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

   
 Szám: 36-3/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 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 
            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 valamennyi helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére.  

 
1. A szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
2. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
a.) Parlagfűvel fertőzött területek mentesítéséhez fűkasza pályázat 

benyújtása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
b.) Mozgókönyvtári támogatási szerződés jóváhagyása 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 

c.) Alsópáhoki Óvodai és Iskola Alapítvány támogatási kérelme 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 

  
d.) Üzemanyag támogatás rendőrség részére 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
e.) Körjegyzőség alapításának kezdeményezése 
     Előadó: Németh Sándor  polgármester 
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f.) Bejelentések 

 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat 
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta. 
 

 
II. 

Napirendek tárgyalása 
 
 

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

 
Németh Sándor: A szociális rendelet módosítása a rendszeres szociális segélyben részesülők 
körének felülvizsgálata előtt szükséges. 
 
Javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

7/2009. (III.06.) számú rendeletet 
a  szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendelet módosításáról 

(rendelet szövege mellékelve) 
 
 

2. Egyéb ügyek, bejelentések 
 
a.) Parlagfűvel fertőzött területek mentesítéséhez fűkasza pályázat benyújtása 

 
Németh Sándor: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2009. évi országos 
parlagfű-mentesítési program keretében pályázati felhívást tett közzé. Támogatás igényelhető  köz-
és parlag területek, mechanikai gyomirtásra alkalmazható motoros fűkaszák, valamint az ezek 
alkalmazásához szükséges védőfelszerelések és tartalék alkatrészek beszerzésére.  A támogatás 
mértéke 300 ezer Ft lehet, önerő vállalása nem szükséges, csak előnyt jelenthet az elbírálásnál. 
A támogatási összegből beszerezhető motoros fűkaszák műszaki specifikációja:  
Benzinmotoros, egyenes tengelyű professzionális, vagy fél-professzionális fűkasza, 
kettős vállheveder, 
vibráció-csillapítás, 
legalább 1,6 LE (4 ütemű), illetve 2,2 LE (kétütemű) teljesítmény. 
 A támogatási összegből finanszírozható kiegészítő tartalék alkatrészek(vágótárcsa), védőeszközök 
(védőálarc, légzésvédő, acélbetétes cipő, kesztyű, zajvédő) 
 Támogatást igényelhetnek olyan települési önkormányzatok (továbbiakban önkormányzat), melyek 
lakossága 1000 fő alatt van. 
Javasolja a testületnek, hogy nyújtsanak be támogatási igényt két db. fűkasza, valamint kiegészítő 
tartalék alkatrészek és védőfelszerelések  vásárlására, amely értéke a kapott árajánlat szerint 
összesen 452 ezer Ft. Ebből a saját erő mértéke 152 ezer Ft. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

8/2009.(III.02.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2009. évi országos parlagfű-mentesítési program keretében 
a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére 
kiírt pályázatra 300 ezer Ft támogatás elnyerésére. 
A beszerzésre tervezett eszközök listája: 

2 db 2,9 LE FS 450 típusú, 2 ütemű benzinmotoros fűkasza  
100 db. légzésvédő 
2 db arcvédő és zajvédő 
2 pár acélbetétes cipő 
4 pár védőkesztyű 
1 db műanyag fej (damilfej). 
A képviselő-testület a beszerzés értékéből 152 ezer Ft-ot saját erőként a pályázathoz az 
önkormányzat 2009. évi tartalékából biztosít. 
A képviselő-testület felkéri a  polgármestert a pályázat benyújtására 
Határidő: 2009. március 8. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
 

 
b.) Mozgókönyvtári támogatási szerződés jóváhagyása 

(támogatási szerződés fénymásolatban mellékelve) 
 

Németh Sándor: A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megküldte a 2009. 
év mozgókönyvtári támogatásra vonatkozó szerződés tervezetet, melynek aláírása február 13-án 
megtörtént. A támogatási szerződés alapján évi 472 ezer FT támogatást kap a felsőpáhoki 
önkormányzat, melyet havi elosztásban utalnak át. Az összeg működési célokra használható fel. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a szerződést hagyja jóvá. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

9/2009.(III.02.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása és Felsőpáhok 
Község Önkormányzata által  2009. február 13-án aláírt – évi 472 ezer Ft mozgókönyvtári 
támogatásra vonatkozó – támogatás szerződést jóváhagyja.  
 
 

c.) Alsópáhoki Óvodai és Iskola Alapítvány támogatási kérelme 
 
 
Németh Sándor: Az Alsópáhoki Óvoda  és Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, melyben az alapítvány működésének támogatást kérte. A támogatás célja 
főképpen az iskola vizesblokkjának felújításához tervezett alapítványi támogatás nyújtásának 
biztosítása, valamint gyermekprogramok támogatása. A képviselő-testület már elfogadta a 2009. évi 
költségvetést, amely nagyon feszített, külön támogatások biztosítására nem nyújt fedezetet. Nem 
javasolja a kérelem teljesítését.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 
A képviselő-testület öt szavazattal, egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  
 

10/2009.(III.02.) számú határozatot: 
A képviselő-testület az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvány (8394 
Alsópáhok, Fő u. 122.) részére 2009. évben támogatást nem tud biztosítani. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kuratórium elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2009. március 20. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

d.) Üzemanyag támogatás rendőrség részére 
 
 
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai előtt is ismert, hogy a rendőrség milyen feszített 
költségekkel dolgozik. Javasolja a testületnek, hogy biztosítsanak 2009. évre 50 ezer Ft  támogatást 
a rendőrség részére, amelyet a települését felelős körzeti megbízott üzemanyagköltségének 
finanszírozására,  a község területén a rendőri jelenlét növelése érdekében lehet felhasználni. A 
rendőrség részéről tájékoztatták, hogy az Alsópáhokkal közös tulajdonú Níva gépkocsit le fogják 
adni. 
 
Dr. Horváth Éva: Amíg az önkormányzatok tulajdonát  képező személygépkocsit használja a 
rendőrség, melynek üzemanyag költségét is finanszírozzák, nem lenne célszerű külön támogatást is 
biztosítani. 
 
Németh Sándor: Egyetért a felvetéssel, ezért a támogatás nyújtását csak az önkormányzati jármű 
visszaadása után javasolja megszavazni.  
 
 A képviselő-testület öt szavazattal, egy ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
 

11/2009.(II.9.) számú határozatot: 
A képviselő-testület 2009. évre a költségvetési tartaléka terhére a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság részére 50.000 Ft támogatást biztosít.  
A támogatás a Hévízi Rendőrőrs állományába tartozó, Felsőpáhokért felelős körzeti megbízott 
üzemanyagköltségéhez való hozzájárulást jelent. 
A támogatás felhasználásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 13/A. (2) 
bekezdése alapján 2009. december 15-ig el kell számolni. 
A támogatást azt követően lehet átutalni, amikor a rendőrség a részére biztosított LADA Níva 
gépjárművet az önkormányzatok részére visszaadta.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az összeg 
átutaltatására. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős. Németh Sándor polgármester 
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e.) Körjegyzőség alapításának kezdeményezése 
 
 
Németh Sándor:   Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze Hévíz város 
Önkormányzatánál körjegyzőség létrehozását a településsel. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 39. és 40. §-ai rendelkeznek a 
körjegyzőség létrehozásáról. A körjegyzőség székhelye bármely település lehet. Városi székhely 
esetén a jegyző kinevezése tér el az általános körjegyzőségi rendtől, a jegyzőt ugyanis a városi 
képviselő-testület nevezi ki. Az önkormányzati törvény 38. § /3/ bekezdése – az általános szabálytól 
eltérően – arról rendelkezik, hogy amennyiben a körjegyzőség székhelye nagyközség vagy város, a 
körjegyzői feladatokat a nagyközségi, városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el.  Ez 
azt jelenti, hogy a közös feladat ellátáson kívül a klasszikus körjegyzőségi döntések nem 
érvényesülnek, a jegyző kinevezésébe, egyéb munkáltatói jogok gyakorlásába a felsőpáhoki 
polgármesternek, testületnek beleszólása nem lenne. A feladat ellátás átszervezése következtében a 
felsőpáhoki polgármesteri hivatal megszűnne.  Felsőpáhok község közigazgatási területére kiterjedő 
illetékességgel az önkormányzati törvényből adódó feladatokat teljes körűen Hévíz város jegyzője a 
Polgármesteri Hivatal bevonásával látná el. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
kérje, hogy a Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő tovább foglalkoztatását 
Hévíz Város Önkormányzata biztosítsa. 
Az új szervezeti formát úgy kellene megalakítani, hogy továbbra is Felsőpáhokon végeznék a 
munkájukat az eddig is itt dolgozó köztisztviselők. Tehát a felsőpáhoki lakosok ügyeiket továbbra is 
településükön intézhetnék, ezzel garantálva a lakosság helyi, gyors, a korábbiakban is megszokott 
kiszolgálását. Ezt szolgálná a kirendeltségi telephely létesítése a településen. 
A feladatok ellátására a költségvetési törvény 2009. évre 300000,- Ft/hónap/körjegyzőség alap-
hozzájárulást, valamint 112000 Ft/hónap ösztönző hozzájárulást biztosít városi székhelyű 
körjegyzőség esetében. Ez éves viszonylatban 4944 ezer Ft többletbevételt jelentene a város 
számára. A körjegyzőségi normatívát Hévíz város hívhatná le. Ebből a település fedezné a 
körjegyzőség működésével kapcsolatos többletköltségeket. Ezenfelül Felsőpáhok Község 
Önkormányzata – tételes nyilvántartás alapján – megtérítené az átvett köztisztviselők személyi 
juttatására fordított összeget Hévíz városának (bér, járulék, étkezési hozzájárulás, jubileumi 
jutalom, 13. havi illetmény, jutalom, ruházati költségtérítés, továbbtanulók támogatása, közlekedési 
költségtérítés, foglalkozás egészségügyi ellátás, kiküldetés, egyéb bérjellegű kiadások). 
Amennyiben lehetséges lesz az6 együttműködés, jó lenne már július 1-tőlo létrehozni a társulást. 
 
Prótár Richárd: A javaslattal egyetért, azt támogatja. 
 
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 
 

12/2009.(II.9.) számú határozatot: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi körjegyzőség 
alapítását Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testületével 2009. július 1. napjával. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján tegyen intézkedéseket a lehetséges 
együttműködés feltételeinek kidolgozására, valamint a határozatot közölje Hévíz város 
polgármesterével és jegyzőjével. 
Határidő: 2009. március 20. 
Felelős. Németh Sándor polgármester 
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f.) Bejelentések 
 
 
Németh Sándor: Bejelenti, hogy a ROVÉRT ebben az évben is vállalja a szúnyogirtást, melynek 
költsége az előző évinek megfelelő mértékű. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet a keszthelyi kórház működési hiányával kapcsolatos 
megkeresésről, valamint az abban tett intézkedésről. A konkrét tárgyaláshoz további adatok 
beszerzése iránt intézkedtünk. 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


