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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. július 7 -i ülésére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: 
 
17/2008.(V.05.) számú határozat: 

a.) A képviselő-testület a Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulása (Hévíz, 
Kossuth L. u. 1.) és a polgármester által Hévízen, 2008. március 26-án aláírt 
támogatási szerződést – melynek tárgya 520000 Ft pénzügyi támogatás átvétele – 
jóváhagyja. 

b.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási keret terhére a helyi könyvtár 
épület tetőzetének kijavítását, illetve belső festését megrendelje. 

 Határidő: 2008. május 31. 
 Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
A testület határozata alapján került sor került a könyvtár tetőzetének kijavítására és belső festésére. 
 
23/2008. (VI.2.)számú határozat: 
1.) Felsőpáhok KÖZSÉG Önkormányzata Képviselő-testülete alapító tagként részt vesz a 

Zala Termálvölgye Egyesület munkájában, annak céljaival egyetért, az egyesület 
alapszabályát megismerte, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, ennek megfelelően 
a tagdíj megfizetését az egyesületi alapszabály és a közgyűlés rendelkezése szerint. 
Vállalja, hogy az egyesület 2008. évi tagdíját, 5.000,- Ft-ot, az egyesület bírósági 
bejegyzését követő 15 napon belül az egyesület számlájára befizeti. A Képviselőtestület 
felhatalmazza Mocsári Attila alpolgármestert, hogy az egyesület közgyűlésében 
képviselje az Önkormányzatot és az Önkormányzat nevében teljes jogkörrel eljárjon.  

2.) A Képviselőtestület vállalja, hogy a LEADER Vidékfejlesztési Stratégia pályázat 
benyújtásához szükséges 1.000.000,- Ft induló tőke biztosításában részt vesz, ahhoz 
19300 Ft összeggel hozzájárul. Vállalja továbbá, hogy ezen összeget 2008. május 30-ig a 
Termálvölgye Egyesület által megadott számlára befizeti. Az induló tőkéhez szükséges 
19.300,- Ft-ot a Képviselőtestület a 2008. évi költségvetési tartalékából biztosítja.  
Határidő: 1.) pontra: 2008. június 30. 
              2.) pontra: azonnal  
Felelős:  Németh Sándor polgármester 

 
A testület döntéséről az egyesületet tájékoztattuk, s a határozatban megjelölt összegeket a 
számlájára átutaltuk. 
24/2008. (VI.2.)számú határozat: 
Felsőpáhok Község Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Nyugat-Balaton és Zala folyó 
medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrejött 
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Önkormányzati Társulás társulási megállapodás VII.2. Tulajdonjogi kérdések fejezetének 
első bekezdése helyébe az alábbi lépjen : 

„Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények 
a Társulás Tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a tagok az 1. sz. melléklet 
szerinti arányban. 
Ezért a tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA/KA projekt keretében megépülő felépítmények a 
Társulás nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljenek. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megoszlásának kialakítását 
a tagok a beruházáshoz történő hozzájárulásuk arányához igazítják. Zalabér esetében a 
konkrét tulajdoni részarányok kialakításakor a Társulás tagjai figyelembe veszik az 
előkészítés során felmerült többletráfordításokat, különös tekintettel az előkészítés 
költségeire, az átadott terület értékére és a pályázatokon Zalabér által elnyert összegek 
jelen projekt érdekében történő felhasználására. Felek vállalják, hogy a tulajdonjogi 
kérdésekben a pénzügyi memorandumnak megfelelően járnak el.” 
 

Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati kivonat 3 példányának 
megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc 
utca 2.) tájékoztatásáról gondoskodjanak. 
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a módosított társulási megállapodás 
aláírására.  
Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel elfogadott 
társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok   ugyancsak 3 példányának 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő megküldéséről gondoskodjanak.  
     Határidő:  azonnal. 
     Felelősök:   Németh Sándor  polgármester 
 
A testület döntéséről a társulást tájékoztattuk. 
 
25/2008. (VI.2.)számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőpáhoki Kolping Családdal 
1994. március 31-én a Felsőpáhok, Szabadság u. 3/1 (jelenleg Szent I. u. 67.) szám alatti 
ingatlanrészre kötött bérleti szerződést felmondja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Felsőpáhoki Kolping Család vezetőjét 
tájékoztassa. 
     Határidő:   azonnal 
     Felelősök:   Németh Sándor  polgármester 
 
A testület döntéséről a bérlőt értesítettük. 
 
26/2008. (VI.2.)számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Dr. Horváth Éva 
jegyző 2008. június 1-től előreláthatóan 2009. január közepéig Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatánál jegyzői helyettesítési feladatokat lásson el heti 4-4 órában. 
Felkéri a polgármestert,. hogy a döntésről a Cserszegtomaj Község Polgármesterét 
tájékoztassa.  
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
A testület döntéséről Cserszegtomaj Község Polgármesterét tájékoztattuk. 
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27/2008. (VI.2.)számú határozat: 
A képviselő-testület a Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely, Zeppelin tér 3.) által átadott 
4125 db könyvállományt átadja a Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Hévíz,  Deák tér 1.) részére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Művelődési Központ Igazgatóját értesítse, s 
könyvátadásra vonatkozó megállapodást kösse meg.  
Határidő:   2008. június 30. 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
A testület döntéséről a hévízi könyvtárat tájékoztattuk, a megállapodás megkötésére még nem 
került sor. 
 
28/2008. (VI.2.)számú határozat: 
A képviselő-testület az általános tartalék terhére engedélyezi a felsőpáhoki köztemető 
területén (175 hrsz) szociális blokk (WC, kézmosó) tervezésének megrendelését, amely célra 
100.000 Ft felhasználását engedélyezi. 
 Határidő:   2008. június  30. 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
A tervek elkészítését a határozat alapján megrendeltem. 
 
 
29/2008. (VI.2.)számú határozat: 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul egy közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonyának 2008. május 31. napjával - közös megegyezéssel -  történő 
megszüntetéséhez. 
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazást megszüntető okirat kiadásáról gondoskodjon. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Németh Sándor  polgármester 
 
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtettem. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban három 
helyi állampolgár részére engedélyeztem a szociális étkezés igénybevételét. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Felsőpáhok, 2008. június 25. 
 
 
                                                       Németh Sándor 
         


