Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 38-3/2010.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 11-én 14 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 képviselő
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 valamennyi, öt fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.

1. Felsőpáhok, Ady utca felújítása
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. Pintér Ildikó bérleti szerződés megszüntetése
Előadó: Németh Sándor polgármester
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta.
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II.

Napirendek tárgyalása
1. Felsőpáhok, Ady utca felújítása

Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár értesítette, hogy
a TEUT pályázat módosított műszaki tartalmát elfogadták. Ismerteti, hogy a beruházás során sor
kerül az Ady utca teljes hosszában az útburkolat teljes felújítására kb. 600 m hosszban. A
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés
becsatolása is. A munkák elvégzésére három ajánlatot kértek, a feladat ellátása nem közbeszerzési
eljárás köteles. Munkagép Kft. Keszthely ajánlata bruttó 11.399 ezer Ft, a Gerdenics Kft
Vindornyafok árajánlata bruttó 11.652 ezer Ft. A Horváth-Ép Kft. a munkák elvégzésére 10.208
ezer Ft ajánlatot tett. Javasolja ezek alapján a Horváth-Ép Kft. megbízását a munka elvégzésére.
Tájékoztatja a testületet továbbá, hogy a 2010. évi költségvetésben a célra rendelkezésre álló keret
terhére a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével bruttó 250 ezer Ft díjért megbízta a Király
Építőipari Kft-t (Gyenesdiás), mivel ez a pályázatban kötelező feltétel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

8/2010. (II.11.) számú határozatot:
A képviselő-testület a Felsőpáhok, Ady utca útburkolat felújításával a Horváth- Ép Közmű-,
Út- és Mélyépítő Kft (8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.) bízza meg bruttó 10207750 Ft
vállalkozási díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal , illetve 2010. június 30.
Felelős: Németh Sándor polgármester

2. Pintér Ildikó bérleti szerződés megszüntetése
Németh Sándor: Pintér Ildikó kérte a testületet, hogy járuljon hozzá a tavalyi évben a 294/4 hrsz-u
földterület területbérleti szerződésének közös megállapodással történő megszüntetéséhez. Javasolja
a kérelme teljesítését.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

9/2010. (II.11.) számú határozatot:
A képviselő-testület Pintér Ildikó Felsőpáhok, Szent I. u. 85. szám alatti lakos kérelmére
hozzájárul a felsőpáhoki 299/4 hrsz-u ingatlanra kötött, határozott idejű bérleti szerződés
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2010. február 28-i napjával - közös megegyezéssel - történő megszüntetéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás
aláírására.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Németh Sándor polgármester

Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 14,30 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

