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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 2010. szeptember 13-ai ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
20/2010. (IV.15.)  számú határozat: 
A képviselő-testület egyetért a Felsőpáhok, Petőfi utcai ( 459 hrsz) önkormányzati épület teljes 
felújításával, mely kiadásra 2010. évi költségvetésében 5250 ezer Ft felhasználását engedélyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítás teljes körű lebonyolításáról 
(műszaki ellenőr, lebonyolító megbízása, kivitelező kiválasztása) gondoskodjon. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
A képviselő-testület a későbbi, 27/2010.(V.27.) számú határozatával + bruttó 150 ezer Ft felhasználását 
engedélyezte a kultúrházban a  nagyterem  mennyezetének  gipszkartonozására. 
A testületi felhatalmazás alapján a felújítás elvégzésével 2-MM-Projekt Kft-t bíztam meg, a kivitelezési 
költség 5.013 ezer Ft lett. Az egyéb költségekre (műszaki ellenőr, lebonyolító) összesen 343 ezer Ft-ot 
fizettünk ki.  
 
35/2010. (VI.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (8395 
Felsőpáhok, Szent I. u. 67.) alapító okiratának módosítását, valamint a 2010. július 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: azonnal 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A változtatások átvezetése megtörtént. 
 
36/2010. (VI.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda  
- Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
- a Házirendjét, 
- az Intézmény Minőségirányítási Programját és 
- a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét 
jóváhagyja. 
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 
 
37/2010. (VI.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület egyetért Felsőpáhok község településrendezési tervének módosítási 
javaslatával  a 76 számú főút Hévízt elkerülő szakasz megvalósítása érdekében, egyúttal a 
Szentgyörgyvár községgel kötendő megállapodás tervezetet jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület szükségesnek tartja a tervezési munka nyílt eljárásban történő 
megpályáztatását, melynek előfeltétele a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kötelezettségvállalása a 
költségek viselésére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A döntésről a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t tájékoztattuk, megkeresésünkre a mai napig válasz nem 
érkezett. 
 
39/2010. (VI.28.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőzsolca Város Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.) 
részére az árvíz önkormányzati ingatlanokat és ingóságokat, egyéb vagyontárgyakat érintő 
kárenyhítésére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás 
megkötésére, és az összeg átutalására. 
Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A támogatás átadására a megállapodást megkötöttük, s a 100 ezer Ft-ot a város részére átutaltuk. 
 
40/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja: 
Horváth Imre Felsőpáhok, Szent I. u. 79. 
Kardos Imre Józsefné Felsőpáhok, Szent I. u. 71. 
Markóné Haraszti Marianna Felsőpáhok, Széchenyi u. 28.  
Pintér András Felsőpáhok, Petőfi u. 12. 
Salamon Miklósné Felsőpáhok, Vadrózsa u. 8. szám alatti lakosokat. 
 
A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja:   
Kőhegyi László Felsőpáhok, Zrínyi u. 1.  
Nagyné Horváth Annamária Felsőpáhok, Rákóczi u. 15. szám alatti lakosokat. 
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megbízólevél átadásáról és az eskütételek 
megszervezéséről  gondoskodjon. 
Felelős:   Dr. Horváth Éva  jegyző 
Határidő: 2010. augusztus 22. 
 
A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai az esküt letették. 
 
41/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda egységes szerkezetű Pedagógiai 
Programját és Helyi Nevelési Programját jóváhagyja. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület határozatáról az intézmény vezetőjét tájékoztattuk. 
 
42/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény közös fenntartására létrejött intézményfenntartói társulási megállapodását a 
határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz város Polgármesterét tájékoztassa, s egyúttal 
felhatalmazza a társulási megállapodás aláírására. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozat kivonatot Hévíz Város Polgármestere részére megküldtük, a társulási megállapodás 
aláírására a mai napon került sor. 
 
 
43/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzési 
munkatervének módosítását az előterjesztéshez csatolt melléklet alapján, az alábbiak szerint 
elfogadja: 
A 2010. évre szóló eredeti belső ellenőrzési munkatervben szereplő „Országgyűlési Képviselő-
választások pénzügyi elszámolása felülvizsgálata” tárgyú témavizsgálat a 2010. október 3-án 
lebonyolításra kerülő önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálatával 
történő kiegészítésével egyetért.  
Támogatja az ellenőrzések 2010. évi önkormányzati választásokat követő egyidejű elvégzését. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Németh Sándor polgármester 
 
A belső ellenőrzési terv módosításáról a Kistérségi Irodát tájékoztattuk. 
 
 

46/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
rendelete 24-25.§-a alapján – hivatalból -  egy helyi lakos részére 28.500 Ft  összegű átmeneti 
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szociális segélyt állapít meg.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről jogosultat értesítse, s gondoskodjon a segély összegének 
kifizetéséről. 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  
 
A döntés szerint a határozat kiküldése és a segély kifizetése megtörtént. 
 
 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben három 
kérelmező részére temetési segélyt állapítottam meg. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2010. szeptember 2. 
 
 
 
 
 
 
                                                       Németh Sándor  
                polgármester 
   


