
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. 

   
 Szám: 36-18/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. október 26-án 17 órai 
kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 67. 
 
Jelen vannak:  Németh Sándor polgármester, 

Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita 
Mocsári Attila alpolgármester 

  Nagy László 
Prótár Richárd  helyi képviselők 

   Dr. Horváth Éva jegyző 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Szakonyi Imre helyi képviselő 
 

 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
 

Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon a polgármester és négy helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
Kéri, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
szóló jelentést is fogadja el a testület. 

 
 

1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv alapján 

 Előadó: Dr. Horváth Éva  mb. jegyző 
 

2. A 2010. évi ellenőrzési terv 
 Előadó: Dr. Horváth Éva  mb. jegyző 

 
3. Egyéb ügyek, bejelentések 
 

a.) DRV Zrt. részére pénzeszközátadás 
       Előadó: Németh Sándor polgármester 
 

b.) Közmeghallgatás időpontjának kit űzése 
       Előadó: Németh Sándor polgármester 
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c.) Idősek köszöntése és Mikulás est tartása 

       Előadó: Németh Sándor polgármester 
 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat 
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta. 

 
 

II. 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján 
(előterjesztés és rendelet tervezetek mellékelve) 

 
Németh Sándor: A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést megkapták. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

47/2009.( X.26.) számú határozatot: 
1. A  Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 

- 8/1999.(VI.14.) A közművelődésről 

- 10/2000.(V.10) A községi köztemetők fenntartásáról és a 
temetkezés rendjéről 

- 12/2000.(VII.10.) helyi környezetvédelem és köztisztaság 

- 13/2000.(VII.10.) a közterületek használatáról 

- 2/2003. (III. 10.) Felsőpáhok közigazgatási területén a 
prostitúció megtiltásáról 

- 8/2003. (VII.10.) a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér 
mértékéről  

- 14/2004.(IX.15.) Helyi Építési Szabályzatról 

- 16/2004.(IX.30.) Helyi hulladékgazdálkodási Tervről 

- 4/2005.(III.8.)  Vagyonrendeletről 

- 6/2005.(III.8.) Talajterhelési díjról 

- 12/2005.(IX.8.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény végrehajtásáról 

- 8/2007.(V.10.)  az avar és kerti hulladékok égetéséről 

- 21/2009.(XII.11.)  2009. évi szennyvízcsatornadíjról 
szóló helyi rendeletek felülvizsgálata megtörtént. 
Az önkormányzat rendeletei a 2006/123/EK irányelvvel ütköző az európai unió 
általános jogelveit, alkotmányos alapelveit sértő rendelkezéseket nem tartalmaznak. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntésről a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségét értesítse. 
Felelős:  Dr. Horváth Éva  jegyző 
Határidő: 2009. október 31. 
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A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

11/2009.  (X.29.) számú rendeletet 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló 12/2005. (IX.8.) számú rendelet hatályon 

kívül helyezéséről   
(rendelet szövege mellékelve) 

 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi 
 

12/2009. (X.29.) számú rendeletet  
Felsőpáhok közigazgatási területén a prostitúció megtiltásáról szóló 2/2003. (III. 

10.) számú rendelet módosításáról 
(rendelet szövege mellékelve) 

 
 

 
3. A 2010. évi ellenőrzési terv 

(ellenőrzési terv tervezete mellékelve) 
 

Németh Sándor: Ez az anyag is a meghívóval kiküldésre került a képvsielők részére, javasolja 
annak elfogadását.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

48/2009.( X.26.) számú határozatot: 
 

Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal 2010. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés melléklete 
szerint hagyja jóvá.  
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző 
Határidő: a jóváhagyott  Belső Ellenőrzési Munkaterv szerint.  
 

 
3. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
a.) DRV Zrt. részére pénzeszközátadás 

(megállapodás tervezet mellékelve) 
 
 

Németh Sándor: A képviselő-testület 45/2009.(IX.10.) számú határozatával nem támogatta a  DRV Zrt. 
kérelmét, melyben – a lakossági csatornaszolgáltatás  feladatellátásához – 1098 ezer Ft pénzeszköz átadását 
kérte. 
 
Az ezt követő egyeztetéseken kiderült, hogy ezt az összeget a DRV Zrt. a z eszközhasználati díj 
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keretében kompenzálni fogja. Ezért javasolja annak elfogadását és a 45/2009.(IX.10.) számú határozat 
hatályon kívül helyezését. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

49/2009.( X.26.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a DRV Zrt-vel – 1098 ezer Ft pénzeszköz átadására 
vonatkozó -  megállapodás tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja, s 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

b.) Közmeghallgatás időpontjának kit űzése 
 
 
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ebben  az évben november 26-án tartsák a 
közmeghallgatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi  
 

50/2009.(X.26.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a 2009. évi közmeghallgatást 2009. november 26-án 
(csütörtök) 17 órakor tartja a művelődési házban. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás előkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2009. november 26. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 
 
 

a.) Idősek köszöntése és Mikulás est tartása 
 
 
Németh Sándor: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az idén decemberben is tartsák 
meg  a két rendezvényt. 
 

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

51/2009.(X.26.) számú határozatot: 
a.) A képviselő-testület 2009. december 10-én 14 órakor a településen élő 62 éven felüli 

állampolgárok köszöntésére ünnepséget szervez. A testület a településen élő 70 év feletti 
állampolgárok részére a szociális keret terhére személyenként 3000 Ft értékű vásárlási 
utalványt valamint az ünnepséghez kapcsolódó vendéglátást, műsort biztosít. A 
rendezvény megtartásához  – a vásárlási utalványokon felül -  300.000 Ft felhasználását 
engedélyezi a tartalék terhére. 

b.) A képviselő-testület a településen élő gyermekek 2009. évi Mikulás ünnepségét is 
támogatja 170.000 Ft-tal, amelyet szintén a tartalékból kell biztosítani. 
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A testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a  rendezvények előkészítéséről. 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Németh Sándor polgármester 

 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18  órakor bezárta. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 
 


