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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 2008. január 14-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: 
 
54/2007. (X.15) számú határozat: 
a.) A képviselő-testület 2007. december 7-én (péntek) 14 órakor a településen élő 70 éven felüli 

állampolgárok köszöntésére ünnepséget szervez. A testület az érintett állampolgárok részére a 
szociális keret terhére személyenként 3000 Ft értékű vásárlási utalványt valamint az ünnepséghez 
kapcsolódó vendéglátást biztosít.   

b.) A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2007. évi Mikulás ünnepségét is támogatja. 
A képviselő-testület a két rendezvény megtartásához – a vásárlási utalványokon felül -  az 

önkormányzat költségvetéséből 200.000 Ft felhasználását engedélyezi. 
Határidő: 2007. december 8. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A két rendezvényt megtartottuk, az engedélyezett keret biztosította a színvonalas műsor és vendéglátás 
költségeit. 
 
57/2007. (X.29.) számú határozat: 
1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévíz Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása társulási tagjaként az Önkormányzat közszolgáltatási feladat- és határkörei közül 
az alábbiakat kívánja a Többcélú Társulásnak átadni, illetve a Társulás más tagjaival együtt az alább 
meghatározott módon ellátni:  
A.) Közoktatási feladatok:  

a) Közoktatási intézményi feladatok ellátása intézményi társulás által fenntartott intézményben 
b) Logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógy-testnevelés a kistérségi 

társulás által ellátva, feladat-ellátási szerződéssel az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola 
keretében 

B.) Szociális alapszolgáltatási feladatok:  
a) házi segítségnyújtás: intézményi társulás által fenntartott Teréz Anya Szociális Integrált 

Intézmény keretében látja el 
b) családsegítés: intézményi társulás által fenntartott Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 

keretében látja el 
c) támogató szolgálat: később meghatározandó időpontban és módon  
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: intézményi társulás által fenntartott Teréz Anya Szociális 

Integrált Intézmény keretében látja el 
e) szociális étkeztetés: később meghatározandó időpontban és módon 

C.) Egészségügyi ellátás:  
a jelenlegi hétközi és hétvégi központi ügyeleti rendszer változatlanul hagyásával, megállapodás szerint 
D.) Család-, gyermek és ifjúságvédelem: 
a jelenlegi intézményi társulás által fenntartott Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében 
látja el 
E.) Közművelődési, közgyűjteményi feladatok: 
a mozgókönyvtári feladat-ellátást feladat-ellátási szerződéssel a Gróf I. Festetics György Művelődési 
Központ látja el 
F.) Belső ellenőrzési feladatok:  
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a kistérségi társulás szervezésében külső erőforrás bevonásával valósul meg 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátások 
normatíva igénylése és a szükséges megállapodások megkötése ügyében eljárjon. 
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátások 
igénylésének alapját képező megállapodásokat, társulási szerződéseket létrehozza és megköti. 
 
Felelős:    Németh Sándor polgármester 
Határidő: 1.pont 2007. október 31. 
                3. pont 2008. január 31.  
 
Az eltelt időszakban elfogadták a képviselő-testületek a társulás alapvető feladatait meghatározó társulási 
szerződéseket, illetve azokat módosították. Többek között megkötöttük a házi segítségnyújtásra és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási megállapodást, módosításra került az orvosi 
ügyeleti rendszert szabályozó megállapodás. 
 
62/2007. (XI.5.)  számú határozat: 
A képviselő-testület szükségesnek tartja a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében 
kiírt NYDOP-2007/2.2.1/2F jelű pályázaton való részvételt a Hévíz-Felsőpáhok összekötő kerékpárút 
építése érdekében Hévíz Város Önkormányzatával együttműködve.  
A képviselő-testület vállalja a gesztorságot, valamint a saját erő 50 %-ának viselését. 
A képviselő-testület elrendeli a határozatban megjelölt pályázat költségvetésének kidolgozását, a 
pályázat elkészítését és a képviselő-testület elé terjesztését. 
Határidő: 2007. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
Mivel a pályázati célokra összesen 160 millió Ft pénzeszköz áll rendelkezésre, nem tartottuk reálisnak a 
pályázat előkészítését a jelenlegi pályázati feltételek alapján. 
 
69/2007. (XII.3.)  számú határozat: 

1. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az összevont orvosi ügyelet feladatellátásra 
létrejött Társulási Megállapodás következő módosításait 2008. január 1-ei hatállyal jóváhagyja: 

a. „4. A megbízás határozott időre: 2011. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól.” 
   b. „5. A megbízók a megbízás ellátásának díjaként településenként a tárgyévet megelőző év január 

1-jei lakosságszámot alapul véve a megállapodás mellékletében megjelölt összegű díjat fizetik.” 
c. „12. Megbízott biztosítja a Megbízó önkormányzatoknak, hogy az általuk fizetett megbízási díj 

felhasználását ellenőrizhessék. Az ellenőrzés kifejezetten az ügylethez kapcsolódó személyi és 
dologi költségekre történő felhasználásra terjed ki.” 

d. A Társulási Megállapodás 7. és 13. pontja hatályát veszti.  
2. A képviselő-testület az orvosi ügyelet működéséhez 2008. január 1-től 105 Ft/fő/hó összeggel járul hozzá. 
3.  A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 

jóváhagyja és aláírására a polgármestert felhatalmazza.   
 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
Határidő: 2007. december 31.  

 
A társulási megállapodás aláírásra került. 
 
 
70/2007. (XII.3.)  számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 
keretein belül a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra létrejött 
Társulási Megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.   
Felelős: Németh Sándor polgármester 
Határidő: 2007. december 31.  
 
A társulási megállapodás aláírásra került. 
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71/2007. (XII.3.)  számú határozat: 
a.) A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata tulajdonában lévő, alább megjelölt ingatlant, illetve 
ingatlanrészeket értékesíti a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 80.) részére a Hévíz-
Alsópáhok elkerülő út megvalósítása érdekében: 

 
hrsz 

 
Ingatlan jellege 

 
Területe m2 

Értékesítésre kerülő, 
úthoz szükséges 

terület m2 
 

vételár Ft 

014/6 közút 818 448 89600 

015 közút 21776 535 128400 

020/63 közút 10744 706 169440 

024 erdő és gyep 27638 4685 2236476 

026 közút és erdő 7929 1468 380240 

051 közút 18184 799 191760 

0100/1 erdő és árok 3975 3975 1311750 

 Összesen:  92133 12616 4507666 
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2005. (III.8.) számú 
rendeletének 3. §. (7) bekezdése alapján a 014/6, a 015, a 020/63, a 026 hrsz-u ingatlanokból értékesítésre kerülő 
területrészeket forgalomképessé nyilvánítja.  
b.) A képviselő-testület a felsőpáhoki 0103 hrsz-u köztemető területéből 142 m2 ingatlanrész megvásárlására 
vonatkozó igényt elutasítja, mivel a köztemető az önkormányzat 4/2005. (III.8.) számú rendelete alapján 
forgalomképtelen vagyontárgy. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a megbízott ügyvédet tájékoztassa, s felhatalmazza a határozatnak 
megfelelő adásvételi szerződések megkötésére. 
Határidő: értesítésre 2007. december 10. 
Felelős:   Németh Sándor polgármester 
 
A döntésről az ügylet lebonyolításával megbízott ügyvédet tájékoztattuk. Az adásvételi szerződéseket 2007. 
december 20-án aláírtuk, a fizetési határidő 60 nap. 
 
72/2007. (XII.3.)  számú határozat: 
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének 
rendelete 24-25.§-a alapján egy helyi lakos részére 20.000 Ft  összegű szociális segélyt állapít meg.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s gondoskodjon a segély összegének 
kifizetéséről. 
Határidő: 2007. december 15. 
Felelős:   Dr. Horváth Éva jegyző 
 
A segély összegét kérelmező részére kifizettük. 
 
 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban nem döntöttem. 
 
 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Felsőpáhok, 2008. január 7. 
 
 
 
 
                                                       Németh Sándor  
        


