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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. október 26-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
 
40/2009.(VIII.24.) számú határozat: 
A képviselő-testület a Zala Megyei Közgyűlés kérésére a Millenniumi emlékmű létesítéséhez 2009. évben 
költségvetéséből nem tud támogatást biztosítani. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Közgyűlés Elnökét 
értesítse. 
Határidő: 2009. szeptember 15. 
Felelős:     Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről a Zala Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztattam. 

 
41/2009.(VIII.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 12/2004.(VI.10.) számú rendelete 10-
11.§-a alapján valamennyi Felsőpáhokon lakóhellyel rendelkező  az alapfokú, az első 
középfokú, illetve felsőfokú végzettséget  adó oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermek részére 10000 Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást állapít meg. 
A támogatás a Dr. Szántó Imre Általános Iskola igazolása, más alapfokú oktatási intézménybe 
járó tanulók, valamint a középfokú és felsőfokú intézmények tanulói esetén iskolalátogatási 
igazolás alapján fizethető ki. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett családokat értesítse, s gondoskodjon 
támogatások kifizetéséről. 
Határidő: 2009. október  15. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 

A határozat alapján 87 gyermek részére fizettünk ki támogatást. 

42/2009.(IX.10.) számú határozat: 
A képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda (8394 Alsópáhok, Fő u. 122.) 
alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
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Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Alsópáhok Jegyzőjét értesítse. 
Határidő: 2009. szeptember 15 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A határozatot megküldtük Alsópáhok Jegyzője részére. 
 
43/2009.(IX.10.) számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (8395 
Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) alapító okiratának módosítását, valamint a 2010. január 1-től 
hatályos okirat egységes szerkezetbe foglalt változatát az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés alapján a Magyar Államkincstárnál a változtatásokat 
vezettesse át. 
Határidő: 2009. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A módosításokat határidőre megküldtük a Kincstár részére, azok átvezetése azóta megtörtént. 
 
45/2009.(IX.10.) számú határozat: 
A képviselő-testület a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 
1.0.98.240 Ft működési támogatás nyújtására vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, az 
önkormányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység finanszírozásához 
anyagi fedezetet nem tud biztosítani. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2009. szeptember  30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester  
 
A döntésről a DRV Zrt-t tájékoztattuk. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban két 
személy részére temetési  segélyt állapítottam meg.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2009. október 15. 
 
 
 
                                                       Németh Sándor 
         
 


