Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 36-14/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. augusztus 24-én 17 órai
kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Jelen vannak: Németh Sándor polgármester,
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita
Mocsári Attila alpolgármester
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. Kéri a testület tagjait, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el.

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. A 2009. évi költségvetés módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
3. Egyéb ügyek, bejelentések
Előadó: Németh Sándor polgármester
a.) Zala Megyei Közgyűlés támogatási kérelme
Előadó: Németh Sándor polgármester
b.) Bejelentések
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.
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II.

Napirendek tárgyalása
1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
(beszámoló mellékelve)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést a meghívóval megkapták, annak
tartalmát ismerik. Elmondja, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait ellátta az első félévben,
de ezenfelül önálló fejlesztések megvalósítására nem volt lehetősége. A pályázati rendszer
átalakítása sem segíti a kisebb települések fejlődését, erre jó példa a TEUT pályázatunk, amelyet
pénzhiány miatt tartaléklistára helyezett az elbírálására jogosult Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. Véleménye szerint e helyzet a gazdasági válság hatása, a jövőre beharangozott
elvonások miatt csak még rosszabb lesz. Ennek ellenére törekedtek a takarékos, ésszerű
gazdálkodás követelményét érvényre juttatni, az önkormányzatot illető bevételeket beszedni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

39/2009.(VIII.24.) számú határozatot:
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

szóló beszámolót elfogadja.

2. A 2009. évi költségvetés módosítása
(előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve)

Németh Sándor: A rendelet módosítását az állami költségvetésből származó egyes források
változása indokolta. Kéri a testület tagjait a tervezet elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

10/2009.(VIII.25.) számú rendeletet
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2009.(II.16.) számú rendelet
módosításától
(rendelet mellékelve)
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3. Egyéb ügyek, bejelentések
Előadó: Németh Sándor polgármester

a.) Zala Megyei Közgyűlés támogatási kérelme
Németh Sándor: A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke intézett levelet a megye polgármestereihez.
Ebben tájékoztatta a településeket a Megyei Közgyűlés tervéről, egy Millenniumi emlékmű
felállításáról, melynek megtervezésével Makovecz Imre Ybl díjas építészt bízták meg. Az emlékmű
az egykori zalavári vár helyén áll majd, a Zala megye településeinek összetartozását szimbolizálná.
A megye az épület költségeinek felét vállalja, s a levél megírásáig 12 település jelezte támogatási
szándékát. A falvak 20-100 ezer, a városok 100 ezer Ft feletti adományokat ajánlottak fel e célra.
Megkérdezi a testületet, javasolnak-e e célra támogatást?
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Ő nem támogatja a kezdeményezést, ebben a gazdasági helyzetben
nem ez a legfontosabb és megoldandó megyei feladat.
Németh Sándor: Az önkormányzat költségvetése, tartaléka nem teszi lehetővé a kötelező
feladatokon kívül egyéb támogatási célok megfogalmazását, ezért a támogatási kérelme elutasítását
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

40/2009.(VIII.24.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Zala Megyei Közgyűlés kérésére a Millenniumi emlékmű létesítéséhez

2009. évben költségvetéséből nem tud támogatást biztosítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Közgyűlés Elnökét
értesítse.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

b.) Bejelentések
Dr. Horváth Éva: Az önkormányzat idei költségvetésében bevételi forrás szerepel az 1/2
1/10 hrsz-u önkormányzati telkek értékesítéséből. Ez ideig ezzel a kérdéssel a testület nem
foglalkozott. Sajnos a rendezési terv módosítása sem készült még el, amely lehetővé tenné
az ingatlanok más célú felhasználását.
Németh Sándor: Intézkedni fog értékbecslő megbízásáról, hogy a testület az eladás feltételeiről
dönteni tudjon.
Prótár Richárd: Elmondja, hogy a képviselő-testület a településen egy nagyszabású feladatot nem
tudott megoldani, mégpedig a hivatal épületének rendezését. Véleménye szerint anyag biztosítása
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mellett társadalmi munkában meg lehetne oldani egy új épület létesítését. A meglévő épület
szégyene a falunak.
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita: Legalább be kéne vakoltatni és meszeltetni az épület külső részét.
Németh Sándor: Egyetért azzal, hogy nagyon rossz állapotban van az épület, de a testület
folyamatosan más, fontosabb feladat megoldását tartotta szem előtt, ezenkívül e célra pályázati
forrás sem állt már régóta rendelkezésre.

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

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

