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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. december 30-án tartott nyílt üléséről 

 

Rendeletek:  

 

11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról.  Tárgykód: B1 

 

 

Határozatok:  
   

221/2013 (XII.30.)  kt. határozat                                                 Tárgykód: D6 

222/2013 (XII.30.)  kt. határozat                                                 Tárgykód: D6 

223/2013 (XII.30.)  kt. határozat                                                 Tárgykód: D6 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. december 30- án  16,30 - órakor 

megtartott  ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:   Lukács Tibor                        polgármester, 

    Károly Róbertné                 alpolgármester 

  Dr.Kukor Gyula                  képviselő 

                            Cselenkó Krisztina              képviselő 

 

Igazoltan távol: Biró Ildikó                            képviselő                         

                           Varga Ivett                            képviselő    

  Kása László                          képviselő 

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

    Tóthné Péter Judit jegyző 

    Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető   

 

Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és 

munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 4 fő képviselő  jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné alpolgármestert és Cselenkó Krisztina képviselőket 

javasolta, melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

2.) Páka Község Önkormányzata és az  Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep 

fejlesztésére közötti megállapodások megkötése. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

3.) Interpelláció, kérdés 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

A napirendhez hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

a  

11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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2.)  Páka Község Önkormányzata és az  Önkormányzati Társulás Páka 

szennyvíztisztító-telep fejlesztésére közötti megállapodások megkötése. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Cselenkó Krisztina képviselő javasolta a megállapodások megkötését. Ez azért is indokolt, 

hogy a már kifizetett pályázati előkészítési költséget a kezelő szervezettől vissza lehessen 

igényelni. 

 

Több hozzászólás nem hangzott e. 

 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

221/2013 (XII.30.)  kt. határozat     
 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megállapodást köt „Önkormányzati 

Társulás Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztésére” a társulás által beadott KEOP-1.2.0./09-

11/2013-0011 számú pályázattal összefüggő: 

 a.) pályázati dokumentáció összeállítására, a fejlesztés FIDIC sárga könyves tervének, a 

megrendelői követelményeknek, a beruházási és üzemeltetési költségek becslésének 

összeállítására, 

b.) a közbeszerzés dokumentációjának összeállítására, ajánlatkérések elkészítésére, eljárások 

lefolytatásával   összefüggő vállalkozói és megbízási díj társulás részéről történő kiegyenlítéséről 

Páka önkormányzat részére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. január 20. 

Felelős: polgármester 

 

 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

222/2013 (XII.30.)  kt. határozat     
 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt az „Önkormányzati 

Társulás Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztésére” a társulás által beadott KEOP-1.2.0./09-

11/2013-0011. számú pályázathoz kapcsolódó: 

a.)  pályázati dokumentáció összeállítása, a fejlesztés FIDIC sárga könyves tervének, a 

megrendelői követelményeknek, a beruházási és üzemeltetési költségek becslésének 

összeállítására, 

b.)  a közbeszerzés dokumentációjának összeállításával, ajánlatkérések elkészítésével, eljárások 

lefolytatása ellátásával összefüggő  

a.)-b.)pont foglalt 3 721 100 Ft költségek fedezetéhez szükséges pénzügyi támogatás 

biztosításáról.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. január 20. 

Felelős: polgármester 
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3.) Ifjúsági Sportház felújítási munkáira kivitelezői árajánlat kérés. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 78/2013. 

(IV.29.) számú kt. határozatával döntött, hogy a 8/2013 (III.29.) BM. rendeletben 

foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújtott be a tulajdonát képező pákai 

belterületi 206/2 hrsz - ú alatti sportlétesítmény felújítására 8 218 373 Ft összegre. 

Az első körben a támogatási kérelem elutasításra került, ugyanakkor a második körben 

a maradék előirányzat terhére az igényelt támogatás 100 %-át megkaptuk. 
A Belügyminisztériummal a támogatási szerződés megkötésre került. Ezen az ülésen döntést 

kell hozni, hogy a kivitelezői munkákra mely cégektől kérünk ajánlatot. 

A polgármester javasolta, hogy az alábbi építőipari vállalkozóktól kérjen árajánlatot az 

önkormányzat: CSEKE KFT. 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5. Ropis Bau. Kft Zalaegerszeg, 

Zrínyi u. 34. Horizont – House Kft Bocfölde, Ady út 40. 

 

A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek 

 
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

223/2013 (XII.30.)  kt. határozat     
 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, pákai 206/2 hrsz -

on lévő Ifjúsági Sportház felújítására ajánlatot kér az alábbi kivitelezőktől: 

CSEKE KFT. 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5. Ropis Bau. Kft. 8900. Zalaegerszeg, Zrínyi u. 34. 

Horizont – House Kft. 8943. Bocfölde, Ady út 40. 

A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 2013. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

4.) Interpelláció, kérdés 
 

 Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el.                                   

 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.  

 

A polgármester a nyílt ülést 17, 45- órakor bezárta. 
 

Kmft. 

 

Lukács Tibor                Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                       jegyző 

 

 

Károly Róbertné                        Cselenkó Krisztina  

alpolgármester                 képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 


