Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Szám: 38-25/2010

JELENTÉS
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a
A képviselő-testület 2010. december 13.ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselőtestületet:

59/2010. (X.25.) számú határozat:
Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi Belső
Ellenőrzési Munkatervét -fontossági sorrendben - az alábbi ellenőrzési témakörökkel fogadja el:

Ellenőrzés témája:
1. Kötött felhasználású állami hozzájáruláshoz kapcsolódó feladatmutató megalapozottságának
ellenőrzése.
2. Helyi adóztatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
3. Belterületi utak, hidak, járdák felújításának, illetve karbantartásának ellenőrzése
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Kistérségi Társulási Iroda Vezetőjét
tájékoztassa.

A Kistérségi Társulási Iroda Vezetőjét határidőn belül tájékoztattuk a munkatervről.

62/2010. (X.25.) számú határozat:

a. )
A képviselő-testület 2010. december 10-én 14 órakor a településen élő 62 éven felüli
állampolgárok köszöntésére ünnepséget szervez, az ünnepséghez kapcsolódó vendéglátást,
műsort biztosít. A rendezvény megtartásához 300.000 Ft felhasználását engedélyezi, melyet a
szociális ellátás természetbeni ellátások köréből kell átcsoportosítani.
b. )
A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2010. évi Mikulás ünnepségét is támogatja
170.000 Ft-tal, amelynek fedezete szintén az a.) pontban megjelölt forrás.
A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvények előkészítéséről.
Mindkét ünnepség rendben lezajlott.

63/2010. (X.25.) számú határozat:

A képviselő-testület az iszapkárosultak megsegítésére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt, melyet
Kormány által létrehozott Magyar Kármentő Alapba kell átutalni. (Számlaszám: 11794022-22222222)
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Mocsári Attila polgármester

A segély átutalása rendben határidőn belül megtörtént.
66/2010. (X.25.) számú határozat:

A képviselő-testület a Felsőpáhok Községi Sport Club (8395 Felsőpáhok, Dózsa u. 17.) részére a
felsőpáhoki sportpálya déli oldalán lévő védőháló magasításához 200.000 Ft támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének átutalásáról, és a támogatási szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
A Sportkör a támogatást nem vette át, az ügy jogi úton tovább folytatódik.
A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 11/2004.(VI.10.) önkormányzati rendelet 24-25.§-ai
alapján a Felsőpáhokon élő 70 év feletti állampolgárok részére személyenként 3000 Ft összegű
átmeneti segélyt állapít meg a téli időszakban felmerülő többletkiadásaik enyhítése céljából.

Az utalásról gondoskodtunk.

Felsőpáhok, 2010. december 13.

Varga Ádám
Alpolgármester

