Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 38-18/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 25-én 17
órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Jelen vannak: Mocsári Attila polgármester,
Varga Ádám alpolgármester
Erdélyi Zoltán
Hegyi József
Prótár Richárd helyi képviselők
Dr. Horváth Éva mb. jegyző
Lakosság részéről 3 fő

I.

Napirendek tárgyalása előtt
Mocsári Attila polgármester: Köszöntötte a képviselőket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel azon a polgármester és négy fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot
tesz az ülés napirendjére. Kérte, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést is fogadja el.

1. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Mocsári Attila polgármester
2. 2011. évi belső ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Mocsári Attila polgármester
3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Mocsári Attila polgármester
b.) Idősek Napja és Mikulás ünnepség rendezése
Előadó: Mocsári Attila polgármester
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c.) Vörösiszap károsultak támogatása
Előadó: Mocsári Attila polgármester
d.) Helyi sportegyesület részére kiegészítő támogatás
Előadó: Mocsári Attila polgármester
e.) Bejelentések
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. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény társulási megállapodásának
módosítása

(Megállapodás tervezete mellékelve)
Mocsári Attila: Felkéri a jegyzőt a napirend ismertetésére.
Dr. Horváth Éva: Tájékoztatta a testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzata, valamint
Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút
önkormányzatai 2010. szeptember 1-jei hatállyal a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
közös fenntartására intézményfenntartói társulási megállapodást kötött.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Társulási törvény) 20. § (1) bekezdésének megfelelően a társulási
megállapodást törvényességi észrevételezésre a Zala Megyei Közigazgatási Hivatalához
megküldték. A Közigazgatási Hivatal törvényességi területfelelőse a társulási megállapodással
kapcsolatosan felhívással élt.
A megállapodás módosításra szorul, mivel a társulás nem jogi személyiségű, ezért a
megállapodásban az intézmény alapítójaként kell Hévíz Város Önkormányzatát megjelölni.
További észrevétel, hogy a Társulási törvény 8. § (4) bek. g) pontja szerint a társulási
megállapodásnak részletesen tartalmaznia kell a társuláshoz való csatlakozás és a társulási
megállapodás felmondásának részletes szabályait, az elszámolás rendjét a társulás
megszűnése esetén. A társulási megállapodás VII. fejezetének 2. és 3. pontjaiban e
rendelkezésnek megfelelőn részletezni kell a társulási megállapodás felmondásának
lehetőségét, illetve a fejezetet 4. ponttal kell kiegészíteni, mely az elszámolás rendjét
tartalmazza a társulás megszűnése esetén.
Kérte, hogy a testület a megállapodás módosítását fogadja el.
Varga Ádám: Elmondta, hogy nem lát olyan kitételt, ami sértené az önkormányzat érdekeit.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
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58/2010. (X.25.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására
létrejött intézményfenntartói társulási megállapodást az előterjesztett megállapodás
tervezetnek megfelelően jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2010.10.31.
Felelős: Mocsári Attila polgármester

2. 2011. évi belső ellenőrzési terv megállapítása
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Mocsári Attila: Az előterjesztést a testület tagjai előzetesen megkapták.
Dr. Horváth Éva: Elmondta, hogy eddig a belső ellenőr készítette elő a testület elé kerülő
anyagot, a kistérségi beleső ellenőr ettől eltérően segítséget nyújtott a témák kiválasztásához.
November 15-éig a testületnek el kell fogadnia a stratégiai ellenőrzési tervet is.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
59/2010. (X.25.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
2011. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét – fontossági sorrendben - az alábbi ellenőrzési
témakörökkel fogadja el:
Ellenőrzés témája:
1. Kötött felhasználású állami hozzájáruláshoz kapcsolódó feladatmutató
megalapozottságának ellenőrzése.
2. Helyi adóztatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
3. Belterületi utak, hidak, járdák felújításának, illetve karbantartásának ellenőrzése
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Kistérségi Társulási Iroda
Vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző

3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Jegyzői pályázat kiírása
(előkészítő anyag mellékelve)
Mocsári Attila: Az előző testület kiírt egy jegyzői pályázatot négyórás alkalmazásra. A
Közigazgatási Hivatal szakemberei javasolták, hogy a település csatlakozzon
körjegyzőséghez vagy főállású, nyolc órában foglalkoztatott jegyzőt alkalmazzon. Javasolja a
testületnek, hogy az előterjesztett határozati javaslat szerint írja ki a pályázatot.
Dr. Horváth Éva: Amennyiben a testület kiírja ezt pályázatot, a részmunkaidős jegyzői
állásra vonatkozó döntést hatálytalanítani kell.
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Varga Ádám: Nagyon keveset lehet tudni a közigazgatás jövő évtől tervezett változásairól, de
az biztos, hogy a helyi polgármesteri hivatalok maradnak. A járások visszaállításával bizonyos
feladatokat elvisznek majd, de azoknak a hatásköröknek a gyakorlása, amelyek szorosan
kapcsolódnak egy-egy településhez – pl. adó, pénzügy – biztos, hogy továbbra is helyben
maradnak. Javasolja, hogy a pályázati feltételek közül a közigazgatási gyakorlatot a törvény
által megkívánt minimum szerint határozzák meg, azaz két éves közigazgatási gyakorlatot
írjanak elő.
Prótár Richárd: Nem ért egyet a kétéves közigazgatási gyakorlattal, mivel jegyzői
tapasztalatokkal rendelkező személyt kell alkalmazni.
Erdélyi Zoltán: Ő is a kétéves gyakorlat megkövetelését javasolja.
Dr. Horváth Éva: Javasolja, hogy a benyújtási határidő november 22-ére változzon, mivel az
erkölcsi bizonyítványok beszerzésének van egy hét átfutási határideje.
Hegyi József: Szerinte is elég két éves gyakorlat a vezetői feladatok ellátásához.
Mocsári Attila: A határozati javaslat elfogadását javasolja az alábbi módosításokkal:
- a beadási határidő november 22,
- az ötéves jegyzői gyakorlat helyett kétéves közigazgatási gyakorlat kerül a pályázati
felhívásba.
A képviselő-testület négy szavazattal, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a módosító
indítványokat elfogadva - meghozta az alábbi
60/2010. (X.25.) számú határozatot:
a.) 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: heti 40 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 és a 16/2005. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
2 éves közigazgatási gyakorlat,
Felhasználói szintű irodai alkalmazás ismeretek (Word, Office)
Közigazgatási szakvizsga,
B kategóriás jogosítvány
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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erkölcsi bizonyítvány
végzettséget igazoló okirat másolata
szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Mocsári Attila Felsőpáhok Község Polgármestere 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.
november 30.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Mocsári Attila polgármester
b.) A testület egyúttal a 48/2010.(IX.13.) számú határozatával kiírt részmunkaidős
jegyzői pályázatot visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mocsári Attila polgármester

b.) Idősek Napja és Mikulás ünnepség rendezése
Mocsári Attila: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan
rendezzék meg az Idősek Napját, valamint támogassák a gyermekek Mikulás ünnepségét.
Dr. Horváth Éva: A rendezvények költsége a szociális ellátás természetbeni juttatás címén
tervezték, innen kell átcsoportosítani a költségvetési rendelet módosításával a megfelelő
kiadási helyekre.
Hegyi József: Fontos lenne, hogy jó minőségű ellátást biztosítsanak a az idősek részére,
vállalja hogy kér árajánlatokat vendéglátósoktól.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
61/2010. (X.25.) számú határozatot:
a.) A képviselő-testület 2010. december 10-én 14 órakor a településen élő 62 éven
felüli állampolgárok köszöntésére ünnepséget szervez, az ünnepséghez
kapcsolódó vendéglátást, műsort biztosít. A rendezvény megtartásához 300.000 Ft
felhasználását engedélyezi, melyet a szociális ellátás természetbeni ellátások
köréből kell átcsoportosítani.
b.) A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2010. évi Mikulás ünnepségét is
támogatja 170.000 Ft-tal, amelynek fedezete szintén az a.) pontban megjelölt
forrás.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvények előkészítéséről.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: Mocsári Attila polgármester
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c.) Vörösiszap károsultak támogatása
Mocsári Attila: Javasolja, hogy a testület is támogassa a vörösiszap károsultakat 100 ezer Fttal.
Dr. Horváth Éva: Javasolja, hogy a testület az összeget a Kormány által létrehozott Magyar
Kármentő Alapba fizesse be, mely biztosan a károsultak részére adott támogatást jelent.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
62/2010. (X.25.) számú határozatot:
A képviselő-testület az iszapkárosultak megsegítésére 100.000 Ft összegű támogatást
nyújt, melyet Kormány által létrehozott Magyar Kármentő Alapba kell átutalni.
(Számlaszám: 11794022-22222222)
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Mocsári Attila polgármester

d.) Helyi sportegyesület részére kiegészítő támogatás
Mocsári Attila: Ismert a testület tagjai előtt, hogy a helyi sportegyesületet a sármelléki jegyző
kötelezte a sportpályán lévő védőháló megmagasítására.
Erdélyi Zoltán: Kértek árajánlatot a hálóhoz, melyeket ismertetett.
Hegyi József: A 3 méteres magasítást túlzónak tartja, két méterrel kellene növelni a
magasságot.
Mocsári Attila: Meg kellene egyezni az érintett szomszéddal, hogy tavasszal végezhessék el
a feladatot.
Dr. Horváth Éva: A sportegyesületet jogerős és végrehajtható határozat kötelezi a háló
magasságának növelésére. A határozatot birtokvédelmi ügyekben 3 napon belül végre kellett
volna hajtani, amely már régen lejárt. Felkéri a sportkör vezetőjét, hogy bocsásson egy
példány határozatot a hivatal rendelkezésére. Javasolja a testületnek, hogy a feladat ellátására
biztosítson pótlólag 200 ezer Ft támogatást, amelynek felhasználásáról el kell számolni.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
63/2010. (X.25.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Felsőpáhok Községi Sport Club (8395 Felsőpáhok, Dózsa u. 17.)
részére a felsőpáhoki sportpálya déli oldalán lévő védőháló magasításához 200.000 Ft
támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének átutalásáról, és a támogatási
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Mocsári Attila polgármester
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e.) Bejelentések
Mocsári Attila: Elmondja, hogy a szentgyörgyvári zártkertbe vezető út miatt lakossági
bejelentés érkezett, amelyben kifogásolják az út állapotát. Kért árajánlatot a kavicsozásra.
Felmérték a községben lévő kátyúkat, amelyeket ki kellene javíttatni. Ezenkívül lakossági
kérés a Pásti utcához vezető gyalogos szakasz rendbetétele is. Ezek a munkák 900 ezer Ft-ba
kerülnek. Ismertette az árajánlatot.
Varga Ádám: Szerinte a munkákat külön kellene választani.
Prótár Richárd: Az utaknál csak a kavicsozást tartalmazza az ajánlat, aszfaltot csak a
kátyúknál.
Hegyi József: A szentgyörgyvári utat meg kell csináltatni, mivel már csak ez a zártkerti
önkormányzati út állapota kifogásolható.
Erdélyi Zoltán: A nagy mezőgazdasági gépek teszik tönkre ezeket az utakat, elvárható lenne
ezért a mezőgazdasági vállalkozók anyagi részvétele az út rendbetételénél is.
Németh Sándor: Az önkormányzat azért vásárolt traktort, hogy az ilyen kisebb munkákat
azzal el lehessen végezni, a gép alkalmas erre a feladatra.
Mocsári Attila: Kérni fog még árajánlatot más cégektől is, és annak alapján dönt a
megrendelésről.
Erdélyi Zoltán: Három árajánlatot szerezzen be a polgármester.
Varga Ádám: Betörés volt a faluban a héten, kérdése hogy a polgárőrség jogosult-e a
térfigyelő rendszer figyelésére.
Németh Sándor: Csak a rendőrségnek és közterület-felügyeletnek lehet ilyen jogosultságot
biztosítani.
Prótár Richárd: Az önkormányzati utak karbantartása során kb 15 m3 fát szedtek össze és
tároltak az önkormányzati épület udvarában, amelyből többen vásárolni szeretnének.
Dr. Horváth Éva: A fát fel kell venni az önkormányzat vagyonába, és a testület döntésétől
függően lehet felhasználni.
Varga Ádám: Ezt a famennyiséget szociális célokra kellene felhasználni, a rászorultak részére
segélyként biztosítani.
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta.
kmft.

Bognár Attiláné

Mocsári Attila
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jegyző helyett

polgármester

