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

   
 Szám: 36-1/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

  
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 9-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 
            Prótár Richárd  

  Szakonyi Imre helyi képviselők 
   Dr. Horváth Éva jegyző 
  Lakosság részéről 1 fő 

 
 

 
I.  

Napirendek tárgyalása előtt 
 

Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és valamennyi 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. Az önkormányzat  2009. évi költségvetésének  megállapítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
3. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetéséről 

rendeletalkotás 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
4. A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről  szóló 20/2007. 

(XII.5.) számú  rendelet hatályon kívül  helyezéséről 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
5. A gyermekek védelméről szóló 12/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
6. A szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
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7. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
a.) Víz-és csatornadíj támogatás igénylése 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
b.) Meleg étel vásárlására jogosító utalványok biztosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

c.) Közművelődési érdekeltségi támogatás kérése 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
d.) Önkormányzati honlap működtetése 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
e.) Lakossági szemétszállítási díj módosítása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
f.) Bejelentések 

 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat 
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta. 
 
A napirendek tárgyalása előtt Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita az Ügyrendi Bizottság elnöke 
ismertette a képviselő-testülettel, hogy a testületi tagjai a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek határidőre és teljes körűen eleget tettek. 
 

 
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 hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 
 

1/2009. (II.16.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról 

 (rendelet szövege mellékelve) 
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2. Az önkormányzat  2009. évi költségvetésének  megállapítása 
       (rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve) 

 
 
Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták. Javasolja a 
rendelet megalkotását, illetve  a határozati javaslat elfogadását.  
 
Elmondja, hogy a tavalyi beruházások kapcsán, mivel ezek megvalósításához nem volt pályázati 
lehetőség, jelentősen csökkentek az önkormányzat tartalékai, ezért ebben az évben  
A működtetésen kívül látványos eredményekre nem lehet számítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

2/2009. (II.16.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2009. évi  költségvetéséről 

(rendelet szövege mellékelve) 
 
 

 
3. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetéséről 

rendeletalkotás 
       (rendelet tervezet mellékelve) 

 
 
Németh Sándor: Alsópáhok Község Jegyzője küldte meg a rendelet tervezetet, melyhez írásos 
előterjesztést, indokolást nem mellékeltek. Javasolja a testületnek a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

3/2009. (II.16.) számú rendeletet 
a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetéséről  

(rendelet szövege mellékelve) 
 

 
 

4. A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről  szóló 20/2007. 
(XII.5.) számú  rendelet hatályon kívül  helyezéséről 

       (rendelet tervezet mellékelve) 
 
 
Németh Sándor: Javasolja a testületnek a rendet hatályon kívül helyezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

4/2009. (II.16.) számú rendeletet 
luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről   

szóló 20/2007. (XII.5.) számú  rendelet hatályon kívül  helyezéséről 
(rendelet szövege mellékelve) 

 
 
 

5. A gyermekek védelméről szóló 12/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
       (rendelet tervezet mellékelve) 

 
Németh Sándor: A rendelet változtatása már tavaly év végén szükséges lett volna, de Alsópáhok  
csak most küldte meg a megalkotáshoz szüksége adatokat. Javasolja a testületnek a rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

5/2009. (II.16.) számú rendeletet 
a gyermekek védelméről  szóló 12/2004.(VI.10.) számú rendelet módosításáról  

(rendelet szövege mellékelve) 
 

 
 

6. A szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
       (rendelet tervezet mellékelve) 

 
Németh Sándor: A szociális étkezési térítési díjakat mindkét önkormányzatnak meg kell 
állapítania, mivel a működtetés társulási formában történik. Javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

6/2009. (II.16.) számú rendeletet 
a  szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosításáról 

(rendelet szövege mellékelve) 
 

 
 

7. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a. Víz-és csatornadíj támogatás igénylése 
 

Németh Sándor: A támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeit, valamint az 
egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezését a KvVM rendeletben 
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szabályozza, amelynek azonban még csak a tervezete áll rendelkezésre. Ezt valamint az igényléshez 
szükséges dokumentumokat a DRV Zrt. rendelkezésre bocsátotta. Az önkormányzatok a 2009. 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 435,- Ft/m3, víz- és csatornaszolgáltatásnál pedig 870,- 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  
 

1/2009.(II.9.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2009. évi 
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.  
Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a 
pályázatot Zánka Község Önkormányzata gesztorsága mellett.  
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 
Határidő: 2009. február 13. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
 

 
b. Meleg étel vásárlására jogosító utalványok biztosítása 

 
Németh Sándor: Elmondja, hogy 2009. évben nincs lehetőség bérfejlesztésre, külön juttatások 
fedezetére.  Ezek kismértékű ellensúlyozására javasolja a testületnek, hogy a korábban biztosított 
hideg étel vásárlására jogosító utalvány helyett január 1-től engedélyezze meleg étel vásárlására 
jogosító utalvány vásárlását. Ennek fedezetét a 2009. évi költségvetés tartalmazza.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

2/2009.(II.9.) számú határozatot: 
A képviselő-testület engedélyezi, hogy 2009. január 1-től az önkormányzat alkalmazásában 
lévő közalkalmazottak és köztisztviselők havi 12.000 Ft értékű meleg étel utalványt kapjanak 
nem rendszeres személyi juttatásként. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. február 20. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

c.) Közművelődési érdekeltségi támogatás kérése 
 
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 összesen  1080 ezer Ft-ot irányzott elő saját erőként a művelődési 
ház és a helyi könyvtár, mint közösség színterek technikai eszközeinek, berendezésének 
fejlesztésére, a művelődési házba sörpadok, sátrak vásárlására, a könyvtárban könyvállványok és 
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technikai eszközök beszerzésére. 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  
 
 

3/2009.(II.9.) 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 és könyvtár  (közösségi 
színtér) technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására, a művelődési házba sörpadok, 
sátrak vásárlására, a könyvtárban könyvállványok és technikai eszközök beszerzésére. 
A képviselő-testület a 2009. évi  költségvetésében e célra  együttesen 1080 ezer Ft saját forrást 
biztosít. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatósága útján – gondoskodjon. 
Határidő: 2009. március 20. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

d.) Önkormányzati honlap működtetése 
 
Németh Sándor: Immáron négy és fél éve üzemelteteti Varga Ádám és Lázár János egy 
Felsőpáhokról szóló honlapot. Bár egyikük sem informatikus, nagyon színvonalas weboldalt 
készítettek. Már korábban felvetődött, hogy szükség lenne egy hivatalos önkormányzati honlapra. 
Varga Ádám vállalkozott arra, hogy elkészíti az önkormányzati honlapot, amely 
www.felsopahok.hu azonosítóval fog működni. 
A weboldal szerkezete nagyban hasonlít a korábbi oldalhoz, nagyrészt annak tartalmát ültették át 
ide is.  
Fehér alapon a község címerével harmonizáló zöld sárga és fekete színeket használtak fel a 
megjelenítéshez. A tartalommal kapcsolatban elmondható, hogy egy közösségi oldal elkészítése volt 
a cél, természetesen kiegészítve az Önkormányzattól származó hivatalos információkkal. Ennek 
megfelelően megtalálhatók rajta mindazon információk, amelyek a helybeli lakosok, turisták, vagy 
a hivatalos információk után érdeklődők számára fontosak lehetnek. A cél, hogy egy „élő”, 
folyamatosan frissített honlapja legyen a községnek, ne pedig egy statikus bemutatkozó oldala. 
A Felsőpáhok után érdeklődők információkat találnak a faluról (falutörténet, templom, kultúrház, 
közösségi élet stb.). Tervbe van véve egy későbbi idegen nyelvű bemutatkozó honlap elkészítése is. 
A hivatalos információk után érdeklődők számára megtalálhatóak lesznek a weblapon az 
önkormányzattal kapcsolatos adatok, közérdekű információk, buszmenetrendek, önkormányzati 
rendeletek, határozatok stb. A közösségi jelleget bőséges képgaléria (a helyi rendezvényeken 
készült, illetve a falut bemutató képek), fórum, a tehetséges fiataloknak szóló „Itt mutasd meg!” 
rovat, illetve több, később megvalósítandó fejlesztés szolgálja. Továbbá itt kell megemlíteni a helyi 
focicsapattal foglalkozó menüpontokat is. 
A rendszeres tájékoztatás a Hírek menüpontban történik, ahol megjeleníthető minden fontos hír 
illetve hirdetmény, legyen szó akár hivatalos közlésről, képes beszámolóról, vagy más jellegű 
cikkről. 
A frissítést az eddigiekhez hasonló rendszerességgel tervezik, azaz mindig a lehető legrövidebb 
időn belül.. 
A  úgy képzeltük el, hogy saját honlapjukat a szerződés idejére az Önkormányzat által birtokolt 
www.felsopahok.hu címre helyeznénk el, amely ezen időszak alatt Felsőpáhok község hivatalos 
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honlapjaként üzemelne. 
A technikai paraméterekről talán annyit, hogy az oldalt egy ingyenes tárhelyen helyezték el, így 
amennyiben ilyen formában működőképes lesz, a tárhelynek nincs költségvonzata. A honlap a 
szabadon felhasználható Joomla programmal készült. 
Az oldal jelenleg már működőképes, de még sok feladat van vele (képgaléria és fórum telepítése 
még megoldandó probléma), talán a legjobb megfogalmazás, hogy az oldal próbaüzemben 
működőképes. 
Előzetes megállapodás alapján Varga Ádám ingyenesen – természetesen az esetlegesen felmerül 
költséginek megtérítése mellett – határozatlan időre vállalná el a honlap üzemeltetését. A szerződés 
határozatlan időre szólna, 30 napos felmondási idő kikötésével. Három hónap múlva a szerződő 
felek együttesen tekintenék át a szerződés alapját képező honlap tartalmát, s szükség esetén 
elvégeznék az esetleges változtatásokat.. Javasolja a testületnek Varga Ágdám megbízását a feladat 
ellátására. 
 
Prótár Richárd : Támogatja a határozati javaslatot, valamint Varga Ádám megbízását a feladat 
ellátására. Társával már bebizonyították, hogy színvonalas honlapot tudnak készíteni. 
 

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

4/2009.(II.9.) számú határozatot: 
A képviselő-testület Felsőpáhok község honlapjának (www.felsopahok.hu) üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával – határozatlan időre – Varga Ádám 2132 
Göd, Nyár u. 12. szám alatti lakost bízza meg. 
A megbízott a feladatot térítés nélkül, esetleges költséginek megtérítés mellett látja el. 
A honlap tulajdonjoga megbízottat illeti meg. 
A felek a szerződést harminc napos határidővel felmondhatják. 
Szerződő felek három hónap múlva a honlap működtetését közösen megvizsgálják, s 
amennyiben szükséges, a felmerülő módosításokat elvégzik. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat ellátásra vonatkozó megállapodást kösse 
meg. 
Határidő: 2009. március 1. 
Felelős. Németh Sándor polgármester 
 
 

e.) Lakossági szemétszállítási díj módosítása 
 
Németh Sándor: A képviselő-testület  77/2008. (XII.8.) számú határozatával a 2009. évi lakossági 
szemétszállítási díj összegét 2418 ezer Ft +ÁFA mértékben állapította meg. A szolgáltatást végző 
keszthelyi VÜZ Kft. Ezt követően pontosított a díjakat. E szerint az éves szemétszállítási díj- mely 
tartalmazza az 528 ezer Ft mértékű lerakási díjat is – 2379 ezer Ft+ ÁFA összegű. Javasolja ezért a 
testületnek a fenti határozat módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 
 

5/2009.(II.9.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a 77/2008.(XII.8.)  számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: A 
2009. évi lakossági szemétszállítási díj – mely tartalmazza a lerakási díjat is -  2379 ezer Ft + 
ÁFA. 
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c. Bejelentések 

 
Németh Sándor: Kéri a helyi képviselőket, hogy a soron köbvetkező ülésen tegyenek javaslatot a 
2009. évben helyi kitüntetésre javasolt személyre, személyekre. 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 


