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

        
Szám: 3-14/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 24-én 14 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, 

  Nagy László helyi képviselők 
  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.  
 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 Előadó: Németh Sándor  polgármester 

 
2. Felsőpáhok köztemető felújítási munkáinak megrendelése 

Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
  A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű 
határozat hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta. 
 

 
II. 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 (rendelet tervezet és előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Németh Sándor: A  képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést az ülés előtt kézhez kapták. 
Felolvassa  a tervezet indoklását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő-testület hat szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi  

 
16/2008.(VII. 28.) számú rendeletet  

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  3/2008. (II.14.)  számú rendelet 
módosításáról  

 (rendelet szövege mellékelve) 
 
 

2. Felsőpáhok köztemető felújítási munkáinak megrendelése 
 
Németh Sándor: Elmondja, hogy a  temető felújítási munkáira beadott pályázatunkat a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pénzhiány miatt nem támogatta.  Az előző napirendi pont 
keretében ezért a temető felújítási munkák fedezetét a képviselő-testület saját forrásai terhére 
kiegészítette. A temető felújítási munka magában foglalja a temető területének nyugati irányban 
történő bővítését, új parcellák kialakítását, ezek közötti utak kiépítését, a meglévő út és ravatalozó 
előtti előtér felújítását, a kerítés építését. A ravatalozó épülete mögött támfalat építenek, amely a 
szertartásokat elzárja a külvilág elől. Kért a munkák elvégzésére 3 árajánlatot, mely közül a 
legkedvezőbb a TISZA-ÉP által benyújtott bruttó  10.789 ezer Ft összegű ajánlat, melynek 
elfogadását javasolja. Fizetés két részletben, 5000 ezer Ft 20078. szeptember 1-ig, a fennmaradó 
összeg a munka elvvégeztével, melynek határideje október 30. 
 
Prótár Richárd :  Javasolja, hogy a nyugati részen a bejárati kapui csak gyalogos közlekedésre 
szolgáljon, a temető sarkában épüljön a nagykapu, így könnyebben meg lehet közelíteni a 
ravatalozót is. 
 
Szakonyi Imre: Gondolni kell arra is, hogy a temető bővülésével csökken a parkoló terület 
nagysága, ezért célszerű lenne a temető előtti árkot befedni. 
 
Németh Sándor: A kapucsere megoldható, a parkolás kérdését külön kell megvizsgálni. 
 

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

42/2008.(VII.24.) számú határozatot: 
 

 A képviselő-testület a felsőpáhoki köztemető (175 és 176/2 hrsz) felújítási munkáinak 
elvégzésével a TISZA-ÉP Kft-t (Keszthely, Sopron u. 1/b) bízza meg bruttó 10.789 ezer Ft 
vállalkozói díjért 2008. október  30-i határidővel.  Fizetés két részletben számla alapján: 5.000 
ezer Ft 2008. szeptember 1-ig, a fennmaradó összeg a a munka elvégzése után. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a vállalkozóval a szerződést kösse meg.  
Határidő: 2008. augusztus 1. 
Felelős:     Németh Sándor  polgármester 
 
Mivel más napirend nem volt, a rendkívüli nyilvános ülést a polgármester 15 órakor bezárta. 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 


