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JELENTÉS
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a
képviselő-testület 2008. március 3-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:

2/2008. (I.14.) számú határozat:
A képviselő-testület Szőke Ferenc Alsópáhok, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos részére 400.000 Ft
vételárért értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 299/8 hrsz-u 349 m2 területű
beépítetlen földrészletet.
Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, az ő kötelessége az adásvételi
szerződés elkészíttetése és földhivatali bejegyeztetése is.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést – a vételár
megfizetését követően – megkösse.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Németh Sándor polgármester
A testület döntéséről Szőke Ferencet értesítettük, az ajánlatra választ jelen előterjesztés készítéséig nem
kaptunk.

5/2008.(I.14.) számú határozat:
A képviselő-testület Felsőpáhok Község Önkormányzata 11/2004.(VI.10.) számú rendeletének
rendelete 6.§. (1) bekezdése és 24-25.§-a alapján egy helyi lakos részére
2008. január hónapra 10.000 Ft,
2008. február hónapra 10.000 Ft,
összegű szociális segélyt állapít meg, valamint kérelmező szociális étkezésének díját 2008. január és
február hónapokban átvállalja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s gondoskodjon a segély összegének valamint
a szociális étkezési díj kifizetéséről.
Határidő: 2008. január 20.
2008. február 20.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző
A döntésről kérelmezőt értesítettük, részére a segély összegeket, illetve az étkezés díját a szolgáltatást nyújtó
GESZ részére kifizettük.

6/2008.(II.11.) számú határozat:
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2008. évi lakossági
ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére.
Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot
Balatonföldvár Város Önkormányzat gesztorsága mellett.
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.
Határidő: 2008. február 18.
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Felelős: Németh Sándor polgármester
A támogatáshoz szükséges dokumentumokat határidőre továbbítottuk a DRV Zrt-hez.

7/2008.(II.11.) számú határozat:
A képviselő-testület a 4/2004.(II.20.) NKÖM számú rendelet 9.§-a alapján támogatási igényt nyújt be a
Magyar Művelődési Intézethez a helyi művelődési ház (közösségi színtér) technikai, műszaki
eszközállományának gyarapítására, a művelődési házban lévő színpad felújításához.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében e célra 720 ezer Ft saját forrást biztosít.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatósága útján – gondoskodjon.
Határidő: 2008. február 20.
Felelős: Németh Sándor polgármester
A támogatási kérelmet a szükséges mellékletekkel határidőre benyújtottuk a Kincstáron keresztül.

8/2008.(II.11.) számú határozat:
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2006. október 2-án kelt könyvtárellátási feladat-ellátási
szerződés a keszthelyi kistérségi társulásból történő kilépéssel a törvény alapján megszűnt, így
abból további kötelezettség az önkormányzatra nem vonatkozik.
A képviselő-testület leszögezi, hogy a mozgókönyvtári feladatellátásra kötött kiegészítő
megállapodás kizárólag 2007. évre vonatkozott, így abból a további időszakra a képviselőtestületre kötelezettség nem származhat.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hévízi gróf Festetics György
Könyvtárral a feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Németh Sándor polgármester

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Igazgatóját tájékoztattuk a testület álláspontjáról, melyre választ
a mai napig nem kaptunk.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörben hét helyi állampolgár részére
engedélyeztem a szociális étkezés igénybevételét.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Felsőpáhok, 2008. február 26.

Németh Sándor

