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

 
Szám: 38-27/2010. 

J e g y ző k ö n y v  

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 22-én 16,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

Felsőpáhok, Szent István u. 67. 
 
Jelen vannak: Varga Ádám alpolgármester, 

Hegyi József, 
Prótár Richárd  helyi képviselők. 
Bolek Zoltán jegyző 

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi Zoltán  képviselő 
 

I. 
Napirendek tárgyalása előtt  

Varga Ádám alpolgármester: Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy a testület 
határozatképes, mert az alpolgármester és a képviselő-testület két tagja jelen van, javaslatot teszek 
az ülés napirendjére: 

1.1.1.1. Határozat módosítása a jövő évi hulladékszállítási díjakról 
Előadó: Varga Ádám Alpolgármester 

2.2.2.2. Zala megyei címerekről és pecsétekről szóló könyvben való részvétel 
Előadó: Varga Ádám Alpolgármester 

3.3.3.3. Egyéb ügyek, bejelentések 

A napirendi pontokat a képviselő-testület három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúan elfogadta. 
 

II.II.II.II.    
Napirendek tárgyalása 

 
1. Határozat módosítása a jövő évi hulladékszállítási díjakról 
 
Varga Ádám alpolgármester: Ismertetem a 2011. évi hulladékszállításra beérkezett új ajánlatot, 
mely a használati díjat (hozzájárulási díj) 462. 635,- Ft + Áfa-ra csökkentette. A szolgáltatás díja 
nem változik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

80/2010.(XII. 22.) számú határozatot: 
 



A képviselő-testület a 75/2010 (XII. 13.) határozatát módosítja: a 2011. évi szemétszállítási díj 
módosul a ZALAISPA Zrt-t ől kapott használati díj szerint: 
A használati (hozzájárulási) díj 462. 635,- Ft + Áfa 
r 

A szolgáltatás díja nem változik, marad 3. 823. 467,- Ft + Áfa 
Határidő: 2011. január 01. 
Felelős: Varga Ádám alpolgármester 

2. Zala megyei címerekről és pecsétekről szóló könyvben való részvétel 
(Kvirál '96 Kft levele csatolva.) 

 
Varga Ádám alpolgármester: Véleményem szerint a cél támogatandó, de a gyakorlati 
megvalósításhoz lenne javaslatom. Úgy írja a levélben a szerző, hogy egy teljes értékű műről van 
szó, de ugyanakkor látjuk, ha nem fizetünk hozzájárulást, akkor a községünk nem lesz benne. 
Tehát, aki Zala megyében nem támogatja, az nem kerül bele. Javaslom, hogy feltételekkel 
támogassuk a könyv kiadását. Kérem a javaslatom megvitatását, esetleges kiegészítését. A 
minimális hozzájárulási összeg 30 ezer forint és az ezt terhelő 5% Áfa. 
 
Prótár Richárd képviselő: Két részletfizetést javaslok, s ebben az utolsó kifizetés csak a könyv 
kézhezvételét követően történjen meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

81/2010.(XII. 22.) számú határozatot: 
A képviselő-testület felhatalmazza Varga Ádám alpolgármestert, hogy a Zala Megye 
címereiről és pecsétjeiről szóló könyvkiadásban az alábbi feltételekkel megállapodást 
megkösse 30. 000 Ft + 5% Áfa értékben. 1. Az Alpolgármester tisztázza a könyvkiadóval mi a 
biztosíték a könyv teljes körűségére. 2. A kifizetés két részletben történhet meg, a második 
részletet csak a könyv átvétele után lehet átadni. A két részlet utalása 50-50 %-ban történik 
meg. 
Határid ő: 2011. január 31. 
Felelős: Varga Ádám alpolgármester 
 

4. Egyéb ügyek, bejelentések 

Hegyi József képviselő: A község végén, a szerelvénybolthoz vezető út elején van egy behajtani 
tilos tábla a teherautóknak. Hajói tudom 7, 5 tonnás teherautókra vonatkozik. Nem lenne ezzel 
semmi baj, de az árut a szerelvényboltba eléggé nagy teherautók szállítják, s eddig is mondhatjuk 
úgy, hogy szabálytalanul mentek be ebbe az utcába. A bolt tulajdonosa kért meg arra, hogy ilyen 
indoklással kérjek segítséget. Javaslatom az, hogy rendelkezzünk egy kiegészítő táblával, a 
„célforgalmat kivéve" szöveggel. Úgy tudom, hogy ha határozatot hozunk róla, annak a 
megvalósítása jegyzői hatáskör lenne. Kérem a javaslatomat elfogadni. 
 
Prótár Richárd : Igen, tudomásom szerint ez egy régi probléma, melyet ideje, hogy megoldjunk. 
 
A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
 

82/2010.(XII. 22.) számú határozatot: 
 

A képviselő testület a 490 Hrsz és a 714 Hrsz alatti utcákban meglévő behajtani tilos tábla a 
7,5 tonnás teherautók számára kiegészítő tábla ügyében megbízza a jegyzőt, hogy a helyzet 



megoldására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Az intézkedés céljaként az áruszállító 
teherautók, be- és kihajtását kell biztosítani. 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Bolek Zoltán jegyző 

Más napirendi pont, hozzászólás nem volt, ezért Varga Ádám alpolgármester a nyílt ülést 17, 30 
kor bezárta. 

                                                                        Kmf. 
 
Bolek Zoltán                                                                                                              Varga Ádám 
    Jegyző                                                                                                                  Alpolgármester 
 
 
 


