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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. augusztus  24-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
 
20/2009.(IV.20.) számú határozat: 
A képviselő-testület öt évre bérbe adja Pintér Ildikó Felsőpáhok, Szent I. u. 85. szám alatti 
lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 299/4 hrsz-u ingatlanból  800 
m2 területű földrészletet (ingatlanrészt). 
Az éves bérleti díj 240.000 Ft, amelyet 2009. május 1. napjától 20.000 Ft-os havi  részletekben 
minden hó 15. napjáig kell az önkormányzat számlájára befizetni. 
A bérleti szerződés alapján bérlő jogosult a területet nem rögzített módon bekeríteni, azt 
használni, s köteles annak folyamatos karbantartásáról, kaszálásáról, tisztántartásáról 
gondoskodni.  
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, s kérelmező értesítésére. 
A képviselő-testület a bérelt terület megvásárlását felajánlja bérlő részére ingatlanforgalmi 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken, külön eljárás keretében. 
Határidő: 2009. június 30 
Felelős: Németh Sándor polgármester. 
 
A bérlővel a terület használatára a szerződést megkötöttük. 

 
21/2009.(IV.20.) számú határozat: 
A képviselő-testület Keszthely Város Önkormányzata városi kórház működési hiányainak 
finanszírozására vonatkozó kérelmét nem támogatja, mivel e költségek viselésére Felsőpáhok 
Község Önkormányzata költségvetéséből fedezetet nem  tud biztosítani. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Keszthely Város Polgármesterét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2009. május 10. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
A határozat tartalmáról Keszthely Város Polgármesterét tájékoztattam. 

 
 
22/2009.(IV.20.) és 23/2009. (IV.20.) számú határozatok: 
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A képviselő-testület két család átmeneti szociális segély megállapítása iránti kérelmét 
elutasította. 
 
A döntésről – egyedi határozattal – az érintett kérelmezőket tájékoztattuk. 
 
24/2009.(IV.20.) számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008. (III.10.) 
számú rendelete alapján  

- Valent Mihály Felsőpáhok, Dózsa u. 15. szám alatti lakosnak, valamint 
-  Pintér Gyula Felsőpáhok, Petőfi u. 20. szám alatti lakosnak 

„FELSŐPÁHOK KÖZSÉGÉRT kitüntetés”-t adományoz. 
Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetési ünnepség előkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2009. július 4. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A kitüntetések átadására a 2009. évi falunapi rendezvény keretében került sor. 
 
27/2009.(V.4.)számú határozat: 
A képviselő-testület a költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV 
tv. 44.§ (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal további működése 
2009. július 1. után is indokolt.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal besorolásáról, az alapító okirat tervezetének 
előkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző 
 
Az alapító okirat módosítását a képviselő-testület májusi ülése elé terjesztettük. 
 
 
28/2009.(V.4.)számú határozat: 

Alsópáhok és Felsőpáhok községek Önkormányzatai a közoktatási feladataikat továbbra is 
az általuk alapított Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda útján szándékoznak ellátni, 
ezért annak a 2008:CV. tv szerinti besorolása szükséges. 
Alsópáhok és Felsőpáhok községek Önkormányzatai a közoktatási feladataiknak 
végrehajtására a 2008:CV. tv. 2. § (2) bekezdése alapján, együttesen létrehozzák a Dr. 
Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda elnevezésű költségvetési szervet. 
E határozatnak megfelelő alapító okiratot el kell készíteni, és azt az Önkormányzatok 
részére jóváhagyás végett benyújtani. 
Határid ő: 2009. június 1. 
Felelős: polgármester 

A határozatot megküldtük Alsópáhok Jegyzője részére megküldtük. 

 
29/2009.(V.04.) számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
rendelete 24-25.§-a alapján egy család részére 25.000 Ft  összegű szociális segélyt állapít meg.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s gondoskodjon a segély összegének 
kifizetéséről. 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
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A döntésről kérelmezőt értesítettük, s a megállapított segély összegét határidőre kifizettük. 

. 
30/2009.(V.21.) számú határozat: 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 
Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 
létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratá t 2009. július 1-jei hatállyal az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására. 
Határid ő: 2009. május 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 2.1. A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: 
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 
Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.  
Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája szerint közüzem, míg a feladatellátásához kapcsolódó funkció 
szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   
A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a Projektiroda 
közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak szerint, mint Pénzügyi 
Lebonyolító Szerv; Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete látja el 
jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről 
szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

Társult Települési Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a Társulási 
Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése 
iránt. 

2.2. A Társulás Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó bekezdése 
kiegészül „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény”-re történő hivatkozással. 

2.3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
Az alapító okirat és társulási megállapodás aláírása megtörtént.  
 
31/2009.(V.21.) számú határozat: 
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1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőpáhok Község 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a 
határozati javaslat 1. számú melléklete szerint fogadja el.  

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőpáhok Község 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a határozati javaslat 2. számú 
melléklete szerint fogadja el 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosító okirata, valamint az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári 
nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája részére. 

 
32/2009.(V.21.) számú határozat: 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratait a melléklet szerint fogadja el. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Alsópáhok Jegyzőjét értesítse. 

      Határidő: azonnal. 
      Felelős:   Dr. Horváth Éva jegyző 
 
A testület döntései alapján az alapító okiratok módosítása megtörtént. 
 
33/2009.(V.21.) számú határozat: 
A Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, 
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének jogcím) 
támogatására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja:  belterületi út felújítása 
A fejlesztés megvalósulási helye: 8395 Felsőpáhok, Ady Endre utca (16 és 73 hrsz) 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 6998836 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 6998835 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen 13997671 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét – 6998836 Ft-ot – a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.)  számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a 
költségvetés tartalék során.  A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Határidő: 2009. június 3. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A pályázatot határidőre benyújtottuk, de 2009. augusztus 10-i ülését a Nyugat-dunántúli Fejlesztési 
Tanács pénzhiány miatt a támogatást tartaléklistára tette.  
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34/2009.(V.21.) számú határozat: 
Felsőpáhoki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Nyugat-dunántúli  Régiója 9021 Győr, Amadé L.u. 1. ) részére a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program keretében a „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz  való 
hozzáférés javítása és a szolgáltatások  minőségének fejlesztése” című pályázat pályázati 
önrészhez való hozzájárulás címén  - az önkormányzati tartalék terhére – 50.000 Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szolgálat vezetőjét értesítse, a támogatási 
szerződést kösse meg, s a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2009. június 30.  
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről a Máltai Szeretetszolgálatot tájékoztattuk, a megállapodást velük megkötöttük, 
a támogatás összegét a számlájukra átutaltuk. 
   
35/2009.(V.21.) számú határozat: 
Felsőpáhoki Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 101. §. (1) bekezdés c.) pontja szerinti 
felterjesztései jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV tv. módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói 
részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása 
érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett – a határozat 
mellékletét képező -  levél aláírására,  felterjesztésére. 
Határidő: 2009. június 15.  
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A kérelme felterjesztése határidőre megtörtént. 
 
37/2009.(V.21.) számú határozat: 
A képviselő-testület a MAVIR Zrt. által – a Szombathely-Hévíz 400 kV-os távvezeték építése 
kapcsán – felajánlott alábbi kártalanítási összeget elfogadja, s a kártalanítási megállapodások 
tervezetét jóváhagyja: 
0100/4 hrsz-u ingatlan:    9081 Ft, 
026/5 hrsz-u ingatlan:    59519 Ft, 
024/1 hrsz-u  ingatlan: 566224 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A megállapodásokat megkötöttük, a kártalanítási összegek átutalása a számlánkra megtörtént. 

 
38/2009.(V.21.) számú határozat: 
A képviselő-testület a megbízott jegyző megbízatását a 2009 december 31. napjáig 
meghosszabbította. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízás meghosszabbításáról gondoskodjon.  
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A megbízás meghosszabbításának dokumentálása megtörtént.  
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban egy 
esetben engedélyeztem a szociális étkezés igénybevételét, négy személy részére pedig temetési 
segélyt állapítottam meg.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2009. augusztus 10. 
 
 
 
 
                                                       Németh Sándor 
         
 


