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J E L E N T É S  

 
 
 

A lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 
képviselő-testület 2009. április 20-i ülésére 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
 
1/2009.(II.9.) számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2009. évi lakossági 
ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.  
Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot 
Zánka Község Önkormányzata gesztorsága mellett.  
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. 
Határidő: 2009. február 13. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 

A támogatási kérelmet határidőre benyújtottuk. 

 
2/2009.(II.9.) számú határozat: 
A képviselő-testület engedélyezi, hogy 2009. január 1-től az önkormányzat alkalmazásában lévő 
közalkalmazottak és köztisztviselők havi 12.000 Ft értékű meleg étel utalványt kapjanak nem 
rendszeres személyi juttatásként. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. február 20. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A határozat alapján 2009. évtől a dolgozók részére a megjelölt mértékű utalványt biztosítjuk. 

 
 
 
3/2009.(II.9.) számú határozat: 
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A képviselő-testület a 4/2004.(II.20.) NKÖM számú rendelet 9.§-a alapján támogatási igényt 
nyújt be a Magyar Művelődési Intézethez a helyi művelődési ház és könyvtár  (közösségi színtér) 
technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására, a művelődési házba sörpadok, sátrak 
vásárlására, a könyvtárban könyvállványok és technikai eszközök beszerzésére. 
A képviselő-testület a 2009. évi  költségvetésében e célra  együttesen 1080 ezer Ft saját forrást 
biztosít. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatósága útján – gondoskodjon. 
Határidő: 2009. március 20. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A támogatási igényt határidőre benyújtottuk. 
 
 
4/2009.(II.9.) számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok község honlapjának (www.felsopahok.hu) üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával – határozatlan időre – Varga Ádám 2132 
Göd, Nyár u. 12. szám alatti lakost bízza meg. 
A megbízott a feladatot térítés nélkül, esetleges költséginek megtérítés mellett látja el. 
A honlap tulajdonjoga megbízottat illeti meg. 
A felek a szerződést harminc napos határidővel felmondhatják. 
Szerződő felek három hónap múlva a honlap működtetését közösen megvizsgálják, s amennyiben 
szükséges, a felmerülő módosításokat elvégzik. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat ellátásra vonatkozó megállapodást kösse meg. 
Határidő: 2009. március 1. 
Felelős. Németh Sándor polgármester 
 
A felsőpáhoki hivatalos honlap indítása megtörtént. 
 
6/2009.(II.9.) számú határozat: 
A képviselő-testület egy dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának 2009. február 6–i napjával 
közös megegyezéssel történő megszűnéséhez hozzájárul. 
Felkéri a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseke tegye 
meg. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A jogviszony megszüntetésre került. 
 
 
7/2009.(II.9.) számú határozat: 
A képviselő-testület  egy Felsőpáhokon tartózkodó személy átmeneti szociális segély 
megállapítása iránti kérelmét elutasítja. 
A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a 
Zala Megyei Bírósághoz címzett, de a Felsőpáhok Község Önkormányzatához benyújtott, 
kereseti kérelemmel élhet. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 

I N D O K O L Á S 
Egy felsőpáhoki lakos átmeneti szociális segély megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a 
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munkahely hiánya, alacsony jövedelme miatt. 
A képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező jelenleg munkahellyel nem rendelkezik, 
munkaképes korú és munkára képes, aki saját maga ellátásáról képes gondoskodni.   
Az önkormányzat módosított, a szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
24.§-a alapján kérelemre átmeneti segélyben kell részesíteni , akinek a családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedülálló esetén annak 150 %-át, és a családban az alábbi okok fennállnak, amennyiben a 
kérelmező családjának vagyona nincs: 

a) 10 napot meghaladó kórházi kezelés, 
b) 30 napot meghaladó súlyos betegség, baleset,  
c) 50.000 Ft-ot meghaladó elemi kár, 
d) munkahely elvesztése, vagy önhibán kívüli munkanélküliség, amennyiben 

kérelmező a munkaügyi központtal együttműködik, és a munkaügyi központ 
igazolja, hogy számára megfelelő munkalehetőséget biztosítani nem tudott vagy 
nem tud, 

e) közgyógyellátás körén kívüli magas gyógyszerköltség, amelynek havi összege a 
30.000 Ft-ot meghaladja, 

f) közös háztartásban élő közeli hozzátartozó halála, 
g) háztartással kapcsolatos időszakonként jelentkező, 20.000 Ft-ot meghaladó összegű 

többletköltségek (pl. tüzelő vásárlás). 
Mivel kérelmező esetében a fentebb említett okok egyike sem áll fenn, a képviselő-testület a 
kérelmet elutasította. 
A határozat jogalapja a szociális ellátásokról szóló módosított 11/2004.(VI.10.) számú 
önkormányzati rendelet 24. §-a, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 105. § (1) bekezdése és a 107. §. (1) bekezdése. 
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § 
(3) bekezdése. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős:  Dr. Horváth Éva mb. jegyző 

A testület határozatát kérelmező részére megküldtük. 

 
8/2009.(III.02.) számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium a 2009. évi országos parlagfű-mentesítési program keretében a 
parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére kiírt 
pályázatra 300 ezer Ft támogatás elnyerésére. 
A beszerzésre tervezett eszközök listája: 

2 db 2,9 LE FS 450 típusú, 2 ütemű benzinmotoros fűkasza  
100 db. légzésvédő 
2 db arcvédő és zajvédő 
2 pár acélbetétes cipő 
4 pár védőkesztyű 
1 db műanyag fej (damilfej). 
A képviselő-testület a beszerzés értékéből 152 ezer Ft-ot saját erőként a pályázathoz az 
önkormányzat 2009. évi tartalékából biztosít. 
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A képviselő-testület felkéri a  polgármestert a pályázat benyújtására 
Határidő: 2009. március 8. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 

A pályázatot határidőre benyújtottuk. 

 
10/2009.(III.02.) számú határozat 
A képviselő-testület az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvány (8394 Alsópáhok, 
Fő u. 122.) részére 2009. évben támogatást nem tud biztosítani. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kuratórium elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2009. március 20. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről az alapítvány vezetőjét tájékoztattuk. 
 
77/2008.(XII.8.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Városüzemeltető Kft. 2009. évi lakossági szemétszállítási díjra vonatkozó – 
2418 ezer Ft +ÁFA – ajánlatát elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
Felelős:    Németh Sándor polgármester 
Határidő:  2008. december 31. 
 
A testület döntéséről a szolgáltatót tájékoztattuk. 
 
11/2009.(II.9.) számú határozat: 
A képviselő-testület 2009. évre a költségvetési tartaléka terhére a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság részére 50.000 Ft támogatást biztosít.  
A támogatás a Hévízi Rendőrőrs állományába tartozó, Felsőpáhokért felelős körzeti megbízott 
üzemanyagköltségéhez való hozzájárulást jelent. 
A támogatás felhasználásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 13/A. (2) 
bekezdése alapján 2009. december 15-ig el kell számolni. 
A támogatást azt követően lehet átutalni, amikor a rendőrség a részére biztosított LADA Níva 
gépjárművet az önkormányzatok részére visszaadta.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az összeg 
átutaltatására. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős. Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről a rendőrséget tájékoztattuk, választ még a mai napig nem kaptunk. 
 
12/2009.(II.9.) számú határozat 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi körjegyzőség alapítását 
Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testületével 2009. július 1. napjával. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján tegyen intézkedéseket a lehetséges együttműködés 
feltételeinek kidolgozására, valamint a határozatot közölje Hévíz város polgármesterével és 
jegyzőjével. 
Határidő: 2009. március 20. 
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Felelős. Németh Sándor polgármester 
 
A testület kérését tolmácsoltuk Hévíz város vezetése felé, a témával. Tudomásunk szerint Hévíz Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. áprilisi ülésén foglalkozik. 
 
13/2009.(III.02.)számú határozat: 
A képviselő-testület 2009. április 1. napjával  parkmunkás munkakör ellátására, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyba egy keszthelyi  lakost kinevezett. 
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazási okirat kiadásáról gondoskodjon, valamint az 
áthelyezésről a hévízi GAMESZ vezetőjével állapodjon meg. 
Határidő:   2009. március 31. 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
Az alkalmazás áthelyezéssel megtörtént. 
 
14/2009.(III.25.) számú határozat: 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 
Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 
létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának  és Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa, és felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és Társulási 
Megállapodás aláírására. 

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Nyugat-Balaton és 
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás 2009. március 05-i Társulási Tanács 
egyhangú igen szavazással meghozott 5/2009. sz. határozata szerint – a beruházás 
eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon vonatkozásában – a 970. Ft/LE/év eszközhasználati 
díj bevezetését nem fogadja el, mivel az a szolgáltatási dj részét képezi. 

Határidő: 2009. március 31. 

Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület határozatáról a ZALAISPA vezetését tájékoztattuk. 
 
 
15/2009.(III.25.) számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása által készített közfoglalkoztatási terv tervezet Felsőpáhokra vonatkozó részét 
alkalmasnak tartja a tervben történő rögzítésre. 
A képviselő-testület felkéri és megbízza a Társulási Tanácsot, hogy a település Közfoglalkoztatási 
tervét a kistérség Közfoglalkoztatási terve részeként készítse el. 
Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntését megküldtük a Társulási Tanács részére. 
 
16/2009.(III.25.) számú határozat: 
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Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység közös 
fenntartására a 2005. február 21. napján megkötött, 2005. június 21. és 2006. február 17. és 2007. 
február 20. és 2008. február 25. napján módosított társulási megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
A társulási megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) 
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint Hévíz, 
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában állapodnak meg 
határozott időtartamra, 2010. február 28. napjáig.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított társulási 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
Határidő: 2009. április 15. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént. 

 
17/2009.(III.25.) számú határozat: 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
A Társulási Megállapodás IV. fejezete B. Szociális feladatok 4.2.1. pontja az alábbi j) ponttal 
egészül ki: „j) gondoskodik  a fogyatékosok nappali ellátásáról” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Sándor polgármestert a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására. 
Határidő:  2009. március 31. 

 Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
 
18/2009.(III.25.) számú határozat: 
A képviselő-testület a jegyzői állásra beadott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, s a 
jelentkezőkkel az állást nem kívánja betölteni. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat értesítse.  
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester  
 
A testület döntését a pályázókkal közöltük. 
 
19/2009.(III.25.) számú határozat: 
A képviselő-testület Dr. Horváth Éva jegyzői megbízását a körjegyzőség megalakulásáig, 
előreláthatóan 2009. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízás meghosszabbításáról gondoskodjon.  
Határidő: 2009. március  31. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A megbízás meghosszabbítására sor került. 
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben egy kérelmező részére temetési 
segélyt állapítottam meg, illetve egy kérelmező részére engedélyeztem a szociális étkezés 
igénybevételét.  
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2009. április 9. 
 
 
 
 
                                                       Németh Sándor  
        
 


