Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 3-5/2008.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 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 helyi képviselők
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 öt fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz
az ülés napirendjére. Kéri a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el.

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása társulási megállapodás
módosítása

Előadó: Németh Sándor polgármester
b.) Tulajdonosi (kezelői) hozzájárulás adása

Előadó: Németh Sándor polgármester
c.) CÉDE pályázatok benyújtása
Előadó: Németh Sándor polgármester
d.) Bejelentések
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)
(rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai a rendelet tervezetet és annak indokolását
előzetesen megkapták. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi

8/2008. (IV.10.) számú rendeletet
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
(rendelet tervezet és indoklás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot a meghívóval kézhez kapták,
annak tartalmát ismerik. Az írásos indokolásban részletesen számot adtak a változások
indokairól. A leglényegesebbnek a pályázati lehetőséghez kapcsolódó részt tartja, amelyre
külön napirend keretében is visszatérnek a mai ülésen. Kéri, hogy a képviselők a
módosításokat fogadják el, s alkossák meg a rendeletet a költségvetés módosításáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi

9/2008. (IV.10.) számú rendeletet
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Hévízi Kistérség Önkormányzatai
megállapodás módosítása

Többcélú

Társulása

társulási

Németh Sándor: Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása javasolja, hogy a
társulási megállapodásba vegyék fel feladatként a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/A §-ában megjelölt közösségi ellátásokat. E feladatok
ellátásra a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete ajánlatot tett.
A törvény szerint közösségi ellátások: a pszichiátriai, illetve szenvedély betegek részére
nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedély betegek részére nyújtott alacsony
küszöbű ellátás.
A közösségi alapellátás keretében biztosítani kell:
- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- a háziorvossal és kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő
állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel
ösztönzését és figyelemmel kísérését,
- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
Az alacsony küszöbű ellátás keretében a fentieket túl biztosítani kell:
- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges
egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
- a kríziskezelést, az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
A feladat ellátás finanszírozása teljes egészében az állami költségvetési törvényben biztosított
forrásokból normatívák szerint történik.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség Önkormányzatai
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A Társulási Megállapodás IV. fejezet B. Szociális feladatok 4.2.1. pontja alábbi j) ponttal
egészül ki:
„j) Szervezi, koordinálja és ellátja a közösségi ellátás feladatait.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

11/2008.(IV.07.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség
Önkormányzatai Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
A Társulási Megállapodás IV. fejezet B. Szociális feladatok 4.2.1. pontja alábbi j)
ponttal egészül ki:
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„j) Szervezi, koordinálja és ellátja a közösségi ellátás feladatait.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

b.) Tulajdonosi (kezelői) hozzájárulás adása
Németh Sándor: Az Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. a MAVIR RT megbízásából
tervezi a Szombathely-Hévíz 400 Kv-os távvezetéket, mely nyomvonal érinti az
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi területeket is:
015 hrsz-u közút összterülete: 21776 m2,
020/63 hrsz-u közút, összterülete: 10744 m2
024 hrsz-u erdő és gyep, összterülete 27638 m2
026 hrsz-u közút és erdő, összterülete 7929 m2
051 hrsz-u közút, összterülete 18184 m2
056/30 hrsz-u közút, területe 4461 m2
0100/1 hrsz-u erdő és árok, területe 3975 m2.
Kérte továbbá a Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet földhasználati jogával terhelt 087
hrsz-u 10077 m2 területű sajáthasználatú útra is a hozzájárulás megadását, amelyre
természetesen mivel nem az önkormányzat tulajdonát képező, nincsen lehetőség.
A felsorolt ingatlanok közül a 056/30 hrsz-u ingatlan kivételével 2007. december 20-án kelt
szerződéssel a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére ingatlanrészeket, illetve a 0100/1 hrsz-u
ingatlan egészét értékesítette a Hévíz-Alsópáhok elkerülő út építése érdekében.
A polgármester javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását:
A képviselő-testület tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a felsőpáhoki 015,
a 020/63 hrsz-u, a 024 hrsz-u, a 026 hrsz-u, a 051 hrsz-u és a 056/30 hrsz-u ingatlanokon a
Szombathely-Hévíz 400 Kv-os távvezeték létesüljön. A képviselő-testület az önkormányzati
ingatlanok igénybevételéért kártalanításra igényt tart.
A képviselő-testület a - 056/30 hrsz-u ingatlan kivételével – az előzőleg felsorolt
ingatlanokból ingatlanrészeket értékesített, illetve a 0100/1 hrsz-u ingatlan egészét eladta a
Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére a Hévíz-Alsópáhok elkerülő út építése érdekében, ezért a
beruházáshoz a Nemzeti Infrastruktúra Zrt (1036 Budapest, Lajos u. 80.) hozzájárulását is be
kell szerezni.
A képviselő-testület a felsőpáhoki 087 hrsz-u ingatlanra hozzájárulást nem adhat, mivel az
ingatlan nincs az önkormányzat tulajdonában.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
12/2008.(IV.7.) számú határozatot:
A képviselő-testület tulajdonosi és kezelői hozzájárulást ad ahhoz, hogy a felsőpáhoki
015, a 020/63 hrsz-u, a 024 hrsz-u, a 026 hrsz-u, a 051 hrsz-u és a 056/30 hrsz-u
ingatlanokon a Szombathely-Hévíz 400 Kv-os távvezeték létesüljön. A képviselő-testület
az önkormányzati ingatlanok igénybevételéért kártalanításra igényt tart.
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A képviselő-testület a - 056/30 hrsz-u ingatlan kivételével – az előzőleg felsorolt
ingatlanokból ingatlanrészeket értékesített, illetve a 0100/1 hrsz-u ingatlan egészét
eladta a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére a Hévíz-Alsópáhok elkerülő út építése
érdekében, ezért a beruházáshoz a Nemzeti Infrastruktúra Zrt (1036 Budapest, Lajos u.
80.) hozzájárulását is be kell szerezni.
A képviselő-testület a felsőpáhoki 087 hrsz-u ingatlanra hozzájárulást nem adhat, mivel
az ingatlan nincs az önkormányzat tulajdonában.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Energetikai Tervező és Vállalkozó
Zrt-t tájékoztassa.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

c.) CÉDE pályázatok benyújtása
Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkapták az előterjesztést, amely
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elé kerül, amely a 2008. évi CÉDE
pályázatok kiírását tartalmazza.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatainak
rendeltetése az önkormányzati feladatellátás és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök
fejlesztése, immateriális javak beszerzése, a meglévő egyenlőtlenségek mérséklése érdekében.
A HÖF CÉDE támogatás célja
a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:
aa) 5000-25000 fő állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú
megújítása (pihenőpark, sport, szabadidős célú terület),
ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése,
ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások
veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén,

megelőző

jellegű

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek
megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása,
b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések,
c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések,
d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi
tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által.
A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, illetve a fejlesztés maximum
60 %-a lehet. Pályázatot benyújtani május 15-ig lehet.
Javasolja a testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot a felsőpáhoki köztemető területének
bővítése, belső utak és a ravatalozó előtti terület felújítása tárgyában, valamint a meglévő
játszótér felújítása, bővítése vagy új játszótér építése ügyében.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
13/2008.(IV.7.) számú határozatot:
A képviselő-testület előzetesen állást foglal abban, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a felsőpáhoki köztemető területének
bővítése, belső utak és a ravatalozó előtti terület felújítása tárgyában, valamint a
meglévő játszótér felújítása, bővítése vagy új játszótér építése ügyében.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás esetén a pályázatok előkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

d.) Bejelentések
Németh Sándor: Bejelentette, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Optima
értékjegyeket átváltották OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alapra (pénzpiaci befektetési jegy),
mivel az OPTIMA jegyek árfolyama drasztikusan csökkent. Ez az ügylet 29.773 ezer Ft.
értékű jegyet jelentett és sürgős intézkedést igényelt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
14/2008.(IV.7.) számú határozatot:
A képviselő-testület a polgármester intézkedését az önkormányzat tulajdonát képező
értékpapírokkal kapcsolatban – amellyel 29.773 ezer Ft értékben OTP Tőkegarantált
Pénzpiaci Alap keretében pénzpiaci befektetési jegy vásárlására került sor – jóváhagyja.

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

kmf.

Dr. Horváth Éva
jegyző

Németh Sándor
polgármester

