Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 3-22/2008.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 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
Prótár Richárd helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Nagy László
Szakonyi Imre helyi képviselők

I.

Napirendek tárgyalása előtt
Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel azon a polgármester és három fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. Kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló jelentést is fogadják el.

1. Helyi építési szabályzat módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. Egyéb ügyek, bejelentések

a.) Széchenyi utca – Ady utca közötti járdaszakasz felújítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

b.) Idősek köszöntése és Mikulás est tartása
Előadó: Németh Sándor polgármester

c.) 2008. évi közmeghallgatás tartása
Előadó: Németh Sándor polgármester

d.) Kistérségi társulási megállapodás módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

e.) Pályázatok előkészítése
Előadó: Németh Sándor polgármester

f.) 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. Helyi építési szabályzat módosítása
(rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést az indoklással együtt kézhez kapták. Kérte a
testületet, hogy alkossák meg a rendeletet.

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

19/2008. (10.08.) számú rendeletet
a helyi építési szabályzatról szóló 14/2004.(IX.15.) számú rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)

2. Egyéb ügyek, bejelentések

a.) Széchenyi utca – Ady utca közötti járdaszakasz felújítása

Németh Sándor: A testület döntése alapján készül az Árpád- Széchenyi utca szakaszon a
vízelvezető rendszer és a járda felújítása. Az Ady utcáig egy 160 m szakasz van, amely az eredeti
elképzelés szerint kimaradt a beruházásból. Javasolja a testületnek, hogy az egységes utcakép
kialakítása érdekében rendelje meg a visszamaradó szakasz járdájának rendezését is. A kapott
árajánlat szerint a munka értéke 3108 ezer Ft, amelyet a költségvetés tartaléka terhére kér
biztosítani.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

57/2008.(X.07.)számú határozatot:
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés tartaléka terhére engedélyezi a Felsőpáhok,
Széchenyi utca - Ady utca közötti járdaszakasz (160 m) felújítását, melyre 3108 ezer Ft
fedezetet biztosít.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka elvégzésesét rendelje meg, s
gondoskodjon a feladatok teljesítéséről.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

b.) Idősek köszöntése és Mikulás est tartása
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az idén decemberben is tartsák
meg
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

58/2008.(X.07.)számú határozatot:
a.) A képviselő-testület 2008. december 4-én 14 órakor a településen élő 62 éven felüli
állampolgárok köszöntésére ünnepséget szervez. A testület a településen élő 70 év feletti
állampolgárok részére a szociális keret terhére személyenként 3000 Ft értékű vásárlási
utalványt valamint az ünnepséghez kapcsolódó vendéglátást, műsort biztosít. A
rendezvény megtartásához – a vásárlási utalványokon felül - 300.000 Ft felhasználását
engedélyezi a tartalék terhére.
b.) A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2008. évi Mikulás ünnepségét is
támogatja 150.000 Ft-tal, amelyet szintén a tartalékból kell biztosítani.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvények előkészítéséről.

Határidő: 2008. december 4.
Felelős: Németh Sándor polgármester

c.) 2008. évi közmeghallgatás tartása

Németh Sándor:
közmeghallgatást.

Javasolja

a

képviselő-testületnek,

hogy

november

26-án

tartsák

a

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

59/2008.(X.07.)számú határozatot:
A képviselő-testület a 2008. évi közmeghallgatást 2008. november 24-án (hétfő) 18 órakor
tartja a művelődési házban.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. november 24.
Felelős: Németh Sándor polgármester

d.) Kistérségi társulási megállapodás módosítása
Németh Sándor: A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa
2008. október 1-jén megtartott ülésén hozott 52/2008 (X.1.) számú TT. határozatával úgy döntött,
hogy kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselőtestületeivel a Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosítását. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának 5.8.3. pontja úgy rendelkezik, hogy a munkaszervezet vezetőjét nyilvános
pályázat útján kell kiválasztani, munkaszerződése határozatlan időtartamú, vezetői megbízását négy

évre kapja. E pont változtatása indokolt, hogy adott esetben a munkaszervezet tevékenysége,
irányítása folyamatos és zökkenőmentes legyen. Javasolja a testületnek e rendelkezés alábbiak
szerinti módosítását:
5.8.3. A munkaszervezet vezetőjének munkaszerződése határozatlan időtartamú, vezetői
megbízását négy évre kapja. A Társulási Tanács a vezetői állás betöltésére nyilvános
pályázatot írhat ki.
A 2004. évi CVII. törvény 1.§ (9) bekezdés b) pontja szerint, a Társulásban részt vevő
képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításához.
Javasolja a módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

60/2008.(X.07.)számú határozatot:
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak
szerint módosítja:
A Társulási Megállapodás V. fejezet 5.8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.8.3. A munkaszervezet vezetőjének munkaszerződése határozatlan időtartamú,
vezetői megbízását négy évre kapja. A Társulási Tanács a vezetői állás betöltésére
nyilvános pályázatot írhat ki.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Németh Sándor polgármestert a módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

e.) Pályázatok előkészítése
Németh Sándor: A korábbi tájékoztatások ellenére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium nem jelentette meg október 1-én a várt vidékfejlesztési rendeleteket. Információk
szerint legkésőbb október 15-ig jelenik meg a 4 kiemelten fontos rendelet a mikrovállalkozások
fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése, a falufejlesztés és a falusi turizmus fejlesztése tárgyában.
Ezek közül előzetes egyeztetések alapján pályázni lehetne közösségi épület, aranykorúak nappali
foglalkoztatója, valamint játszótérépítésére, parkosításokkal együtt. A pályázatok benyújtására egy
hónap áll majd rendelkezésre, ezért azok előkészítése szükséges. Meg kell terveztetni az épületet, a
parkosítást, célszerű a megbízást kiadni a pályázat előkészítésére, benyújtására.
Tüdő László 400 ezer Ft-ért vállalta az épület terveinek elkészítését, melyet reális összegnek tart.
A parkosítási terveket egy nagypáli vállalkozó, Horváth Zsuzsanna 50-50 ezer Ft-ért, összesen 100
ezer Ft-ért elvállalná.
A pályázatok előkészítésével, benyújtásával javasolja a zalaegerszegi Capital Control Bt-t
megbízni, akik 150000 Ft + ÁFA összegért elvállalja a feladatot pályázatonként.

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

61/2008.(X.07.)számú határozatot:
1. A képviselő-testület megrendeli Tüdő László Hévíz, Árpád u. 3/a szám alatti lakostól a
felsőpáhoki 224 hrsz-u ingatlanon aranykorúak nappali foglalkoztatója (kb. 200 m2
lapterületű) építési terveinek elkészítését. A tervező részére a tervezési munkák

elvégzéséért bruttó 400.000 Ft díj kifizetést engedélyezi.
2. A képviselő-testület a felsőpáhoki 39/2 hrsz-u játszótér területén, valamint a 224 hrsz-u
ingatlan területére a parkosítási tervek elkészítését Horváth Zsuzsanna, Kispáli,
Kossuth L. u. 38. szám alatti tervezőtől összesen bruttó 100.000 Ft összegért
megrendeli.
3. A képviselő-testület a kiírásra kerülő pályázatok előkészítésével, benyújtásával a
Capital Control Bt-t (Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 23., képviseli: Bertalan Tibor) bízza
meg, pályázatonként 150.000 Ft + ÁFA megbízási díjért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a munkák megrendeléséről, a megállapodások
megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. október 20.
Felelős: Németh Sándor polgármester

f.) Bejelentések

Prótár Richárd: A templom előtt a főút és a Széchenyi utca csatlakozásánál nagyon rossz az út,
meg kellene javíttatni.
Németh Sándor: A Széchenyi utca aszfaltozásával egyidejűleg ez a gond megszűnik.
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

