Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 38-13/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-án
17,00 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
Nagy László
Prótár Richárd helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mocsári Attila
Szakonyi Imre helyi képviselők

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-testület tagjait, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el.

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
alakulásáról
Előadó: Németh Sándor polgármester

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Zala Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
Előadó: Németh Sándor polgármester
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b.) Böröndi János és társai ingatlan felajánlása közút céljára
Előadó: Németh Sándor polgármester

c.) Bejelentések
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű
határozat hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
alakulásáról
(előterjesztés mellékelve)
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést a meghívóval kézhez
kapták, annak tartalmát ismerik.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

47/2010. (IX.13.) számú határozat:
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(előterjesztés és rendelet tervezet mellékelve)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot a meghívóval együtt
megkapták, annak tartalmát ismerik. Az előterjesztés indoklása részletesen tartalmazza a
költségvetést érintő módosítási javaslatokat. Javasolja a rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az
alábbi

8/2010. (IX.15.) számú önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú
rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
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3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Zala Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
(törvényességi észrevétel fénymásolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Németh Sándor: A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. szeptember 10-én
törvényességi észrevételt tett. Ebben kifogásolta azt, hogy Felsőpáhok Község
Önkormányzatának 2008. szeptember 1. napjától nincs kinevezett jegyzője. Felolvassa a
törvényességi észrevételt.
Elmondja, hogy a képviselő-testület 2008-ban az 53/2008.(IX.4.) számú határozatával a
jegyzői állás betöltésére pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület
2008. december 8-án tartott ülésén a 72/2008.(XII.8.) számú határozatával megállapította,
hogy a jegyzői állásra kiírt pályázat eredményetlennek minősül, mivel a két pályázó közül
egyikük pályázata sem felel meg a kiírásnak.
Ezt követően 2009. március 2-án a képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzatánál
kezdeményezte a körjegyzőség alapítását. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kétszeri tárgyalás után 2010. június 30-án a kérést lényegében elutasította.
Ezt követően 2009. évben a képviselő-testület még egy pályázatot írt ki, erre azonban senki
sem nyújtott be pályázatot.
Véleménye szerint ezt a kérdést már az új testületnek kell rendezni, mint arra már korábban
többször utalt. Ettől függetlenül javasolja a pályázat kiírását, de azt olyan időpontokkal, hogy
az önkormányzati választások után megalakuló testület dönthessen a jelölt személyéről vagy a
további teendőkről.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

48/2010. (IX.13.) számú határozat:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Zala megye, 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatal vezetője. A
munkáltatói jogkör gyakorlása. Jegyzői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
¯
Magyar állampolgárság,
¯
Cselekvőképesség,
¯
Büntetlen előélet,
¯
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy
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¯
¯
¯
¯

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
5 évet meghaladó, jegyzőként eltöltött közigazgatási gyakorlat,
Felhasználói szintű irodai alkalmazásismeretek (Word, Office)
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
¯
erkölcsi bizonyítvány
¯
végzettséget igazoló okirat másolata
¯
szakmai önéletrajz
¯
vezetői elképzelések kifejtése
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
/2010, valamint a
munkakör megnevezését: jegyző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Németh Sándor polgármester
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

49/2010. (IX.13.) számú határozat:
A képviselő-testület a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének ZF/748-1/2010.
számú törvényességi észrevételével egyetért.
A képviselő-testület a törvényességi észrevétel alapján a 48/2010.(IX.13.) számú
határozatával a jegyzői állásra a pályázat kiírta.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Németh Sándor polgármester

b.) Böröndi János és társai ingatlan felajánlása közút céljára
(beadvány másolatban mellékelve)
Németh Sándor: Böröndi János és társai kérték, hogy a tulajdonukat képező 276/2, 275/2 és
274/2 hrsz-u - az ingatlan-nyilvántartásban sajáthasználatú útként feltüntetett – 126, 120
illetve 104 m2 területű ingatlanokat térítésmentesen v egy a k126, 120 illetve 104 m2 területű
ingatlanokat térítésmentesen v egy a k az önkormányzat tulajdonába. Ezt a magántulajdonú
utak telekalakítások során alakultak ki, közművel nem rendelkeznek, lényegében még
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földútként sincsenek kialakítva. A felajánlás elfogadása esetén a testületnek kellene a
szükséges közműveket kés az utat kiépíteni annak érdekében, hogy a felajánló tulajdonosok
földrészletei beépíthetővé váljanak. Ezt az anyagi terhet nem javasolja a képviselő-testületnek
felvállalni, indítványozza a kérelem elutasítását.

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

50/2010. (IX.13.) számú határozat:
A képviselő-testület a felsőpáhoki 276/2, 275/2 és 274/2 hrsz-u sajáthasználatú utakat
nem kívánja önkormányzati tulajdonba venni, az erre vonatkozó kérelmeket elutasítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Németh Sándor polgármester

c.) Bejelentések
Németh Sándor: Kéri a testület jelenlévő tagjait is, hogy vegyenek részt a 2010. szeptember
24-i közmeghallgatáson, mely a jelenlegi összetételű képviselő-testületnek az utolsó ülését is
jelenti.

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

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

