  
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 

 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 

 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 


