Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 38-8/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én 16 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
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 polgármesteri jelentést is fogadják el.

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Németh Sándor polgármester
2. Egyéb ügyek, bejelentések
a.) 2010. évi költségvetési gazdálkodást érintő döntések
Előadó: Németh Sándor polgármester
b.) Folyószámla hitel felvétele
Előadó: Németh Sándor polgármester
c.) Súlyos Felügyelő Vagyonvédelmi Kft. bérleti szerződés ügye
Előadó: Németh Sándor polgármester

A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat

2
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.
II.

Napirendek tárgyalása
1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

ellátásáról
(előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: A testület tagjai az írásos anyagot a meghívóval kézhez kapták. Elmondja, hogy a
feladatok ellátása törvényes és megfelelő színvonalon történik, és szerencsére kevés sztámú esetben
kell a hivatalnak intézkedni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

26/2010. (V.27.) számú határozatot:
A képviselő-testület a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

2. Egyéb ügyek, bejelentések
a. 2010. évi költségvetési gazdálkodást érintő döntések
Németh Sándor: Lakossági jelzés érkezett, mely szerint a Gyöngyvirág utca állapota nagyon
rossz. Kért árajánlatot az Ady utca kivitelezőjétől, mely szerint a Gyöngyvirág utca aszfaltozása
bruttó 1.187 ezer Ft-ba kerülne. Javasolja a testületnek ennek megrendelését, mivel a község északi
részén lévő utak állapota ezzel megfelelő lenne.
A Petőfi utcai kultúrházban folyik a felújítási munkák végzése. Ennek során merült fel, hogy
célszerű lenne a nagyterem mennyezetélt gipszkartonnal burkolni, amely nemcsak esztétikusabb, de
biztonságosabb megoldást is jelentene. Ez bruttó 150 ezer Ft többletköltséget jelentene.
Árajánlatot kért a térfigyelő rendszer karbantartására is, amely 15 ezer Ft + ÁFA kiadást jelentene,
idén 105 ezer Ft + ÁFA pluszkiadást okozna. Az 5 ezer Ft feletti alkatrészek árát a karbantartási
ajánlat nem tartalmazza.
A Felsőpáhokért Közalapítvány döntött az 1,8 millió Ft-os támogatás nyújtásáról. Ebből 300 ezer
Ft-ot a művelődési ház lépcsőfeljárójának javításához, illetve a sportpályára padok és
kerékpártároló vásárlására. Mivel ez utóbbi feladatokra nincs testületi felhatalmazás, ebben is
dönteni szükséges.
Kéri a testületet, hogy engedélyezze a fenti feladatok megoldását a 2010. évi költségvetési tartalék
terhére.
Kérdés, észrevétel nem volt.
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

27/2010. (V.27.) számú határozatot:
A képviselő-testület egyetért az alábbi – 2010. évi költségvetést érintő - feladatok
megvalósításával:
- Felsőpáhok, Gyöngyvirág utca felújítása 949600 Ft + ÁFA,
- Felsőpáhok, Petőfi utca kultúrház nagyterem mennyezet gipszkartonozása
120.000 Ft + ÁFA,
- Térfigyelő rendszer karbantartása, javítása: 105.000 Ft + ÁFA,
- Sportpálya területére padok és kerékpártároló vásárlása és a kultúrház lépcsőjének javítása 300.00 Ft + ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzések lebonyolítására, a
munkák megrendelésére.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

b. Folyószámla hitel felvétele
Németh Sándor: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 25 millió Ft iparűzési adó bevételt
tervezett a rendelkezésre álló bevallások alapján. A 2010. májusi adófeldolgozás során kiderült,
hogy egyetlen adózó - aki az iparűzési adó bevétel jelentős részét fizeti be - 2009. évi
adóelszámolása során 5 millió Ft adó visszaigénylésre jogosult. melyet az adóhatóságnak 30 napon
belül kell teljesítenie. Ezenfelül 2010. évben pályázati támogatással elkészült a felsőpáhoki játszótér
felújítása, melynek költségeit saját forrásból fizettük ki. A 7.826.632 Ft összegű támogatás
visszaigénylése 2010. április 30-án benyújtottuk a MVH Zala Megyei Kirendeltségéhez, amelynek
kiutalási határideje várhatóan 60 nap. Jelenleg van folyamatban két beruházás, mellyel
kapcsolatban kifizetetési kötelezettségeink jelentkeznek.
TEUT pályázat keretében a felsőpáhoki Ady E. utca felújítására 4.634 ezer Ft támogatást kapunk. A
beruházás – melynek munkálatai folyamatban vannak – bruttó 10.833 ezer Ft-ba kerül, melynek
kifizetése 2010. június 30-ig várható. A TEUT támogatás is utófinanszírozású.
Szintén folyamatban van a zalaköszvényesi településrészen lévő kultúrház felújítása, melyre szintén
az I. félév végéig 5.350 ezer Ft kifizetése várható.
A beruházásokkal kapcsolatos támogatások utófinanszírozása, valamint az elmaradt iparűzési
adóbevétel miatt az önkormányzatnak a gazdálkodás biztonsága, a működés finanszírozása
érdekében átmenetileg hitelre van szüksége a támogatások kiutalásáig.
Az OTP által biztosítandó folyószámla hitel alacsony kamatozású, egy éves futamidejű, és csak a
tényleges igénybevételt terheli kamatfizetési kötelezettség.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

28/2010. (V.27.) számú határozatot:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000.000 Ft összegű
folyószámlahitel felvételéről dönt. A hitel futamidejét a képviselő-testület 2010. június
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15-től 2011. június 14-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a
jegyzőnek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester

c.) Súlyos Felügyelő Vagyonvédelmi Kft. bérleti szerződés ügye
Németh Sándor A Súlyos Kft. bérelte a Felsőpáhok, Szent I. u. 11. szám alatti 45 m2 területű
bérleményt. Kérték, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítsa a használatot határozatlan időre.,
Az önkormányzatnak jelenleg nincs szükséges a helyiségekre, a havi bérleti díj azonban az
önkormányzat költségvetésében bevételt jelent.
Javasolja a kérelem teljesítését. A bérleti díjat havi 20.000 Ft-ban javasolja megállapítani.

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

29/2010. (V.27.) számú határozatot:
A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér mértékéről szóló – Felsőpáhok
Község Önkormányzata – 8/2003. (VII.10.) számú rendelet 7.§-a alapján a Felsőpáhok, Szent
I. u. 11. szám alatti 45 m2 területű önkormányzati helyiségeket bérbe adja nem lakás céljára
(iroda) a Súlyos Felügyelő Vagyonvédelmi Kft-nek (képviseli: Mészáros Attila ügyvezető).
A bérlet 2010. február 1. napjától határozatlan időre szól.
A képviselő-testület a bérleti díjat havi 20000 Ft-ban állapítja meg, melyen felül a közüzemi
díjak és egyéb költségek a bérbevevőt terhelik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést a bérlővel kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Horváth jegyző

Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 17 órakor bezárta.
kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester
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