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Jegyzőkönyv  
  
 
 
 
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 26-án 17 órai 
kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház nagyterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 74. 
 
Jelen vannak:  Németh Sándor polgármester, 

Mocsári Attila alpolgármester 
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita, 

  Nagy László,  
  Prótár Richárd 

Szakonyi Imre helyi képviselők 
  Dr. Horváth Éva jegyző 
  Dr. Bertalan János rendőrkapitány Keszthely 

Dr. Vajda Gábor őrsparancsnok Hévíz 
  Györei Zsolt körzeti megbízott 
  lakosság részéről 15 fő, 
  Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 
 

 
Németh Sándor polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat, 
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és valamennyi helyi 
képviselő jelen van.  
 
Elmondja, hogy a közmeghallgatáson már kialakult gyakorlata van, hogy a rendőrség tájékoztatja a 
település lakosságát a közrend, közbiztonság helyzetéről. Felkéri Dr. Vajda Gábor őrsparancsnokot, 
hogy tájékoztassa a jelenlévőket a település közbiztonság helyzetéről. 
 
Dr. Vajda Gábor: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévő lakosokat. Tájékoztatójában 
beszámolt arról, hogy Felsőpáhok szerencsére kedvező helyzetben van a bűnelkövetések tekintetében, 
évről-évre 10 körül van a kisebb súlyú bűncselekmények száma. A közlekedési morál ugyanakkor nem 
javult, ezért gyakrabban tartanak sebességmérős ellenőrzéseket a településen.  Nagyon fontosnak tartja 
a megelőzést, az idősekre, egymásra odafigyelést, az azonnali jelzést. Jó a rendőrség kapcsolata az 
önkormányzattal, a helyi polgárőrséggel.  
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Németh Sándor: Megköszönte a tájékoztatást. Röviden számot ad a képviselő-testület 2009. évi 
tevékenységéről, a gazdálkodás helyzetéről (tájékoztató mellékelve). 
 
Kérte a jelenlévőket, hogy kérdéseiket akár a képviselő-testület tagjaihoz, a polgármesterhez tegyék fel, 
illetve javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját. 
 
Csalló Józsefné (Szent I. u. 78.): A Szent István utcában a 78 és 84 házszámok közötti járda rossz 
állapotban van, csak ezen a részen nem történt meg a felújítása, miért nem lehetett ezt már 
megcsináltatni? 
 
A Dózsa utca sarkánál a járda-út életveszélyes, nem intézkedett senki ebben az ügyben sem. 
 
Végig kellene menni a falun, akkor látnák, hogy a Rákóczi utcában nincs megoldva a csapadékvíz 
elvezetés. A mellettük lévő közben (Csillagköz) sem jó a vízelvezetés, az úton folyik le az esővíz.  
 
Pintér Gyula (Petőfi u. 20.): A polgármester beszámolóját hallgatva nem sok jóra lehet számítani 
jövőre, ami az önkormányzat anyagi helyzetét illeti.  
 
Az ő utcájukban is sok megoldanivaló lenne, de több dologban próbálnak saját maguk a lakók segíteni, 
mint pl. a művelődési ház és környéke rendbetétele.  
 
Jó lenne, ha a zalaköszvényesi településrészen is működne térfigyelő kamerarendszer.  
 
Célszerű lenne az utcában sebességkorlátozást alkalmazni. 
 
A temetőnél kivágott fát miért nem helyieknek adták oda, ők is kivágták volna. 
 
A Polgárőrség vezetőjét hiányolja, véleménye szerint részt kellene vennie az ilyen lakossági 
fórumokon. 
 
Németh Sándor: A Dózsa utca elejét és sajnos más utakat is a MAVIR Zrt beruházása kapcsán a 
szállító gépjárművek tették tönkre. Ezeket rögzítették és kérik a helyreállítást.  
 
A járdát mindenkinek kötelessége maga előtt tisztántartani. A felújításhoz egyenlőre nem tudnak 
fedezetet biztosítani, ha lesz olyan pályázat ahol erre lehet támogatást kérni, élni fognak vele. 
 
A Petőfi utcában a sebességkorlátozást az önkormányzat nem rendelheti el, mivel nincs is tulajdonában 
ez az útszakasz. 
 
A térfigyelő megoldható lenne, de a terepviszonyok miatt nem csatlakoztatható a jelenlegi rendszerhez. 
Ha jövőre írnak ki ilyen pályázatot, vissza kell térni e témára. 
 
A temetőben a fát arra jogosult vállalkozóval vágatták ki, mivel veszélyes fának minősültek, emiatt 
nem bízhatták sem helyi, sem máshol lakó állampolgárokra a munka elvégzését. 
 
A polgárőrség vezetője részére külön meghívót küldtek a mai rendezvényre is. 
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Csernus Imre: A falut elkerülő út építése mikor kezdődik? 
 
 
Németh Sándor: Jövő év elején indul a beruházás, 2011-re ígérték a befejezését. 
 
  
Mivel más napirend nem volt, a közmeghallgatást a polgármester 18,00 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


