Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 38-14/2010.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.szeptember 24-én 18 órakor
megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési ház nagyterme
Felsőpáhok, Szent István u. 74.
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
lakosság részéről 44 fő,
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Németh Sándor polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat,
vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és valamennyi
helyi képviselő jelen van.
Elmondta, hogy ezen a közmeghallgatáson kötelességének tartja, hogy számot adjon nemcsak a 2010.
év, hanem az eltelt 12 év eredményeiről. Ezt a már közzétett pénzügyi jelentés alapján kívánja
előterjeszteni.
1999. évben a bevételeken- a pénzmaradványokat nem számítva- belül saját bevétel 7161 e/Ft, a többi
állami támogatás. A kiadásokból 17510 e/Ft működési célt szolgált, fejlesztésre 4807 e/Ft-ot fordított
az önkormányzat (művelődési ház tetőzet felújítás, tanácskozóterem kialakítása, Széchenyi utca
csapadékvíz elvezetés, kábelrendszer bővítése)
2000. évben működési bevételek 8694 e/Ft, felhalmozási bevételek (telekértékesítés) 45665 e/Ft,
költségvetési támogatás 20161 e/Ft. Működési célú felhasználás 29756 e/Ft, felhalmozási célú kiadás
22011 e/Ft volt. Ebben az évben vásárolta meg a testület a hivatal melletti és a sportpálya melletti
ingatlanokat. Buszvárót létesített a Szent I. utcában és közlekedési csomópontot alakított ki. Megtörtént
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a Szent István utca egyik oldalán a járdafelújítás, valamint az utcában a közvilágítás korszerűsítése. A
falunapra sörpadokat és pavilonokat, valamint zenetechnikai felszereléseket vásároltak. Megtörtént a
temető melletti területek közművesítése és a szennyvízcsatornázás.
2001. évben a működési célú bevételek összege 18823 e/Ft, a felhalmozási célú bevételek 22978 e/Ft
volt. A költségvetési támogatás 84629 e/Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszköz 19687 e/Ft.
Ebben az évben 132.404 e/Ft volt a felhalmozási célú pénzfelhasználás, ebből legnagyobb tétel a
szennyvízcsatornázásra fordított 91529 e/Ft. Felújítások: kultúrház világításkorszerűsítés, orvosi
rendelő fűtés, zalaköszvényesi ravatalozó, Szent I., utca járda, közvilágítás korszerűsítés, kultúrház
padlózat, sportpálya felújítása. Megkezdődött az új rendezési terv készítése. A testület 3 db. közmű
nélküli lakótelket vásárolt. Folytatódott a temető melletti területek közművesítése. A sportpályán
játszótér került kialakításra. Önjáró fűnyíró vásárlására, a temetőben urnafülke kialakítására került sor.
Beindult a falugondnoki szolgálat, melynek működéséhez gépjárművet vásárolt az önkormányzat. A
testület támogatta az egyházközséget a templom tetőzetének felújítási munkának elvégzése érdekében.
2002. évben a felhalmozási célú kiadás 87828 e/Ft volt, melyből a szennyvízcsatornázás 56986 e/Ft.
Kiépült a tv kábelhálózat a Petőfi utcában, a falunapra a testület nagyméretű sátrat vásárolt. A
szennyvízcsatornázás műszaki munkáinak befejezésével egyidejűleg az önkormányzati közterületek
helyreállítása is megtörtént. A temető előtti területen parkolót alakítottak ki. Pályázati pénzeszköz
segítéségével megtörtént a kultúrház külső felújítása. Befejeződött a településen a közvilágítás
korszerűsítése.
2003. évben a testület 10 millió Ft-ért megvásárolta az 1 hrsz-u ingatlant, melyből 9 db lakótelket
alakított ki, melyeket közművesített. 30.822 ezer Ft kiadást jelentett a Petőfi és Mándi utcák
szennyvízcsatornázásának megkezdése. A testület elkészíttette a községháza tervét, melyre 1 millió Ftot fordított. Elkészült a Rákóczi utca és a kemping közötti járdaszakasz, mely 1.850 ezer Ft-ba került.
A zalaköszvényesi kábelhálózat befejezési munkáihoz (szabványosítás) 590 ezer Ft-ot fordított az
önkormányzat. A községgazdálkodási feladatok ellátáshoz 311 ezer Ft értékben két bozótvágót
vásárolt. 1500 ezer Ft kifizetést jelentett a térfigyelő rendszer kiépítése. Pályázati pénzeszközből 292
ezer Ft összegért két db hangfal vásárlására került sor.
2004. évben a testület elkészíttette a Hévíz-Felsőpáhok kerékpárút terveit (1150 e/Ft), melyhez Hévíz
város Önkormányzata 695 e/Ft-tal járult hozzá. Befejeződött a térfigyelő rendszer kiépítése, melynek
2004. évi költsége 2031 e/Ft kiadást jelentett. Elkészült a település rendezési terve, mely 1.355 e/Ft-ba
került. Befejeződött a zalaköszvényesi szennyvízcsatornázás, melyre 50.436 e/Ft-ot fizettünk ki. A
Panoráma utca és Napfénysor aszfaltburkolatot kapott. Hozzájárult a testület a városi tűzoltóság
gépparkjának bővítéséhez, e célra 100 e/Ft-ot adott át. A felsőpáhoki kábelrendszer hálózat
korszerűsítését a testület 2 millió Ft-tal támogatta.
2005. évben a testület a település központi belterületén egy sebességkijelző táblát helyeztetett el, mely
750 e/Ft-ba került. Az önkormányzat a parkfenntartási, községgazdálkodási feladatok ellátáshoz négy
éves futamidővel lízingelt egy MTZ 820.2 traktort és munkagépeket, melyre ebben az évben 2385 e/Ftot fizetett ki. Befejeződött a Billegéri úthálózat fejlesztés I. üteme, mely 49123 e/Ft kiadást jelentett. A
beruházás 75 %-os SAPARD (uniós) támogatással valósult meg. Az úthálózat-fejlesztés folytatásához
elnyert AVOP támogatásból (mely szintén 75 %-os támogatottságot jelent) ebben az évben előkészítő
munkákra 6136 e/Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.
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2006. évben a testület a lízingelt gépekhez egy hidraulikus rakodót vásárolt, melyre 1119 e/Ft-ot
fordított. Befejeződött a billegéri közúthálózat felújítása, melyre 59967 eFt-ot fizettünk ki.
2007. évben lízingszerződéssel vásárolt egy munkagépet és tartozékait, amelynek 2007. évi lízingdíja
1022 ezer Ft volt. A képviselő-testület döntése alapján 2007. évben kötöttünk szerződést a Pásti árok
csapadékvíz elvezés és járdaépítés munkáira, mely két éves beruházás volt. E célra 2007. évben ÁFÁval együtt 2302 ezer Ft-ot fizettünk ki. Lakossági kérésre két buszvárót vásároltunk és telepítettük le a
Szent István utca elejére illetve a Petőfi utca bejáratához. A Pásti településrészen lévő utcák
megközelítése érdekében elkészült a feljáró kiépítése. A parkfenntartási munkák végzéséhez egy
fűnyíró kistraktort és egy kéz fűnyírót vásárolt a testület. A hivatalba egy használt fénymásoló
beszerezésére került sor.A közművelődési pályázaton nyert összeg felhasználásával beszerzősre
kerültek a tervezett eszközök (erősítő, színpadbővítés).
2008. évben részben pályázati pénzforrással került sor a közterületi kamerarendszer fejlesztésére,
melynek költsége 2402 ezer Ft + ÁFA volt. Jelentős fejlesztés volt ebben az évben a temető bővítés és
korszerűsítés. Elkészült a vizesblokk épülete, közel 200 új sírhely került kialakításra, temetői belső
utak kiépítése, illetve felújítása, két új kapu beépítése is megtörtént. A közművelődési pályázaton nyert
összeg felhasználásával a művelődési ház színpada újult meg. A Pásti utca aszfaltburkolatot kapott, sor
került az előtte lévő közterületen az árok lefedésére is. A Széchenyi utca aszfaltozása, s a járda nagy
része is felújításra került. Az orvosi rendelő belső felújítására is sor került.
2009. évben felújítási lehetősége az önkormányzatnak nem volt, beruházásra közel 4071 ezer Ft-ot
költöttünk. Új temetőkaput készíttetünk, a parkfenntartási feladatok ellátáshoz 2 db fűkaszát
szereztünk be. A falunapok lebonyolításához egy nagyméretű sátor vásárlásáról döntött a képviselőtestület. A könyvtárba a céljellegű könyvtári támogatásból eszközök, berendezési tárgyak vásárlására
került sor.
2010. I. félévben a sportpályán lévő játszótér építésére került sor. Megtörtént az Ady E. és
Gyöngyvirág utcák felújítása. A Petőfi utcai művelődési ház teljes felújítására is biztosított fedezetett a
testület.
Az önkormányzat működése során élt a pályázati lehetőségekkel, s jelentős pénzeszközöket tudott
felhasználni feladatai megoldásához. Pályázatokon elnyert pénzösszegek:
1999. év:
600 e/Ft (kultúrház tetőzetének felújításához)
2000. év:
700 e/Ft (hangtechnikai eszközök, dobogó beszerzéséhez)
2399 e/Ft (járdafelújításhoz)
101627 e/Ft céltámogatás (szennyvíz)
33627 e/Ft KAC (szennyvíz)
16938 e/Ft Vízügyi Alap (szennyvíz)
2001. év:
3100 e/Ft (falugondnoki gépjármű vásárlásához)
144 e/Ft (orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés)
500 e/Ft (kultúrház székek vásárlása, világításkorszerűsítés)
937 e/Ft (kultúrház padlózat felújítás)
5000 e/Ft (temető melletti területek közművesítése)
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2002. év:
1120 e/Ft (rendezési terv készítéséhez)
1044 e/Ft (kultúrház külső felújításához)
2003. év:
19100 e/Ft céltámogatás (Petőfi és Mándi utcák csatornázása)
7640 e/Ft Vízügyi Alap (Petőfi és Mándi utcák csatornázása)
1500 e/Ft BM támogatás térfigyelő rendszer kialakításához
290 e/Ft (művelődési ház hangosításához)

2004. év:
19100 e/Ft céltámogatás (Petőfi és Mándi utcák csatornázása)
10000 e/Ft Balatonfejlesztési Tanács támogatás (Petőfi és Mándi utcák csatornázása)
5000 e/Ft területfejlesztési támogatás (Petőfi és Mándi utcák csatornázása)
1014 e/Ft BFT támogatás (rendezési terv készítéséhez)
2005. év:
39463 e/Ft SAPARD támogatás (külterületi úthálózat-fejlesztés I. ütem)
5275 e/Ft BM EU Önerő Alap támogatás (külterületi úthálózat-fejlesztés I. ütem)
12896 e/Ft AVOP támogatás (előleg, külterületi úthálózat-fejlesztés II. ütem)
2006. év:
36794 e/Ft AVOP támogatás külterületi úthálózat-fejlesztés II. ütem)
8282 e/Ft BM EU Önerő Alap támogatás (külterületi úthálózat-fejlesztés II. ütem)
2007. év:
612 e/Ft közművelődési támogatás (erősítő, mobil színpadbővítés)
2008. év:
406 e/Ft közművelődési támogatás (színpad felújítás)
2009. év:
268 e/Ft közművelődési támogatás (sátorvásárlás)
2010. év:
4634 e/Ft TEUT pályázat (Ady E. u. felújításához)
7827 e/Ft Vidékfejlesztési pályázat (játszótérépítéshez)
Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, megfelelő volt, finanszírozási gondok nem merültek
fel. Hitel felvételére 2005. évben a SAPARD támogatás és BM EU Önerő Alap támogatás
megelőlegezése miatt került sor, melyet a támogatás folyósítása után 2005. évben visszafizettünk.
2006. évben az AVOP támogatás és hozzá kapcsolódó BM támogatás utólagos folyósítása miatt 45076
e/Ft éven belül visszafizetendő hitelt vett fel az önkormányzat, melyet még ebben az évben a támogatás
összegéből visszafizetett. A községgazdálkodáshoz lízingelt munkagépek, valamint a falugondnoki
autó lízingszerződése lejárt, az ezzel kapcsolatos többéves fizetési kötelezettség megszűnt.
2010. évben a pályázati források megelőlegezése miatt a képviselő-testület 10 millió Ft összegű
folyószámlahitel szerződést kötött, melynek pénzügyi rendezése 2010. szeptember végére megtörtént.
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A képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi
kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
Pintér Gyula (Petőfi u. 20.): Megköszönte a polgármester, a képviselő-testület, a jegyző és a hivatal
dolgozóinak tevékenységét, amit a település érdekében fejtettek ki. Kéri a jelenlévő polgármester és
képviselőjelölteket, hogy vegyenek példát az elődeiktől, és hasonló módon szolgálják majd Felsőpáhok
érdekeit.
Németh Sándor: Megköszönte a hozzászólást, s mivel más hozzászóló nem volt, a közmeghallgatást a
polgármester 18, 30 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Horváth Éva
jegyző

Németh Sándor
polgármester

