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

        
Szám: 3-21/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember  25-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  
  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 négy fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  

 
1. Dr. Szántó Imre Általános Iskola s Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Németh Sándor  polgármester 
 
2. Gazdálkodási feladatokról döntés 

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. Dr. Szántó Imre Általános Iskola s Óvoda alapító okiratának módosítása 
 (alapító okirat tervezete mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: Alsópáhok Jegyzője kérte a testület sürgős döntését az iskola és óvoda alapító 
okiratának jóváhagyása ügyében.  Módosult a szakágazat száma és a 8. pont kiegészül a jelenlegi 
alapítók megnevezése mellett a fenntartói kifejezéssel is. 
 
Kérte a testületet, hogy hagyja jóvá az alapító okiratot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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



55/2008.(IX.25.)számú határozat: 
 
A képviselő-testület az Alsópáhoki Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda módosított alapító 
okiratát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

2. Gazdálkodási feladatokról döntés 
 

Németh Sándor: A képviselő-testület döntése alapján befejeződött a temető felújítása, a szociális 
épület létesítése. Sajnos az épületet a szennyvízcsatorna-hálózatra nem lehetett rákötni, mivel az a 
temető előtt nem is épület ki. Ezért 30 m szakaszon a közúton ki kell építeni a hálózatot. E munkára 
kért ajánlatot, amely 480 ezer Ft értékű. A temető területén az új részt körben tujákkal kellene 
beültetni, az új sírhelyeket pedig befüvesíteni. Ez kb. 365 ezer Ft-ba kerül. 
A Széchenyi utcában folyik a járda és út felújítási munkák. A Széchenyi utcában van egy mellékút, 
amelyet mezőgazdasági gépekkel használnak. Itt 20 m hosszan sárrázó kiépítése válna szükségessé. 
Ennek költsége  445 ezer Ft. 
A hévízi összekötő úton 60 m–rel célszerű lenne a járdát meghosszabbítani, mert így a Pásti utca 
feljáratáig végig lehetne gyalogosan közlekedni. Ez a munka 2080 ezer Ft-ba kerülne. 
Kéri  a testületet, hogy engedélyezze a munkák megrendelését, amelyek fedezete a tartalékból 
biztosítva van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

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

56/2008.(IX.25.)számú határozatot: 
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés tartaléka terhére engedélyezi az alábbi munkák 
megrendelését: 
 

- Felsőpáhok, köztemető (Panoráma u. sarok) területén felépített szociális blokk 
szennyvízcsatorna-hálózatra kötése  bruttó: 480 ezer Ft, füvesítés, tuják ültetése 365 
ezer Ft, 

- Széchenyi utcában sárrázó létesítése bruttó 445 ezer Ft, 
- Hévízi összekötő út mentén épület járda meghosszabbítása 2080 ezer Ft. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt munkák elvégzésesét rendelje meg, s 
gondoskodjon a feladatok teljesítéséről. 
 
Határidő: 2008. október 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
Mivel más napirend nem volta nyilvános ülést a polgármester 14,45 órakor bezárta. 

 
 

kmft. 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 


