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

   
 Szám: 38-4/2010. 
 

 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 25-én 16 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli 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 
Prótár Richárd  helyi képviselők 
Dr. Horváth Éva jegyző 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
Nagy László  
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 fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjére.  

 
1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

2. Felsőpáhok, Dózsa Gy. utcai játszótér létesítése 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
    

3. Mozgókönyvtári megállapodás jóváhagyása 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
  

4. Kistérségi turisztikai pályázathoz saját erő 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

5. E-on együttműködési megállapodás 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
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6. Közterületi kamerarendszer működtetése 
 Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat 
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta. 

 
 
 

II. 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 
(Rendelet tervezet mellékelve) 

 
Németh Sándor: Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.12.) Korm rendelet 
67. §. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára 
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-
testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv 
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek 
megfelelő módosításáról. 
A zárszámadás előkészítése során a Kincstártól kapott információk alapján a a tavalyi 
költségvetésben összesen 598 ezer Ft előirányzat átvezetése szükséges. A normatív támogatások 
összege 100 ezer Ft-tal kevesebb, az idegenforgalmi adó csökkentése miatt. Szociális ellátások 
visszaigénylése kapcsán e normatív bevételek 782 ezer Ft-tal történő emelése szükséges. 
Központosított előirányzat teljesítése 3 ezerrel kevesebb az előirányzatoknál, illetve 81 ezer Ft 
előirányzat törlése szükséges.  A kiadásoknál az 598 ezer Ft előirányzat a szociális ellátásokhoz 
került beépítésre. 
 
Kéri a  rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
 
 

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

5/2010. (II.26.) számú rendeletet 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről  szóló 2/2009.(II.16.) számú rendelet 

módosításáról       
(rendelet szövege mellékelve) 
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2. Felsőpáhok, Dózsa Gy. utcai játszótér létesítése 
 
 
Németh Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a játszótér lebonyolítására és műszaki 
ellenőrzésére a megállapodásokat megkötötte. A Capital Control Bt. Lebonyolító árajánaltokat kért 
a kivitelezésre melyeket ismertet. Ezek közül a legkedvezőbb a UNIPERPLEX Bt árajánlata, amely 
bruttó 8.735.790  Ft. Javasolja, hogy a testület e céget bízza meg a munkával, március végéig 
vállalják a teljes megvalósítást. 
 
Tájékoztatja a testületet hogy a 2010. évi költségvetésben a célra rendelkezésre álló keret terhére a 
műszaki ellenőri feladatok elvégzésével 100.000,-Ft + 25% ÁFA Ft díjért megbízta a 2-MM-
PROJEKT Építész és Mérnöki Tervező Szolgáltató Kft.-t (Alsópáhok). A beruházás lebonyolítója a 
Capital Control Bt. (Zalaegerszeg), megbízás díja:  538.000.- Ft + ÁFA. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 

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

10/2010. (II.25.)  számú határozatot: 
 
A képviselő-testület a Felsőpáhok,  Dózsa Gy. Utcai (40/2 hrsz) játszótér kivitelezésével az 
UNIPERPLEX 2003 Építőipari Szolgáltató Bt-t. (9225 Dunakiliti, Kis-duna u. 22/B) bízza meg 
bruttó 8.735.790  Ft vállalkozási díj ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal , illetve 2010. április30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 

 
3. Mozgókönyvtári megállapodás jóváhagyása 

(megállapodás másolatban mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  2010. február 15-én a Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásával 
megállapodást kötött. Felolvassa a megállapodás szövegét. Mivel a 2010. évi költségvetésben e 
támogatás nem szerepel, kéri a testületet a megállapodást jóváhagysára. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 
11/2010. (II.25.)  számú határozatot: 

 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község polgármestere által 2010. február 15-én megkötött, a  
mozgókönyvtári és egyéb közművelődési feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződést 
jóváhagyja. 
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4. Kistérségi turisztikai pályázathoz saját erő 
(előterjesztés mellékelve) 
 
 

Németh Sándor:  Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

12/2010. (II.25.)  számú határozatot: 
 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulásával 
megvalósításra kerülő „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” (NYDOP-2009-
2.1.1/F) című pályázat végrehajtásához az alábbi támogatást biztosítja: 

 
2. Felsőpáhok Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi helyrajzi számokra 

vonatkozóan a benyújtott pályázathoz a polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatokat jóváhagyja.  

 
122/1 2 db kerékpáros orientációs tábla 

230 1 db kerékpáros orientációs tábla 

231 1 db kerékpáros orientációs tábla 

015/1 1 db kerékpáros orientációs tábla 

015/3 1 db esőbeálló 

026 1 db kerékpáros orientációs tábla 
 
3. A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló 2. pontban megjelölt 

helyrajzi számú ingatlanokon meghatározott beruházás megvalósításához valamint az 5 
éves üzemeltetéshez.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
Megállapodás aláírására.  

5. Felsőpáhok Községben a pályázat keretében megvalósuló beruházás teljes összege 1.759.260 
Ft, amelyből a támogatási összeg 1.495.370 Ft, az önrész 263.890 Ft. 

6. Az 5. pontban meghatározott 263.890 Ft önrészt a Képviselő-testület az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséből biztosítja. 

 
7. A pályázatban előírt a megvalósítást követő 5 évig történő fenntartási időszak alatt kalkulált 

fenntartási költséget 25.983 Ft-ot az önkormányzat időarányosan költségvetéséből biztosítja.  
8. Az elidegenítési határidő (5 év) lejárta után a településen megvalósult beruházások, 

beszerzett eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

Határidő:  2010. március 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
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5. E-on együttműködési megállapodás 
(megállapodás tervezet mellékelve) 
 

 
 
Németh Sándor:  Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt 2009-ben elindított egy projektet a 
települések belterületi villamoshálózatainak  környezetében lévő növényzet karbantartása és 
telepítése tárgyában, szándékaik szerint  a helyi önkormányzatokkal együttműködési 
megállapodásban szabályozottak szerint együttműködve. A megállapodás-tervezetet ismerteti 
 
A Kistérségi Fejlesztési Tanács 2010. február 10-én tartott ülésén a projekt és az együttműködési 
megállapodás tervezet ismertetették.  A Fejlesztési Tanács határozatának 2. pontjában a Társulás 
elnöke felkérte a Társulási Tanács tagjait, hogy a programot, valamint az együttműködési 
megállapodás megkötésének lehetőségét terjesszék a soron következő képviselő-testületi ülésük elé. 

 
Javasolja a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

13/2010. (II.25.)  számú határozatot: 
 
Felsőpáhok Önkormányzata Képviselő-testülete az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-
nek  a villamos hálózat környezetében lévő növényzet karbantartására és telepítésére 
beterjesztett együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja, s felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010.  június 30 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 

6. Közterületi kamerarendszer működtetése 
 
 
Németh Sándor: A B-Modem Kft. A telepítés óta térítés nélkül látta el a közterületi 

kamerarendszer felügyeletét, javítását.  A térfigyelő berendezés központi szervere már 7 éve 

üzemel, felújításra, korszerűsítésre szorul.  A PC konfigurációt korszerűsíteni nem gazdaságos, ezért 

a cseréjét javasolták  Az első ütemben telepített kameradigitalizáló és képtovábbító IP szervereket is 

modernizálni illetve frissíteni kell. A sebességmérő tábla esetében is átfogó karbantartást és javítást 

kell elvégezni. A munka elvégzésére  ajánlatot  (nettó áron) tettek az alábbiak szerint: 

1 db PC konfiguráció térfigyelő berendezés központi szerver   120 000 Ft 
 1 db CL IP kamera           54 000 Ft 
1 db WS-21T digit. IP szerver         38 000 Ft 
Sebességmérő tábla javítás, korszerűsítés        40 000 Ft 
Térfigyelő berendezés összesen:       252 000 Ft 
 
 
Javasolja a testületnek az eszközök beszerzését, illetve a szükséges javítások elvégzésének 
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engedélyezését. Javasolja továbbá, hogy a rendszer karbantartására vonatkozóan kérjenek 
árajánlatot.  
 

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

14/2010. (II.25.)  számú határozatot: 
A képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatban – a 2010. 
évi költségvetési tartalék terhére – engedélyezi az alábbi  munkák elvégzését, eszközök 
beszerzését: 
1 db PC konfiguráció térfigyelő berendezés központi szerver   120 000 Ft 
 1 db CL IP kamera           54 000 Ft 
1 db WS-21T digit. IP szerver         38 000 Ft 
Sebességmérő tábla javítás, korszerűsítés        40 000 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés kibocsátására. 
Határidő: 2010.  június 30 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 17 órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 


