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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. október 13-ai ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-
testületet: 
 
38/2010. (VI.28.)  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: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző  

 
 
A képviselő-testület határozata alapján 89 gyermek részesült iskolakezdési támogatásban. 
 
44/2010. (VIII.19.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a 2010. évi közmeghallgatás időpontját 2010. szeptember 24-én 18 órára tűzi 
ki. 
A közmeghallgatás helye: Művelődési ház Felsőpáhok, Szent I. u. 74. 
A képviselő-testület a rendezvényen lehetőséget biztosít az önkormányzati választáson induló 
jelöltek bemutatkozására is.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás előkészítéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2010. szeptember 24. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A képviselő-testület a közmeghallgatást a megállapított időpontban megtartotta.  
 
 
48/2010. (IX.13.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör 
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betöltésére.  
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatal vezetője. A 
munkáltatói jogkör gyakorlása. Jegyzői feladatok ellátása.  
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

 ̄   Magyar állampolgárság, 
 ̄   Cselekvőképesség, 
 ̄   Büntetlen előélet, 
 ̄   Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  
 ̄   5 évet meghaladó, jegyzőként eltöltött közigazgatási gyakorlat,  
 ̄   Felhasználói szintű irodai alkalmazásismeretek (Word, Office)   
 ̄   Közigazgatási szakvizsga,  
 ̄  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 ̄         erkölcsi bizonyítvány  
 ̄         végzettséget igazoló okirat másolata  
 ̄         szakmai önéletrajz  
 ̄         vezetői elképzelések kifejtése  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 31.  
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:    /2010, valamint a munkakör megnevezését: 
jegyző.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A pályázat közzététele megtörtént. 
 
49/2010. (IX.13.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének ZF/748-1/2010. számú 
törvényességi észrevételével egyetért. 
 
A képviselő-testület a törvényességi észrevétel alapján a 48/2010.(IX.13.) számú határozatával a 
jegyzői állásra a pályázat kiírta. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjét 
tájékoztassa. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A döntésről a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjét tájékoztattuk. 
 
50/2010. (IX.13.)  számú határozat: 
A képviselő-testület a felsőpáhoki 276/2, 275/2 és 274/2 hrsz-u sajáthasználatú utakat nem 
kívánja önkormányzati tulajdonba venni, az erre vonatkozó kérelmeket elutasítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Németh Sándor  polgármester 
 
A képviselő-testület határozatáról az érintett tulajdonosokat 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 
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 
polgármesteri döntés nem történt. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Felsőpáhok, 2010. október 21. 
 
 
 
                                                       Mocsári Attila 

                     polgármester 
   


