
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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Szám: 3- 25/2008. 
 

Jegyzőkönyv 
 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 24-én 18 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. Vajda Gábor őrsparancsnok  
  Györei Zsolt körzeti megbízott 
  lakosság részéről 21 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 kerül sor a rendőrségi beszámolóra. Felkéri Dr. Vajda Gábor 
őrsparancsnokot, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet és a lakosságot a közrend, közbiztonság 
helyzetéről. 
 
Dr. Vajda Gábor: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévő lakosokat. Felolvasta a 
beszámolót. 
(Beszámoló mellékelve) 
 
 
Németh Sándor: Megköszönte a beszámolót. Megkérdezte, hogy a jelenlévő őrsparancsnokhoz 
van-e valakinek kérdése? 
 
Dr. Magyar Lajos (Szent I. u. 81.): Milyen lopások történnek a településen, lap vagy minősített 
esetűek voltak-e? Panasza a közlekedésre, hogy az autósok túl gyorsan hajtanak át a falun. Kéri, 
hogy legalább félévente a rendőrség tartson ellenőrzést a településen. 
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Dr. Vajda Gábor: A közlekedőkre számos panasz van általában a településeken. Felsőpáhokon az 
önkormányzat és a rendőrség is mindent megtesz e helyzet változtatására. Felsőpáhokon a sebesség 
kijelző tábla elhelyezése, a térfigyelő-rendszer, a gyakori rendőri jelenlét mind a megelőzést 
szolgálják.  
A rendőrség sokkal gyakrabban van jelen most is a faluban, mint félévente, rendszeresen ellenőrzik 
a térség falvait. 
  
Németh Sándor: Köszöni a beszámolót és a hozzászólást, kéri a testületet, hogy a beszámolót 
fogadják el. 
 

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

70/2008.(XI.24.) számú határozatot: 
A képviselő-testület a „Felsőpáhok község közbiztonsági helyzetéről, a végzett rendőri 
tevékenységről” című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
 
Németh Sándor: Röviden számot ad a képviselő-testület 2008. 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 település fejlődését.  
 
Hegyi József (Dózsa u. 7.): A Szentgyörgyvári hegy felé vezető út aszfaltozására lesz-e lehetőség? 
 
Németh Sándor: Sajnos 2004. óta nem írtak ki ilyen célú pályázatot, anélkül pedig a beruházást 
elvégeztetni nem tudják. Amint lesz pályázati lehetőség, élni fognak vele.  
 
Pintér Gyula (Petőfi u. 20.): Az rétkelés alapján csak dicsérni lehet a testület tevékenységét. Kéri 
azonban, hogy a zalaköszvényesi településrészre fordítsanak nagyobb figyelmet. Az ottani 
temetőben van két veszélyes fa, amelyet ki kellene vágatni. A másik kérdése, hogy  van-e joga 
valakinek a külterületi utakat lezárni. A kultúrházra is ráférne egy kis felújítás. 
 
Németh Sándor: A temetőben lévő fák kivágását tervezik. A külterületi utakkal kapcsolatban kéri, 
hogy a konkrét eseteket jelentsék be a hivatalhoz. Meg kell azonban ezeket vizsgálni, mivel több, 
régebben útként funkcionáló területet a földkiadás során szántóként adtak ki az érdekeltek részére.  
A kultúrház felújítása kb. 9 millió Ft-ba kerülne, erre nincs egyenlőre fedezet. Ha valamilyen 
pályázati lehetőség adódna, meg tudnák valósítani a feladatot. 
 
Dr. Horváth Éva: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az utak lezárásával kapcsolatos gondokat akár 
útügyi, de birtokvédelmi eljárás keretében is meg tudják oldani.  
 
 
Mivel más napirend nem volt, a közmeghallgatást a polgármester 19,00 órakor bezárta. 
 

kmf. 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Németh Sándor 
            jegyző                                                  polgármester 


