
Felsőpáhok Község Polgármestere 
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. 

 
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. április   -i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
A döntés alapján a költségátalány folyósítását beszüntettük. 
 
1/2009.( I.28.) számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2010. 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: 2010. február 3. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumokat határidőre továbbítottuk a DRV Zrt felé. 
 
2/2010. (I.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (8395 
Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) alapító okiratának módosítását, valamint a 2010. február 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: 2010. január 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
Az alapító okiratban foglalt módosítások átvezetése megtörtént. 
 
3/2010. (I.28.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási terv 
tervezetét alkalmasnak tartja a Felsőpáhokra vonatkozó rész tervben történő rögzítésére. 
A képviselő-testület felkéri és megbízza a Társulási Tanácsot, hogy a település Közfoglalkoztatási 
tervét a kistérség Közfoglalkoztatási terve részeként készítse el. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. február 1. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
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A döntésről a Társulási Tanács Elnökét tájékoztattam. 
 
5/2010. (I.28.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 48.§. (3) bekezdése 
alapján elrendelte egy köztemetés költségeinek az illetékes közjegyzőnél hagyatéki teherként 
történő bejelentését. 
Egyúttal a képviselő-testület hozzájárul, hogy az eltemettetésre kötelezett örökösök a köztemetés 
költségét legkésőbb 2010. december 31. napjáig kamatmentes részletekben fizethessék meg.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett hozzátartozókat tájékoztassa, s 
felhatalmazza a megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2010. február 15.  
       2010. december 31. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A köztemetés költségeit bejelentettük hagyatéki teherként, valamint az örökösökkel a megállapodást a 
részletfizetésre vonatkozóan megkötöttük. 
 
6/2010. (I.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
rendelete 24-25.§-a alapján egy helyi család részére 10.000 Ft  összegű átmeneti szociális segélyt 
állapít meg.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s gondoskodjon a segély összegének 
kifizetéséről. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A képviselő-testület határozatáról kérelmezőket értesítettük, s részükre a megállapított segély összegét 
kifizettük. 
 
7/2010. (I.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
rendelete 24-25.§-a alapján – hivatalból -  egy helyi lakos részére 25.000 Ft  összegű átmeneti 
szociális segélyt állapít meg.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse, s gondoskodjon a segély összegének kifizetéséről. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A képviselő-testület határozatáról az ügyfelet értesítettük, s részére a megállapított segély összegét 
kifizettük. 
 
8/2010. (II.11.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Felsőpáhok,  Ady utca útburkolat felújításával a Horváth- Ép Közmű-, Út- 
és Mélyépítő Kft (8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.) bízza meg bruttó 10207750 Ft vállalkozási díj 
ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal , illetve 2010. június 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
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A vállalkozási szerződést a Horváth- Ép Kft-vel megkötöttük. 
 
 
9/2010. (II.11.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Pintér Ildikó Felsőpáhok, Szent I. u. 85. szám alatti lakos kérelmére 
hozzájárul a felsőpáhoki 299/4 hrsz-u ingatlanra kötött, határozott idejű bérleti szerződés 2010. 
február 28-i napjával - közös megegyezéssel - történő megszüntetéséhez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.  
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A határozat alapján a szerződés megszüntetésre került. 
 
10/2010. (II.25.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Felsőpáhok,  Dózsa Gy. Utcai (40/2 hrsz) játszótér kivitelezésével az 
UNIPERPLEX 2003 Építőipari Szolgáltató Bt-t. (9225 Dunakiliti, Kis-duna u. 22/B) bízza meg 
bruttó 8.735.790  Ft vállalkozási díj ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal , illetve 2010. április 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A vállalkozási szerződést a UNIPERPLEX  Bt-vel megkötöttük, a munka határidőre befejeződött. 
 
12/2010. (II.25.)  számú határozat: 
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulásával megvalósításra kerülő „A 
balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” (NYDOP-2009-2.1.1/F) című pályázat 
végrehajtásához az alábbi támogatást biztosítja: 

2. Felsőpáhok Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi helyrajzi számokra vonatkozóan 
a benyújtott pályázathoz a polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat 
jóváhagyja.  

 

122/1 
2 db kerékpáros orientációs 

tábla 

230 
1 db kerékpáros orientációs 

tábla 

231 
1 db kerékpáros orientációs 

tábla 

015/1 
1 db kerékpáros orientációs 

tábla 
015/3 1 db esőbeálló 

026 
1 db kerékpáros orientációs 

tábla 
3. A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló 2. pontban megjelölt 

helyrajzi számú ingatlanokon meghatározott beruházás megvalósításához valamint az 5 éves 
üzemeltetéshez.  
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
Megállapodás aláírására.  

5. Felsőpáhok Községben a pályázat keretében megvalósuló beruházás teljes összege 1.759.260 Ft, 
amelyből a támogatási összeg 1.495.370 Ft, az önrész 263.890 Ft. 

6. Az 5. pontban meghatározott 263.890 Ft önrészt a Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

7. A pályázatban előírt a megvalósítást követő 5 évig történő fenntartási időszak alatt kalkulált 
fenntartási költséget 25.983 Ft-ot az önkormányzat időarányosan költségvetéséből biztosítja.  

8. Az elidegenítési határidő (5 év) lejárta után a településen megvalósult beruházások, beszerzett 
eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

Határidő:  2010. március 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A döntésről a Kistérségi Társulást értesítettük, a megállapodást megkötöttük. 
 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben az alábbi 
döntéseket hoztam: 
 
Három fő részére temetési segély állapítottam meg, egy személy részére normatív és helyi 
lakásfenntartási támogatás kifizetéséről döntöttem. 
 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2010. április 7. 
 
 
 
                                                       Németh Sándor  
        
 


