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Szám: 38-10/2010.

J E L E N T É S
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 

képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet:

27/2010. (V.27.)  számú határozat:
A  képviselő-testület  egyetért  az  alábbi  –  2010.  évi  költségvetést  érintő  -  feladatok 
megvalósításával:

- Felsőpáhok, Gyöngyvirág  utca felújítása    949600 Ft + ÁFA,
- Felsőpáhok, Petőfi utca kultúrház nagyterem  mennyezet gipszkartonozása 120.000 Ft + 

ÁFA,
- Térfigyelő rendszer  karbantartása, javítása: 105.000 Ft + ÁFA,
- Sportpálya területére padok és kerékpártároló vásárlása és a kultúrház lépcsőjének javítá-

sa 300.00 Ft + ÁFA.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  beszerzések  lebonyolítására,  a  munkák 
megrendelésére.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős:   Németh Sándor polgármester

A testületi döntésben foglalt feladatok megrendelése megtörtént.

28/2010. (V.27.)  számú határozat:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000.000 Ft összegű  folyószámlahitel 
felvételéről dönt. A hitel futamidejét a képviselő-testület 2010. június 15-től 2011. június 14-ig 
határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit ajánlja fel.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a  kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe  betervezi  és  jóváhagyja,  illetve  költségvetési  előirányzat  módosításai  során 
figyelembe veszi.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a 
határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az 
Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős:   Németh Sándor polgármester

A folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó megállapodást megkötöttük.



29/2010. (V.27.)  számú határozat:
A képviselő-testület  a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér mértékéről szóló – Felsőpáhok 
Község Önkormányzata –  8/2003. (VII.10.) számú rendelet 7.§-a alapján a Felsőpáhok, Szent I. 
u. 11. szám alatti 45 m2 területű önkormányzati helyiségeket bérbe adja nem lakás céljára (iroda) 
a Súlyos Felügyelő Vagyonvédelmi Kft-nek (képviseli:  Mészáros Attila ügyvezető). 
A bérlet 2010. február 1. napjától határozatlan időre szól.
A képviselő-testület a bérleti díjat havi 20000 Ft-ban állapítja meg, melyen felül a közüzemi díjak 
és egyéb költségek a bérbevevőt terhelik.
Utasítja  a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést a bérlővel kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Horváth jegyző

A bérleti szerződés tervezetet elkészítettük, aláírása folyamatban van.

31/2010. (V.27.)  számú határozat:
A  képviselő-testület  a  gyermekek  védelméről  szóló  12/2004.(VI.10.)  számú  önkormányzati 
rendelet    15.§-a  alapján  egy  kk.  gyermek  részére  29.000  Ft  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatást állapít meg.
A támogatás összegét – sporttáborozás költségeinek átvállalása címén – a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény számlájára kell átutalni.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős:  Dr. Horváth Éva jegyző

A támogatás összegét az intézményhez átutaltuk.

32/2010. (V.27.)  számú határozat:
A  képviselő-testület  Felsőpáhok  Község  Önkormányzata  11/2004.(VI.10.)  számú rendeletének 
rendelete  24-25.§-a alapján egy helyi lakos részére természetbeni juttatásként a 2010. május – 
2010. augusztus hónapokra jutó szociális étkezés díjával egyező összegű  átmeneti szociális segélyt 
állapít meg.
Utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  döntésről  kérelmezőt  értesítse,  s  gondoskodjon  az  étkezési  díj 
kifizetéséről.
Határidő: azonnal, illetve 2010. augusztus 15.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző 

A döntésről kérelmezőt tájékoztattuk, az étkezési díj kifizetéséről gondoskodunk.

33/2010. (V.27.)  számú határozat:
A képviselő-testület egy helyi alatti lakos 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 helyi lakos  átmeneti szociális segély megállapítása iránti kérelmet nyújtott be felesége betegségére 
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hivatkozással, magas gyógyszerköltségek miatt.
A képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
60565 Ft.
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:

¯ 10 napot meghaladó kórházi kezelés,
¯ 30 napot meghaladó súlyos betegség, baleset, 
¯ 50.000 Ft-ot meghaladó elemi kár,
¯ 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,

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

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

többletköltségek (pl. tüzelő vásárlás).
Mivel  kérelmező  esetében  az  egy főre  jutó  havi  nettó  jövedelem meghaladja  a  fenti  rendeletben 
megállapított mértéket, a képviselő-testület a kérelmet elutasította.
A határozat jogalapja a szociális ellátásokról szóló módosított  11/2004.(VI.10.) számú önkormányzati 
rendelet 24. §-a.  A fellebbezés lehetőségét   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdése a.) pontja zárja ki.
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: 2010. június 10
Felelős:  Dr. Horváth Éva mb. jegyző

A képviselő-testület határozatáról kérelmezőt értesítettük.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben nem 
döntöttem.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Felsőpáhok, 2010. június 24.

                                                 Németh Sándor
      polgármester
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