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Szám: 38-1/2010. 

 
J E L E N T É S  

 
A lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-

testület 2010. január 28-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet: 
 
44/2009.(IX.10.) számú határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló felsőpáhoki  
 - 1/2 hrsz-u 943 m2, 
 - 1/3 hrsz-u 1152 m2, 
 - 1/4 hrsz-u 1206 m2, 
 - 1/5 hrsz-u 1150 m2, 
 - 1/6 hrsz-u 1150 m2, 
 - 1/7 hrsz-u 1143 m2, 
 - 1/8 hrsz-u 1133 m2, 
 - 1/9 hrsz-u 1150 m2, 
 - 1/10 hrsz-u 929 m2  alapterületű ingatlanokat.  
 
Az ingatlanok vételárát a képviselő-testület 4000 Ft/m2 árban határozza meg.  A képviselő-testület 
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az ingatlanok övezeti besorolása jelenleg Lf-3 jelű (falusias 
lakóterület), de folyamatban van a helyi építési szabályzat módosítása Gksz (gazdasági terület-
kereskedelmi, szolgáltató) terület jellegre. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok meghirdetéséről gondoskodjon, s 
felhatalmazza a határozat szerinti vételáron az adásvételi szerződése megkötésére. Az adásvétellel 
kapcsolatos  ügyvédi és egyéb költségek a vevőt terhelik. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester  
 
Az ingatlanok értékesítésére – vételi szándék hiánya miatt – nem került sor. 
 
 
46/2009.(IX.28.) számú határozat: 
A képviselő-testület a művelődési feladatok ellátása érdekében engedélyezi a 2009. évi költségvetés 
tartaléka terhére 
rendezvénysátor vásárlására 900 ezer Ft, 
számítástechnikai eszközök beszerzésére 403 ezer Ft, 
berendezési tárgyakra 260 ezer Ft felhasználását. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Németh Sándor   polgármester 
 

Az eszközök és berendezési tárgyak beszerzése megtörtént, a rendezvénysátor beszerzésére nem került sor. 
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47/2009.( X.26.) számú határozat: 
1. A  Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 

- 8/1999.(VI.14.) A közművelődésről 

- 10/2000.(V.10) A községi köztemetők fenntartásáról és a 
temetkezés rendjéről 

- 12/2000.(VII.10.) helyi környezetvédelem és köztisztaság 

- 13/2000.(VII.10.) a közterületek használatáról 

- 2/2003. (III. 10.) Felsőpáhok közigazgatási területén a prostitúció 
megtiltásáról 

- 8/2003. (VII.10.) a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér 
mértékéről  

- 14/2004.(IX.15.) Helyi Építési Szabályzatról 

- 16/2004.(IX.30.) Helyi hulladékgazdálkodási Tervről 

- 4/2005.(III.8.)  Vagyonrendeletről 

- 6/2005.(III.8.) Talajterhelési díjról 

- 12/2005.(IX.8.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
végrehajtásáról 

- 8/2007.(V.10.)  az avar és kerti hulladékok égetéséről 

- 21/2009.(XII.11.)  2009. évi szennyvízcsatornadíjról 
szóló helyi rendeletek felülvizsgálata megtörtént. 
Az önkormányzat rendeletei a 2006/123/EK irányelvvel ütköző az európai unió általános jogelveit, 
alkotmányos alapelveit sértő rendelkezéseket nem tartalmaznak. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntésről a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségét értesítse. 
Felelős:  Dr. Horváth Éva  jegyző 
Határidő: 2009. október 31. 

 
A döntésről a hivatalvezetőt tájékoztattuk. 
 
49/2009.( X.26.) számú határozat: 
A képviselő-testület a DRV Zrt-vel – 1098 ezer Ft pénzeszköz átadására vonatkozó -  megállapodás 
tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A megállapodás megkötése határidőre megtörtént. 
 
50/2009.(X.26.) számú határozat: 
A képviselő-testület a 2009. évi közmeghallgatást 2009. november 26-án (csütörtök) 17 órakor tartja a 
művelődési házban. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás előkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2009. november 26. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A közmeghallgatást a képviselő-testület az SZMSZ szerint megtartotta.  
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51/2009.(X.26.) számú határozat: 
a.) A képviselő-testület 2009. december 10-én 14 órakor a településen élő 62 éven felüli állampolgárok 

köszöntésére ünnepséget szervez. A testület a településen élő 70 év feletti állampolgárok részére a 
szociális keret terhére személyenként 3000 Ft értékű vásárlási utalványt valamint az ünnepséghez 
kapcsolódó vendéglátást, műsort biztosít. A rendezvény megtartásához  – a vásárlási utalványokon 
felül -  300.000 Ft felhasználását engedélyezi a tartalék terhére. 

b.) A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2009. évi Mikulás ünnepségét is támogatja 170.000 
Ft-tal, amelyet szintén a tartalékból kell biztosítani. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvények előkészítéséről. 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

A két rendezvény megtartásra került,  72 fő állampolgár részére biztosítottuk a vásárlási utalványt. 
 
 
52/2009.(X.26.) számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének rendelete 
24-25.§-a alapján egy helyi 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 november 15 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A döntésről kérelmezőt értesítettük, s részére a megállapított segély összegét kifizettük. 
 
 
53/2009.(X.26.) számú határozat: 
A képviselő-testület  egy helyi  lakos átmeneti szociális segély megállapítása iránti kérelmét elutasította. 
Határidő: 2009 november 15. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A döntésről kérelmezőt tájékoztattuk. 
 
 
56/2009.( XI.23.) számú határozat: 
A képviselő-testület Németh Sándor polgármester kérésére a részére – a 36/2008.(VII.7.) számú 
határozattal – megállapított, havi 51.000 Ft összegű költségátalány folyósítását 2010. január 1. napjától 
megszünteti. 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző 
 
A döntés alapján a költségátalány folyósítását beszüntettük. 
 
57/2009.( XI.23.) számú határozat: 
A képviselő-testület Mocsári Attila alpolgármester kérésére a részére – a  36/2008.(VII.7.) számú 
határozattal – megállapított, havi 70.000 Ft összegű tiszteletdíj és a havi 7.000 Ft összegű költségátalány 
folyósítását 2010. január 1. napjától megszünteti. 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  mb. jegyző 
 
A döntés alapján a tiszteletdíj és költségátalány folyósítását beszüntettük. 
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58/2009.( XI.23.) számú határozat: 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 2010. évi lakossági szennyvízdíjak  támogatása során a meg nem 
ítélt állami támogatásból adódó kiesést az önkormányzat felvállalni nem tudja, ezért azokat a fogyasztói 
díjakban kell érvényesítni. 
Felkéri a  polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t tájékoztassa. 
Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A döntésről a DRV Zrt-t tájékoztattuk. 
 
 
59/2009.( XI.23.) számú határozat: 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sármellék Község 
Önkormányzata a Hévízi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társuláshoz 
csatlakozzon.  

2.  Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény keretén belül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás közös fenntartásáról szóló 
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítással jóváhagyja., s 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2009. december 15.  
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztattuk. 
 
 
63/2009.( XI.23.) számú határozat: 
Felsőpáhok Községi Önkormányzata képviselő-testülete  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. Tv. 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás 
jellege:  részmunkaidős (heti 12 órás). 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  
Pályázati feltételek: 
� Magyar állampolgárság, 
� Cselekvőképesség, 
� Büntetlen előélet, 
� Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés ,  
� Közigazgatási szervnél szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlat,  
� Közigazgatási szakvizsga, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
� szakmai önéletrajz  
� oklevélmásolatok  
� 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány  
� szakvizsga-bizonyítvány másolata  

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásának 
időpontjában a köztisztviselői törvény szerinti, eredményes közigazgatási versenyvizsgával. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálását követő hó 1. napjától 
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Felsőpáhok Község Önkormányzata 
Polgármestere (Németh Sándor) címére történő megküldésével (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ). A 
borítékon fel kell tüntetni „Jegyzői pályázat”. 
A pályázatot Felsőpáhok Község Képviselő-testülete soron következő rendes ülésén bírálja el. A 



 5

pályáztató 6 hónapos próbaidőt köt ki.  
A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2009.  december 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A  felhívás közzététele megtörtént. 
 
 
64/2009.( XI.23.) számú határozat: 
A képviselő-testület  a jegyzői megbízást meghosszabbította. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A megbízási okirat elkészült. 
 
 
65/2009.( XI.23.), 66/2009.( XI.23.) és  67/2009.( XI.23.) számú határozatotok: 
A képviselő-testület  három helyi állampolgár átmeneti szociális segély megállapítása iránti kérelmét 
elutasította. 
 
A testület döntéséről kérelmezőket egyedi határozattal értesítettük. 
 
 
69/2009.( XI.26.) számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása által készítendő 2010. évi 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. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről a Társulási Irodát tájékoztattuk. 
 
 
70/2009.( XII.28.) számú határozat: 
Zalaispa társulási megállapodás és alapító okirat módosítása (terjedelem miatt a teljes szöveg mellőzve) 
 
A határozatot megküldtük a Zalaispa Társulási Iroda részére. 
 
71/2009.( XII.28.) számú határozat: 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Felsőpáhok Ady utca felújítására a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács  4.633.525 Ft összegű (csökkentett)  vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. A képviselő-testület a támogatást a műszaki tartalom csökkentésével igényli a Tanácstól. A 
műszaki tartalom változása az aszfalt kiegyenlítő réteg vastagságának egy cm-re csökkentését jelenti, 
mely által a beruházási összköltség bruttó 11.007.721 Ft-ra módosul. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 6374196 

Támogatásból igényelt összeg 4633525 
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Összesen 11007721 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntéséről a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot értesítettük. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben döntést nem hoztam. 
 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2010. január 22. 
 
 
 
                                                       Németh Sándor   
       
 


