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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. június 2 -i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: 
 
13/2008.(IV.7.) számú határozat: 
A képviselő-testület előzetesen állást foglal abban, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz a felsőpáhoki köztemető területének bővítése, belső utak és a ravatalozó előtti 
terület felújítása tárgyában, valamint a meglévő játszótér felújítása, bővítése vagy új játszótér építése ügyében. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás esetén a pályázatok előkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület májusi határozata alapján került sor a pályázat benyújtására. 
 
16/2008.(V.05.) számú határozat: 
A Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó 
fejlesztések. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Felsőpáhok köztemető területének bővítése, belső utak és a ravatalozó előtti 
terület felújítása   (175 és 176/2 hrsz). 
A fejlesztés forrásösszetétele:                                                                                adatok Ft-ban 

Megnevezés:                          2008. év 

Saját forrás 5282726 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 7924088 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 13206814 

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(I.18.)  számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2008.05.15. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület döntése alapján a pályázatot határidőre benyújtottuk. 
 
19/2008.(V.05.) számú határozat: 
a.) A képviselő-testület kezdeményezi annak megállapítását, hogy a 2005. október 25-én kelt – építéshatósági 
feladatok ellátására létrejött – hatósági igazgatási társulás 2008. február 1. napjától megszűnt 
jogszabályváltozás (teljesítés lehetetlenné válása)  miatt, a 393/2007.(XII.29.) Korm. rendelet alapján .  
A testület felkéri a polgármestert, hogy Nemesbük és Zalaköveskút községek polgármesterét a döntésről 
tájékoztassa. 
Határidő:: 2008. május 31. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
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b.) A képviselő-testület felkéri Nemesbük-Zalaköveskút Körjegyzőségét, hogy az építéshatósági feladatok 
finanszírozása során az állami normatíva változása miatt keletkezett 68373 Ft többlettámogatás összegét utalja 
vissza az önkormányzat számlájára. 
Határidő: 2008. május 31. 
Felelős: Dr. Horváth Éva  jegyző 
 
A testület döntéséről a polgármestereket, illetve a körjegyzőt értesítettük, választ e témában még nem kaptunk. 
 
21/2008. (V.5.)számú határozat: 
A képviselő-testület  egy helyi 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 alacsony jövedelme miatt. 
A képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező két gyermekével él együtt, havi nettó jövedelme 52.395 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: 

a) 10 napot meghaladó kórházi kezelés, 
b) 30 napot meghaladó súlyos betegség, baleset,  
c) 50.000 Ft-ot meghaladó elemi kár, 
d) 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, 

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

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

többletköltségek (pl. tüzelő vásárlás). 
Mivel kérelmező esetében a fenti okok nem állnak fenn, a képviselő-testület a kérelmet elutasította. 
A határozat jogalapja a szociális ellátásokról szóló módosított 11/2004.(VI.10.) számú önkormányzati rendelet 
24. §-a, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 105. § 
(1) bekezdése és a 107. §. (1) bekezdése. 
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: 2008. május 20. 
Felelős:  Dr. Horváth Éva jegyző 
 
A testület döntéséről kérelmezőt értesítettük. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban egy helyi állampolgár 
részére temetési segélyt állapítottam meg. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Felsőpáhok, 2008. május 19. 
 
                                                       Németh Sándor  
        


