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P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 4 - én  17,30 - órakor 

megtartott  rendkívüli nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:   Lukács Tibor                          polgármester, 

    Károly Róbertné                  alpolgármester 

  Dr.Kukor Gyula                   képviselő             

  Biró Ildikó                           képviselő                         

                            Varga Ivett                           képviselő  

  Kása László                         képviselő 

  Cselenkó Krisztina              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 7 fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné alpolgármestert és Biró Ildikó képviselőt javasolta, melyet a 

testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester. 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Károly Róbertné alpolgármester javasolta, hogy lehetőség szerint az önkormányzat fejlesztési 

támogatást nyújtson be a sportház tetőszerkezetének felújítására, ha nem lehetséges a közös 

önkormányzati épület tetőszigetelésére. Tudomása szerint a sportház felújítási pályázata nem 

tartalmazza a tetőszerkezet szigetelését, előfordulhat, hogy a későbbiekben azzal lesz gond. 

 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy folyamatban lévő beruházásokhoz 

támogatási igényt nem lehet benyújtani, így a sportház tetőfelújítására sem adhatjuk be az 

igényünket. A közös önkormányzati hivatal épületének felújítását pedig a másik három társ 

tulajdonos önkormányzatok nem támogatja, tekintve, hogy a kapott összeget saját 

beruházásaikhoz kívánják felhasználni. 

 

Biró Ildikó képviselő egyetértett a polgármester által elmondottakkal, javasolta, hogy a nappali 

ellátást, szociális étkeztetést, házi gondozást szolgáló szociális intézmény épületének belső 

mennyezet burkolására, és helyiségek festésére mindenképp kerüljön sor. Az épület egyes 

helyiségei a hőhídak mentén penészfoltosak. Indokolt továbbá a művelődési ház bejáratához 



vezető járdaszakasz javítása, illetve a csapadékvíz-elvezetését szolgáló csatorna cseréje, hisz a 

járdára folyik az összes esővíz. 

 

Dr.Kukor Gyula képviselő sajnálatosnak nevezte, hogy pályázati támogatás rendszerét. 

Véleménye szerint fontosabb célterületek is lennének, ami fájó, hogy önrészként nem lehet 

felhasználni a kapott támogatást. Javasolta, amennyiben marad felhasználható összeg úgy a 

Petőfi utcának aszfaltozására kellene fordítani.   

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

31/2014.(III.4.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzata a 10/2014.(II.19. BM rendeletben foglaltak figyelembevételével, 

mint adósságkonszolidációban részt nem vett település önkormányzat fejlesztési támogatásra 

nyújt be igényt 20. 000. 000 Ft igényt az alábbi célterületek vonatkozásában: 

 

-   a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására  

-  vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására   

-  önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására amely: 

    kulturális tevékenységet ( művelődési ház) lát el    

   szociális feladatellátást( nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás)        

                              szolgál. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési támogatás igény benyújtására. 

Határidő: március 6 - tól folyamatos. 

Felelős:    polgármester 

 
 

 

A polgármester a  nyílt rendkívüli  ülést 18,15 -órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 
 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

Károly Róbertné                           Biró Ildikó  

alpolgármester                         képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 


