Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Szám: 38-8/2010.
JELENTÉS
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a
képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet:
A döntés alapján a költségátalány folyósítását beszüntettük.
14/2010. (II.25.) számú határozat:
A képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatban – a 2010. évi
költségvetési tartalék terhére – engedélyezi az alábbi munkák elvégzését, eszközök beszerzését:
1 db PC konfiguráció térfigyelő berendezés központi szerver
120 000 Ft
1 db CL IP kamera
54 000 Ft
1 db WS-21T digit. IP szerver
38 000 Ft
Sebességmérő tábla javítás, korszerűsítés
40 000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés kibocsátására.
Határidő: 2010. június 30
Felelős: Németh Sándor polgármester
A határozatban megjelölt eszközök beszerzése megtörtént.
17/2010. (IV.15.) számú határozat:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmesteri tevékenység közös
fenntartására a 2005. február 21. napján megkötött és többször módosított társulási
megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A társulási megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében foglalt meghatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezései szerint Hévíz,
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyen működő társulás közös fenntartásában állapodnak meg
határozott időtartamra, 2011. március 31. napjáig.”
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Sándor polgármester
A társulási megállapodás aláírása megtörtént.
21/2010. (IV.15.) számú határozat:
A képviselő-testület kérelemmel fordul a Felsőpáhokért Közalapítványhoz, hogy a Felsőpáhok,
Petőfi utcai (459 hrsz) önkormányzati épület teljes felújítását 1.500.000 Ft, a 2010. évi
közművelődési feladatok megvalósítását 300.000 Ft, összesen 1.800.000 Ft támogatás átadásával
segítse elő.
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatási összegeket a kért célra használja fel, s annak
felhasználásáról a közalapítványnak elszámol.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet terjessze az alapítvány
kuratóriuma elé, s felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Németh Sándor polgármester
A Közalapítvány a képviselő-testület kérése alapján az Önkormányzat részére 1.800.000 Ft összegű támogatást biztosított, melyet kizárólag a 2010. évi fejlesztési, karbantartási feladatainak ellátásához használhat fel az alábbiak szerint:
1.500.000 Ft fejlesztési célú támogatás a zalaköszvényesi településrészen lévő (Felsőpáhok, Petőfi u.
10.) klubkönyvtár épületének felújításához,
300.000 Ft a felsőpáhoki művelődési ház (Szent I. u. 74.) feljárójának javításához és a felsőpáhoki
sportpályán megszűnt játszótér helyén – legalább két darab – pad elhelyezéséhez nyújtott támogatás.
23/2010. (IV.15.) számú határozat:
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének
rendelete 24-25.§-a alapján egy helyi lakos részére 50.000 Ft összegű egyszeri pénzbeni átmeneti
szociális segélyt állapít meg, valamint 2010. április hónapra esedékes szociális étkezési díját
természetbeni juttatásként helyette kifizeti.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a segélyben részesített személyt értesítse, s gondoskodjon a
segély összegének kifizetéséről.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző
A segély és a szociális étkezés összegét a határozat szerint kifizettük.
24/2010. (IV.15.) számú határozat:
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének
rendelete 24-25.§-a alapján egy helyi család részére 25.000 Ft összegű egyszeri pénzbeni átmeneti
szociális segélyt állapít meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőket értesítse, s gondoskodjon a segély összegének
kifizetéséről.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző
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A képviselő-testület határozatáról kérelmezőket értesítettük, s részükre a megállapított segély összegét
kifizettük.
25/2010. (IV.15.) számú határozat:
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének
rendelete 24-25.§-a alapján egy helyi alatti lakos részére természetbeni juttatásként a 2010. április
havi szociális étkezési díjával egyező összegű átmeneti szociális segélyt állapít meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s gondoskodjon az étkezési díj
kifizetéséről.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző
A képviselő-testület határozatáról az ügyfelet értesítettük, s részére a megállapított segély összegét – az
étkezés díjának megtérítésével – kifizettük.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben az alábbi
döntéseket hoztam:
Egy fő részére temetési segély állapítottam meg, kettő személy részére engedélyeztem a szociális
étkezés igénybevételét.
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Felsőpáhok, 2010. május 20.

Németh Sándor

