Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 38-10/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 28-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
Prótár Richárd
Szakonyi Imre helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Lakosság részéről 8 fő
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 négy fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri jelentést is fogadják el.
1. A 2010. július 3-i falunap előkészítése
Előadó: Németh Sándor polgármester

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
3. Beszámoló a Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előadó: Németh Sándor polgármester
4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
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5. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda működési dokumentumainak
jóváhagyása
Előadó: Németh Sándor polgármester
6. Felsőpáhok község rendezési tervének módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
7. Egyéb ügyek, bejelentések

a.) Árvízkárosultak támogatása
Előadó: Németh Sándor polgármester
b.) Iskolakezdési támogatás megállapítása
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. A 2010. július 3-i falunap előkészítése

Németh Sándor: Köszönti a testületi ülésen megjelent állampolgárokat, akik már hosszú évek óta
segítik a falunapi rendezvény megtartását.
A technikai feltételek adottak, a rendezvénysátron felül a tavaly vásárolt kisebb méretű sátor is
felállításra kerül. Megrendelték a konténer WC-ket és a szeméttároló edényeket. Kéri, hogy a
sportkör gondoskodjon a sportöltözőhöz tartozó mosdók kitakarításáról. Kéri a polgárőrséget, hogy
működjenek közre a rendezvény biztosításában.
Elmondja, hogy július 3-án 9,30 órakor kerül sor a zalaköszvényesi kultúrház avatására, melyre a
településrész lakói meghívást kaptak.
Prótár Richárd: Javasolja, hogy az alsópáhoki rendezvénysátor két elemét kérje el az
önkormányzat, hogy a vendéglátást is kulturáltabb körülmények között lehessen megszervezni.
Németh Sándor: A javaslattal egyetért, az ülésen telefonon felhívta Czigány Sándort, Alsópáhok
polgármesterét, aki ígéretet tett a kért sátorfelületet biztosítására.
Dr. Horváth Imre: Javasolja, hogy a szokásos falunapi felirat helyett a színpad fölé a település
címerének nagyított változatát helyezzék el.
Németh Sándor: Intézkedni fog, hogy a rendezvényre a javasolt dekorációs elem elkészüljön.
Rábai László: Elmondja, hogy a hangosítás rendben van, megfelelő a rendezvényhez.
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Pap László: A délelőtti program során hat focicsapat fog szerepelni, az ezzel kapcsolatos szervezési
feladatot elvégezte.
Hegyi Árpád: A polgárőrség részéről a rendezvény biztosítása iránt intézkedett.
Kardos Imre: A színpad és a rendezvénytér megvilágítása, áramellátása biztosított lesz.
Pintér Gyula: A zalaköszvényesi kultúrház felújítása utáni vállalt társadalmi munkát az átadás
időpontjáig befejezik.

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(rendelet tervezet és indokolás mellékelve)
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és annak indokolását megkapták.
Javasolja annak elfogadását, illetve a rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi

7/2010. (VI.30.) számú rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú rendelet
módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)

3. Beszámoló a Kistérségi Társulás tevékenységéről
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval megkapták. Javasolja
annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

34/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat mellékelve)
Németh Sándor: Ismerteti a módosító okiratot, amelynek lényege, hogy több szakfeladat felvétele
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szükséges még a hivatal által ellátott feladatok közé. Ennek indoka, hogy mindazok a szakfeladatok
alkalmazása kötelező ez évtől, amelyekhez az önkormányzat feladatellátása kapcsolódik, bármilyen
módon is gondoskodik annak ellátásról. Javasolja a módosítás elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

35/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (8395
Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) alapító okiratának módosítását, valamint a 2010. július 1től hatályos okirat egységes szerkezetbe foglalt változatát az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés alapján a Magyar Államkincstárnál a változtatásokat
vezettesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző

5. Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda működési dokumentumainak
jóváhagyása

Németh Sándor: Az alsópáhoki iskola igazgatója jóváhagyásra felküldte az intézmény
alapdokumentumait jóváhagyás céljából.
Javasolja a testületnek a jóváhagyás megadását.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

36/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda
- Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- a Házirendjét,
- az Intézmény Minőségirányítási Programját és
- a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét
jóváhagyja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Sándor polgármester

6. Felsőpáhok község rendezési tervének módosítása
(megállapodás-tervezet mellékelve)
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Németh Sándor: Ismerteti, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) megkereste a képviselőtestületet a helyi rendezési terv módosítása ügyében. Ennek előzménye, hogy a szentgyörgyvári
rendezési terv záróvéleményének beszerzésekor kiderült, hogy a Hévízi elkerülő út nyomvonala (76
sz. főút) nem egyezik a településrendezési tervvel. Ennek érdekében területrendezési hatósági
eljárás lefolytatása szükséges a két település között, valamint Felsőpáhok rendezési tervét
összhangba kell hozni az útburkolat-korszerűsítési munkákkal. Ennek költségeit a NIF háromoldalú
megállapodás keretében vállalná. A tervező kiválasztást az önkormányzatnak kellene elvégezni, s ő
lenne az egész eljárássorozat gesztora.
A testületi ülést megelőzően tájékozódó jelleggel ajánlatokat kértek különféle tervező cégektől, de
azok olyan magas összegűek, hogy nyílt pályázat kiírása nélkül nem vállalható fel a döntés.
Javasolja ezért a testületnek e célra pályázat kiírását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

37/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület egyetért Felsőpáhok község településrendezési tervének módosítási
javaslatával a 76 számú főút Hévízt elkerülő szakasz megvalósítása érdekében,
egyúttal a Szentgyörgyvár községgel kötendő megállapodás tervezetet jóváhagyja.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a tervezési munka nyílt eljárásban történő
megpályáztatását,
melynek
előfeltétele
a
Nemzeti
Infrastruktúra
Zrt.
kötelezettségvállalása a költségek viselésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

7. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Iskolakezdési támogatások:
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2010. évben is nyújtson iskolakezdési
támogatást a településen lakóhellyel rendelkező az alapfokú, az első középfokú, illetve felsőfokú
végzettséget adó oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekek részére,
személyenként 10.000 Ft összegben.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

38/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A Képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 12/2004.(VI.10.) számú rendelete 10-
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11.§-a alapján valamennyi Felsőpáhokon lakóhellyel rendelkező az alapfokú, az első középfokú, illetve felsőfokú végzettséget adó oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermek részére 10000 Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
A támogatás a Dr. Szántó Imre Általános Iskola igazolása, más alapfokú oktatási intézménybe
járó tanulók, valamint a középfokú és felsőfokú intézmények tanulói esetén iskolalátogatási
igazolás alapján fizethető ki.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett családokat értesítse, s gondoskodjon
támogatások kifizetéséről.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző

b.) Árvízkárosultak támogatása
Németh Sándor: Javasolja a testületnek, hogy Felsőzsolca település önkormányzata részére az
árvíz önkormányzati ingatlanokat és ingóságokat, egyéb vagyontárgyakat érintő kárenyhítésére
nyújtson 100 ezer Ft összegű támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

39/2010. (VI.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület Felsőzsolca Város Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.)
részére az árvíz önkormányzati ingatlanokat és ingóságokat, egyéb vagyontárgyakat érintő
kárenyhítésére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás
megkötésére, és az összeg átutalására.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 19 órakor bezárta.
kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

