Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 36-5/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 25-én 17 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Jelen vannak: Németh Sándor polgármester,
Mocsári Attila alpolgármester
Nagy László
Prótár Richárd helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita
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 helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

1. A Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerű
Megoldására
létrejött
Önkormányzati
Társulás
Alapító
Okiratának
és
Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

2. Közfoglalkoztatási terv készítése
Előadó: Németh Sándor polgármester

3. A gyepmesteri tevékenység közös fenntartására voinatkozó társuzlási
megállapodás módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester

4. Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta.
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II.

Napirendek tárgyalása
1. A Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerű
Megoldására
létrejött
Önkormányzati
Társulás
Alapító
Okiratának
és
Társulási
Megállapodásának módosítása
Németh Sándor: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2009. március 5én 9/2009. számú TT határozatával Társulási Megállapodását, ill. 8/2009. számú TT határozatával
Alapító Okiratát módosította, illetve elfogadta az eszközhasználati díj megfizetésére vonatkozó
elveket. Ezek alapján megkereste a tag önkormányzatokat ezek határozattal történő megerősítésére.
A változtatások az alábbiakat tartalmazzák:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Az Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (székhely: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc
utca 2., adószám:15560500-2-20, képviseli: Dékány Endre a Társulási Tanács elnöke) tagjai az
Alapító Okiratukat 2008. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. Alaptevékenysége:
Megnevezés
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakó épület építése
Egyéb m.n.s. építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése (beleértve:
számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Alapvető szakágazata:
megnevezése:

TEÁOR száma
38.11 ’08
38.12 ’08
38.21 ’08
41.20 ’08
42.99 ’08
43.99 ’08
71.12 ’08
68.20 ’08
77.11 ’08
77.12 ’08
77.39 ’08
77.33 ’08
77.39 ’08

382100
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakfeladat:
45101-7 Magasépítőipar
45201-4 Mélyépítőipar
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75188-9
90211-3

Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSMÓDOSÍTÁSA
Az Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (székhely: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc
utca 2., adószám:15560500-2-20, képviseli: Dékány Endre a Társulási Tanács elnöke) tagjai a
Társulási Megállapodásukat 2008. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
2. A Társulási Megállapodás V. fejezete az alábbiak szerint módosul:
V. A Társulás alaptevékenysége
A Társulás tagjai a Ötv 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a Társulásra
átruházzák a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában meghatározott kötelezően
ellátandó közszolgáltatási feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az
alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.
A társulás fő tevékenysége:
TEÁOR 38.11 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR 41.20 ’08 Lakó- és nem lakó épület építése
TEÁOR 42.99 ’08 Egyéb m.n.s. építés
TEÁOR 43.99 ’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
TEÁOR 71.12 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
TEÁOR 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 77.11 ’08 Személygépjármű kölcsönzése
TEÁOR 77.12 ’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
TEÁOR 77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
TEÁOR 77.33 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
TEÁOR 77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Alapvető szakágazata:
382100
megnevezése:
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szakfeladat:
45101-7 Magasépítőipar
45201-4 Mélyépítőipar
75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.

A Társulási Megállapodás VII.1. pont első 5 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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A hulladék kezelésére irányuló szolgáltatás közszolgáltatás, mely ellátás magában foglalja a
hulladék begyűjtését, elszállítását a hulladékkezelő telepre, kezelését, a kezelő létesítmény
üzemeltetését és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását. A társult önkormányzatok
képviselőtestületei közszolgáltatási feladataik ellátására, a hulladékkezelő létesítmények
üzemeltetésére, a hatályos jogszabályokkal, továbbá az ár- és foglalkoztatás-politikájukkal
összhangban kötik meg a részletes üzemeltetési szerződést.
Ennek pályáztatása a Pénzügyi Memorandum I. sz. melléklete 6. pontjának, utolsó
bekezdésében foglaltak szerint történik.
Az üzemeltetés során a Tagok, mint résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei kötelesek
gondoskodni a hulladék kezelésével kapcsolatos felelősségi szabályok betartásáról.
Tagok az üzemeltetésre – a közszolgáltató kiválasztására vonatkozó, mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon – új szervezete(ke)t is létrehozhatnak.
A határozati javaslat kitért a 970 Ft/LE/év mértékű eszközhasználati díj viselésére is. Ennek
elfogadását nem javasolja, mivel az a szolgáltatási díj részét képezi.

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

14/2009.(III.25.) számú határozatot:
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó
Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására
létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét
tájékoztassa, és felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és Társulási
Megállapodás aláírására.
2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás 2009. március 05-i Társulási Tanács
egyhangú igen szavazással meghozott 5/2009. sz. határozata szerint – a beruházás
eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon vonatkozásában – a 970. Ft/LE/év
eszközhasználati díj bevezetését nem fogadja el, mivel az a szolgáltatási díj részét képezi.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

2. Közfoglalkoztatási terv készítése
(terv Felsőpáhokra vonatkozó része mellékelve)

Németh Sándor: Ismerteti a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
készített közfoglalkoztatási tervet, annak Felsőpáhokra vonatkozó részét. Véleménye szerint a terv
megfelelő, s javasolja annak határozati javaslat szerinti elfogadását.

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

15/2009.(III.25.) számú határozatot:
Felsőpáhok
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Hévízi
Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása által készített közfoglalkoztatási terv tervezet
Felsőpáhokra vonatkozó részét alkalmasnak tartja a tervben történő rögzítésre.
A képviselő-testület felkéri és megbízza a Társulási Tanácsot, hogy a település
Közfoglalkoztatási tervét a kistérség Közfoglalkoztatási terve részeként készítse el.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

3. A gyepmesteri tevékenység közös fenntartására voinatkozó társuzlási
megállapodás módosítása
Németh Sándor: A gyepmesteri tevékenység ellátása Hévíz város, Alsópáhok és Felsőpáhok
községek önkormányzatainak feladatellátó társulása keretében történik 2004. évtől folyamatosan.
A társult önkormányzatok (Hévíz, Alsópáhok és Felsőpáhok) között a hatályos 2005. február 21-én
aláírt társulási megállapodás alapján a megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyepmester
tevékenységének költségeit a három település közösen viseli.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a gyepmesteri tevékenység társulási formában történő ellátása
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így célszerű a társulási megállapodás további egy évvel
történő meghosszabbítása 2010. február 28. napjáig.
2009. évben a gyepmesternek járó megbízási díj havi a 2008.-ban meghatározott bruttó 66.000,- Ft
maradna. A megbízási díj és közterheinek, valamint a szintén változatlanul maradó 11.000 Ft
költségtérítés megfizetésének módja (költségviselés Hévíz 75%, Alsópáhok, Felsőpáhok 12,512,5%-os arányban) nem változik, a költségek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.
A gyepmesteri tevékenység ellátása továbbra sem emelkedik kistérségi szintre, annak ellátása
továbbra is a társult önkormányzatok feladata marad. Javasolja a megállapodás hatályának egy
évvel történő meghosszabbítását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

16/2009.(III.25.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység közös
fenntartására a 2005. február 21. napján megkötött, 2005. június 21. és 2006. február 17. és
2007. február 20. és 2008. február 25. napján módosított társulási megállapodást az alábbiak
szerint módosítja:
A társulási megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint Hévíz,
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában állapodnak
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meg határozott időtartamra, 2010. február 28. napjáig.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: Németh Sándor polgármester
Határidő: 2009. április 15.

4. Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodásának módosítása
Németh Sándor: A hévízi kistérségben működő önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése
alapján a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa gondoskodik egyes szociális
alapszolgáltatások ellátásáról. Feladatellátási szerződéssel elláttatja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló törvényben szabályozott alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a
szociális étkeztetést, a szociális törvény szerinti családsegítést és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
A közelmúltban felmerült annak lehetősége, hogy a kistérség településein élő fogyatékos személyek
nappali ellátásának feladatait a kistérségi Társulási Tanács, feladatellátási szerződéssel biztosítani
tudná.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § 1. bekezdés c)
pontjában foglaltak szerint ezen ellátási formában ellátottak köre: a 3. életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló, fogyatékos, illetve
autista személyek.
A nappali alapszolgáltatás alapelve és szakmai meggyőződése, hogy tevékenységével a fogyatékos
személyek állapotromlását megakadályozza. Segítse a társadalmi integrációjukat, megmaradt
képességeik, készségeik fejlesztését, szinten tartását. Az ellátottaknak, saját aktivitásukra
támaszkodva, lehetőségeik keretein belül segítse értékteremtő szándékuk, önismeretük,
önbecsülésük fejlesztését és megtartását, emberi méltóságukat biztosító társadalmi
elfogadottságukat. Az ellátás igyekszik hozzájárulni a személyek életkörülményeinek javításához,
esélyegyenlőségük megteremtésének érdekében hozzájárul, hogy a fogyatékkal élők mindennapi
problémáik megoldásában a társadalom aktív tagjaiként maguk is felelősséget vállalhassanak.
A fogyatékosok nappali ellátásának célja és feladatai különösen:
- a családban élő fogyatékosok számára lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, családtagok tehermentesítésére
- igény szerinti meleg élelem biztosítása
- szabadidős programok szervezése
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való
hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- munkavégzés lehetőségének szervezése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- speciális önszervező csoportok támogatása
- egyéni fejlesztőprogramokra épülő gyógypedagógiai foglalkoztatás megszervezése
Az ellátásért térítési díj fizetendő. A térítési díj megállapítása a szociális törvény 115. §, illetőleg a
177. § alapján történik. A feladat ellátásához a mindenkor hatályos költségvetési törvény
normatívát (állami támogatást) és kiegészítő normatívát biztosít. A kiegészítő támogatást az a
többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely gondoskodik legalább egy szociális alapszolgáltatási
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feladat ellátásáról.
A hévízi kistérség településein, az előzetesen lefolytatott megbeszélések szerint a feladatot a Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.) látná el. Az ellátást végző a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Otthona (8360
Keszthely, Eötvös u. 2.) lenne.
A fentiek alapján javasolja a kistérségi Társulási Tanács által ellátott szociális alapszolgáltatásoknak
a „fogyatékosok nappali ellátását biztosító szociális alapellátási feladatok”-kal történő kiegészítését
a képviselő-testületnek szíveskedjék indítványozni. Kéri továbbá, hogy a Hévízi Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának a szociális feladatok 4.2.1. pontját az alábbiakkal egészítsük
ki: „j) gondoskodik a fogyatékosok nappali ellátásáról”.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

17/2009.(III.25.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak
szerint módosítja:
A Társulási Megállapodás IV. fejezete B. Szociális feladatok 4.2.1. pontja az alábbi j)
ponttal egészül ki: „j) gondoskodik a fogyatékosok nappali ellátásáról”
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Sándor polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

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

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

