Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 3-27/2008.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 8-án 17,30
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
Szakonyi Imre helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mocsári Attila alpolgármester

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

1. 2009. évi szennyvízcsatorna díjról rendeletalkotás
Előadó: Németh Sándor polgármester

2. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata az 55/2008.(IV.24.) AB
határozat alapján
Előadó: Németh Sándor polgármester

3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében a házi
segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

b.) 2009. évi teljesítménykövetelmények
meghatározása
Előadó: Dr. Horváth Éva jegyző

alapját

képező

célok
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c.) 2009. évi hulladékszállítási díj
Előadó: Németh Sándor polgármester

d.) Jegyzői pályázat kiírása
Előadó: Németh Sándor 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. 2009. évi szennyvízcsatorna díjról rendeletalkotás
(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 öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi

21/2008. (XII.11.) számú rendeletet
a 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
(rendelet szövege mellékelve)

2. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata az 55/2008.(IV.24.) AB
határozat alapján
(rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: A testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták. Javasolja a
rendelet megalkotását, illetve a határozati javaslat elfogadását.

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

22/2008. (XII.11.) számú rendeletet
a helyi adókról szóló 13/2006.(XII.6.) számú rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
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A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

74/2008.(XII.8.) számú határozatot:
a) A Képviselő-testület nem kívánja 2009. január 1. napjától a számított érték alapú
adóztatást bevezetni.
b) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi adókról szóló 13/2006.(XII.6.) számú
rendeletét alkotmányosnak és törvényesnek tartja. Az építményadónál az állandó
lakosok mentesítését az adó fizetési kötelezett alól a település elnéptelenedésének
megakadályozása, az állandó lakóhely létesítésének ösztönzése, és az állandó lakosokra
tekintettel nyújtott normatív állami támogatás alapvető fontossága indokolja.

3. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében a házi
segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
(előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Kéri, hogy a
határozati javaslatot fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

75/2008.(XII.8.) számú határozatot:
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális
Integrált Intézmény keretében a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatás ellátására vonatkozó társulási megállapodás 10. pontját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
10. 1. A Megbízó önkormányzatok kinyilvánítják, hogy tudomással bírnak róla és
elismerik, hogy az Intézmény kizárólagosan Megbízott önkormányzat tulajdona. A
Megbízó önkormányzatok ellátottai után igényelt állami támogatás elsősorban működési,
ezen felül fejlesztési költségekre kerül felhasználásra. A Megbízó önkormányzatok
hozzájárulása az intézmény egyéb, a megbízás tárgyát nem képező feladatainak
ellátásaira nem fordítható, a Megbízott önkormányzat erre kötelezettséget vállal.
10.2. A Megbízott önkormányzat a tárgyévet követő március 1. napjáig elszámol a
Megbízó önkormányzatnak az általa fizetett normatív támogatás felhasználásáról. A
Megbízott önkormányzat igény szerint biztosítja a Megbízó önkormányzat számára, hogy
az általa fizetett normatív támogatás felhasználását ellenőrizhesse. Ez az ellenőrzés
kifejezetten a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó költségek
felhasználásának ellenőrzésére terjed ki. A társulás tagjai a társulás ellenőrzését
polgármestereik, bizottságaik, vagy meghatalmazás esetén más szerv, vagy személy útján
látják el. A közös fenntartású intézmény tulajdonosa Hévíz Város Önkormányzata —
belső ellenőrzési szabályzata szerint — jogosult az ellenőrzések elvégzésére. A társult
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önkormányzatokat az ellenőrzés megállapításairól az ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítését
követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Határidő: 2008. december 31.

b.) 2009. évi teljesítménykövetelmények
meghatározása

alapját

képező

célok

(előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célokat az előterjesztés szerint fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

76/2008.(XII.8.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek 2009. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat az alábbiak
szerint határozza meg:
1) A polgármester önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és feladatai ellátásával
kapcsolatos előkészítő munka elvégzése, így különösen: a döntések szakmai és
adminisztratív előkészítése. A polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói döntések,
a vagyongazdálkodással, a költségvetéssel stb. összefüggő önkormányzati
rendeletekben megállapított polgármesteri hatáskörrel összefüggő intézkedések,
döntések előkészítése. A polgármester adminisztrációjának biztosítása.
2) A költségvetési rendelet előírásainak megvalósítása, a tervezett bevételek teljesítése,
lehetőség szerinti túlteljesítése, a kiadások előirányzatai betartása, a hatékony,
takarékos és jogszerű gazdálkodás.
3) Az önkormányzati rendeletek hatályosulását vizsgálni kell és indokolt esetben
javaslatot kell megfogalmazni azok módosítására, új rendeletalkotási tárgykörben a
szabályozásra.
4) Az adóztatás kiemelten fontos terület, ahol törekedni kell az adóbevételek növelésére,
az ellenőrzés fokozásával, a hátralékok behajtásával.
5) Az ügyintézést lehetőleg gyorsítani kell. Továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni az
ügyintézés udvarias hangnemére.
6) Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2009. évi Európa Parlamenti választások szakszerű
lebonyolítására.

c.) 2009. évi hulladékszállítási díj
Németh Sándor: A Városüzemeltető Kft megküldte a 2009. évre vonatkozó lakossági
szemétszállítási díjat. Ez 5.118 ezer FTR +ÁFA, amely több mint háromszorosa az ideinek. Egy
ingatlanra 19536 Ft jut egy évre a kalkuláció szerint. Ismerteti az önköltségszámítást. Elmondja,
hogy a díj tartalmazza a zalabéri lerakóhely használati díját, 529620 Ft-ot is. Időközben a Kft.
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Vezetése tájékoztatta arról, hogy megváltoztatták az álláspontjukat, nem kívánják egyben
érvényesíteni az áremelkedést, azt elosztják 3 évre. Ennek alapján a jövőre fizetendő díj – a
használati díjat is figyelembe véve – 2417 ezer Ft + ÁFA összegre változik.
Javasolja a testületnek, hogy ezt fogadják el.

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

77/2008.(XII.8.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Városüzemeltető Kft. 2009. évi lakossági szemétszállítási díjra
vonatkozó – 2418 ezer Ft +ÁFA – ajánlatát elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Határidő: 2008. december 31.

d.) Jegyzői pályázat kiírása
Németh Sándor: Javasolja a testületnek, hogy ismételten írják a jegyzői pályázatot az előzőnek
megfelelően.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

78/2008.(XII.8.) számú határozatot:
Felsőpáhok Községi Önkormányzata képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Tv.10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős (heti 12 órás)
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés ,
 Közigazgatási szervnél szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlat,
 Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 oklevélmásolatok
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 szakvizsga-bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálását követő hó 1. napjától
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Felsőpáhok Község
Önkormányzata Polgármestere (Németh Sándor) címére történő megküldésével (8395
Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ). A borítékon fel kell tüntetni „Jegyzői pályázat”.
A pályázatot Felsőpáhok Község Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el.
A pályáztató 6 hónapos próbaidőt köt ki.
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

e.) Bejelentések
Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a játszótéri pályázat időközben
benyújtásra került.
Kéri, hogy a jövő évi falunapra a műsorok előkészítése, elfoglalása időben történjen meg.

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

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

