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Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február 16 - án 17,00 - órakor
megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Lukács Tibor
polgármester,
Varga Ivett
alpolgármester
Károly Róbertné
képviselő
Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő
Németh Nóra
képviselő
Varga Zsolt
képviselő
Igazoltan távol: Panágl Tamás
képviselő
Jelen vannak:

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Henczné Boha Erika pü.munkatárs
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. Külön köszöntötte a
jegyzőt és munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 6 fő képviselő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr.Kukorné dr.Bakos Katalin és Varga Zsolt képviselőket javasolta,
melyet a testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Alpolgármester eskütétele.
2.) Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének elfogadása.
3.) Polgármesteri tájékoztató
4.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
5.) Az önkormányzat Gazdasági Programjának megtárgyalása, elfogadása.
6.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás
támogatásának megtárgyalása.
7.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.
8.) Páka Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
9.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása.
10.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.
11.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
12.) Interpelláció, kérdés
13.) Önkormányzati segély kérelmek elbírálása.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Alpolgármester eskütétele.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
Lukács Tibor polgármester felkérte Varga Ivett alpolgármestert, hogy a képviselő-testület előtt
tegye le az esküt.
Varga Ivett alpolgármester az esküt letette.
Az eskü okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének elfogadása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban és írásban történt.
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
6/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi szabadságának
ütemezését jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ütemezésnek megfelelően vegye ki a 2015.évre
járó szabadságát.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Ingatlanvásárlási kérelmek
Lukács Tibor polgármester elmondta, Kányavár községben lévő lakosa hegy illetve az ahhoz
vezető út a pákai önkormányzat tulajdonában van. Az ingatlantulajdonosok nem tudják megközelíteni
hegyi birtokaikat, mivel nyáron az nagy eső tejesen tönkre tette az utat, vis maior pályázatot nem
lehetett benyújtani, mivel zártkertről van szól. hogy a kányavári polgármester kéréssel fordult az
önkormányzathoz, miszerint önkormányzatunk vásárolja meg a 3385/1 számú ingatlant, melyen lévő
épület bontását követően a hegyi út vonalát beljebb lehetne, így az út közlekedésre alkalmas lesz és a
hegyi birtokok is megközelíthetőek lesznek. Önkormányzatunk az ingatlant 75 e Ft-ért megtudná
vásárolni, melyet Kányavár Község Önkormányzata 37 500 Ft- al támogatna, mivel az érintett
hegyrészen legnagyobb részt kányavári lakosoknak van birtoka. A polgármester javasolta az ingatlan
megvásárlását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
7/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja
a.) a Páka zártkerti 3385/1 hrsz –ú alatti 3911 m2 nagyságú, gyümölcsös, szőlő és gazdasági épüket
művelési ágú ingatlant Móricz Dezső Árpádné 8957. csömödér, Rákóczi utca 12/1, és Rezsek
Szilveszterné 8300. Tapolca, Keszthelyi utca 37/B 1/1.szám alatti lakosoktól.
Az ingatlan vételára 75 000 Ft.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.
Az ingatlan vételéről készült adásvételi-szerződés hirdetmény útján történő közzétételéről az eladó
gondoskodik.
b.) Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Kányavár Község Önkormányzatának az ingatlan
megvásárlásához felajánlott 37 500 Ft összegű támogatását.
A képviselő-testület a támogatásról megállapodást köt Kányavár község önkormányzatával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzathoz 4 ingatlanvásárlási kérelem
érkezett. A képviselő-testületének volt egy olyan döntése, hogy nem értékesít ingatlanokat, el kell
dönteni, hogy e határozat felülvizsgálatra kerül-e, és esetlegesen értékesítésre kerülnek a kérelemben
megjelölt ingatlanok. Nem mindegy, hogy ki miért akar területet vásárolni, hasznosítani, gazdálkodni
akar-e, vagy sem.
Varga Ivett alpolgármester szerint kérdés az is, hogy szüksége van-e az önkormányzatnak pénzügyi
bevételre, illetve valóban mérlegelni kell, hogy ki miért akar ingatlant vásárolni.
Károly Róbertné képviselő véleménye szerint, meg kell vizsgálni, hogy a kérelemben megjelölt
ingatlan fekvése szerint esetlegesen nem-e a kérelmező tulajdonában lévő további ingatlanok mellett
fekszik, vagy a két ingatlana közé beékelődik. Előfordulhat az is, hogy a kérelmező már évek óta
gondozza, használja az adott ingatlant. Ez esetben javasolta támogatni az ingatlanok értékesítését.
A polgármester ismertette a kérelmeket:
László Béla Zalaegerszeg, Egerszeghegyi út 18 szám alatti lakos a pákai zártkerti 855 hrsz -ú 792 m2
nagyságú szőlő és útművelési ágú ingatlant szeretné megvásárolni, mivel a szomszédos területet
januárban megvette, mely közvetlenül a szülői birtok mellett van, az ingatlan vásárlással növelni
szándékozik és szőlőterületét.
Fehér Lajos Páka, Sugár út 19. szám alatti lakos a pákai 3069 hrsz-ú. 303 m2 nagyságú, erdő
művelési ágú, a 3255 hrsz-ú , 365 m2 nagyságú erdő művelési ágú, a 3362 hrsz-ú 1312 m2 nagyságú
szőlő, gyümölcsösként nyilvántartott ingatlanokat szeretné megvásárolni.
Tóth László Kányavár, Fő út 120 szám alatti lakos a pákai zártkerti 3336 hrsz-ú 2771 m2 nagyságú
erdő, rét és kert művelési ágú ingatlanokat vásárolná meg, mely közvetlenül a szomszédos ingatlana
mellett van és már közel 40. éve használja.
Károly Róbert Páka, Béke út 43. szám alatti lakos a pákai zártkerti 4165 hrsz-ú 793 m2 nagyságú,
rétként, és a 4168 hrsz -ú 459 m2 nagyságú szőlőként nyilvántartott ingatlanokat vásárolná meg,
mely közvetlenül a már tulajdonát képező ingatlanok közé van beékelődve.
Varga Zsolt képviselő elmondta, hogy Tóth László kérelmét tudja támogatni, mivel a kérelmező
több éve már gondozza, tisztán tartja az ingatlant.
Fehér Lajos által megvásárolandó ingatlanok esetében helyszín szemlét javasolt, mivel tudomása
van az ingatlan elhelyezkedéséről és abban értékes fák találhatók.
Károly Róbertné képviselő kérte, hogy Károly Róbert ingatlanvásárlási ügyében is kerüljön sor
helyszíni szemlére. Hozzátette, hogy a beadott kérelem után derült ki, hogy valaki az ingatlan egy

részét bekerítette, így az sem biztos, hogy ennek ismeretben ténylegesen kell a kérelmezőnek az
ingatlan.
Varga Ivett alpolgármester javasolta, hogy kerüljön sor a helyszíni szemlére Fehér Lajos és Károly
Róbert kérelme esetében és utána kerüljön sor a képviselő-testület döntésére. A másik két ingatlan
értékesítését támogatni tudja. László Béla esetében a vételárat 30 e Ft-ban, míg Tóth László esetében
130 e Ft-ban javasolta megállapítani.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
8/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Páka zártkerti 855 hrsz -ú
792 m2 nagyságú szőlő és út művelési ágú ingatlant László Béla 8900.Zalaegerszeg, Egerszeghegyi
út 18 szám alatti lakos részére értékesíti 30.000 Ft, azaz harmincezer forint összegért.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az ingatlan vételéről készült adásvételi-szerződés hirdetmény útján történő közzétételéről az eladó
gondoskodik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
9/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Páka zártkerti 3336 hrsz -ú
2771 m2 nagyságú erdő, rét és kert művelési ágú ingatlant Tóth László 8956. Kányavár Fő út 120.
szám alatti lakos részére értékesíti 130.000 Ft, azaz egyszáz-harmincezer forint összegért.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az ingatlan vételéről készült adásvételi-szerződés hirdetmény útján történő közzétételéről az eladó
gondoskodik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A polgármester elmondta, hogy a ZALATÁJ Kiadó BT. megkereste önkormányzatunkat, hogy
járuljunk hozzá a Lenti és Vidéke című regionális havilap költségeihez változatlan feltétellel.
Továbbra is 7000 Ft plusz áfa havi összegű támogatást kérnének az önkormányzattól, ennek
ellentételezéseként az önkormányzat 100 db újságot kap ingyen, mely a lakosoknak kiosztásra kerül,
továbbá az önkormányzat igényeinek megfelelően a havi lapban Páka településről szóló riportok
tudósítások lesznek ingyenesen közölve. A polgármester javasolta a szerződés megkötését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
10/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1.-től 2015. december 31-ig
terjedő időszakra a ZALATÁJ Kiadó BT.( 8900. Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4) gondozásában
megjelenő Lenti és Vidéke című Regionális havilap költségeihez 7.000 Ft/hó plusz áfa összegű
támogatást biztosít havonta.
A képviselő-testület a támogatásról szóló szerződést elfogadja és jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
11/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lenti
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Lukács Tibor polgármester helyettesítésére, annak
akadályoztatása esetén a polgármester által adott egyedi meghatalmazással más személyt delegáljon.
Felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó felhatalmazás elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4.) Képviselői vagyon- nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Károly Róbertné Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
12/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a települési képviselők
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság Elnökének a
tájékoztatóját jóváhagyja.
5.) Az önkormányzat Gazdasági Programjának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Németh Nóra képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak célul kellene kitűzni, hogy
elősegítse a fiatalok településen maradását, ehhez nagy mértékben hozzájárulna, ha az önkormányzat
1 Ft-os telkekkel tudná segíteni a fiatal házasokat. Sajnos jelentős a településről az elvándorlás és
ezért az önkormányzatnak tennie kellene, hogy a tendencia ne romoljon.
Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő hozzátette, hogy a háziorvosi körzetéből jelenleg 62 fő
dolgozik külföldön és alig több a 18 éven aluliak száma, mint a 75 év felettiek. Ezek a demográfiai
jellemzők azt mutatják, hogy egyre több fiatal a tanulmányaikat követően nem tér vissza a
településre, ezért az önkormányzatnak valamivel ösztönözni kellene a fiatalok helyben maradását.
Károly Róbertné képviselő javasolta, hogy kedvező feltételek esetén, amennyiben az
önkormányzatnak a pénzügyi helyzete lehetővé teszi, úgy az üressé vált, bontásra érett
lakóingatlanokat az önkormányzat vásárolja meg és a későbbiek üres építésű telekként, kedvező áron
értékesítse.
Varga Ivett alpolgármester hozzátette, hogy a gazdasági program tartalmaz célkitűzést a település
honlapjának fejlesztésére. A honlapon megjelenő információk bővítésére vonatkozóan, ez ügyben
lépéseket kell tenni, hisz jelenleg a honlapon több olyan link is található, mely már hosszú ideje csak
feltöltés alatt áll, illetve sok esetben elavultak az információk.
Lukács Tibor polgármester hozzátettem, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete sajnos nem teszi
lehetővé az üres házak megvásárlását, s emellett jelentős költséget is eredményezne a régi ingatlanok
elbontása. A honlapot szerkesztő felé pedig jelezni fogja az információk aktualizálását.
Több hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
13/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2020 évre szóló
gazdasági programját tudomásul vette és jóváhagyta.
6.) Társadalmi és civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatásról elszámolás
támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
14/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben az államháztartáson kívüli nyújtott
támogatással történő elszámolását az alábbi szervezeteknek jóváhagyja és elfogadja:
a.) Dr. Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT.
b.) Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos
c.) Pákai Vörös Meteor Sportegyesület
d.) Pákai Magyar Német Baráti Kör
e.) Pákai Öveges József Általános Iskola Diákönkormányzata
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
7.) Társadalmi és civil szervezetek 2015. évi támogatásáról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A polgármester az írásos előterjesztést kiegészítette azzal, hogy az írásos előterjesztés nem tartalmaz
az egyház kérelmét a támogatás iránt, ugyanakkor az év folyamán tervezik a templomkertben lévő
Szent Háromság szobor felújítását, melyhez a plébános úr kérni fogja az önkormányzat támogatását.
Erről majd a konkrét összeg ismeretében tudunk döntést hozni.
A polgármester a továbbiakban ismertette a WÜN-CSANA Nonprofit Kft. a „Maja a Méhecske
Családi Napközi” fenntartása iránt benyújtott támogatási kérelmét. A családi napközi pályázati
támogatásból került kialakításra, melyből 20 hónapra kaptak működési támogatást. A projekt
megvalósítása 2015. március 21- ig tart. A feladat-ellátásához kapcsolódó állami támogatás nem
fedezi a működési önköltséget, ezért kéri az önkormányzat támogatását. Hozzátette, hogy egy pákai
kisgyermek veszi igénybe a támogatást.
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy az önkormányzat Pákán óvodát tart fenn, melyben a
szabad férőhelyszám lehetővé teszi a településen élő kisgyermekek felvételét, nincs szükség arra,
hogy Lentibe magánóvodába járjanak a gyermekek.
Emellett az önkormányzat pénzügyi helyzete sem teszi lehetővé a nem állai fenntartású gyermekjóléti
intézmény támogatását.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem támogatta a
WÜN-CSANA Nonprofit Kft. által üzemeltetett „Maja a Méhecske Családi Napközi”
működtetéséhez kért önkormányzati támogatás iránt kérelmét.

Lukács Tibor polgármester, mint a Pákai Magyar- Német Baráti Kör Elnöke bejelentette személyes
érintettségét.
Dr.Kukorné dr.Bakos Katalin képviselő, mint a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató
BT.tagja bejelentette személyes érintettségét.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta a képviselő-testületnek döntést kell arról hozni, hogy a
döntéshozatalból Lukács Tibor polgármestert és dr.Kukorné dr. Bakos Katalin képviselőt - mint az
ügyben érintetteket- kizárja-e a szavazásból.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
15/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lukács Tibor polgármestert nem zárja ki a
Pákai Magyar- Német Baráti Kör részére 2015.évben nyújtandó támogatás döntéshozatalából.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
16/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr.Kukorné dr. Bakos Katalin képviselőt nem
zárja ki a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT. részére 2015. évben nyújtandó támogatás
döntéshozatalából.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató
BT részére 2015. évben 2. 482.000 Ft működési célú támogatást biztosít 12 havi részletben.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni Páka Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2016. január 31-ig.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
18/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó
fogszakorvos részére – az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján – havonta 78.460 Ft
összegű működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében.
A 2015. évre biztosított támogatás havonta történik.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni Páka Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
19/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákai Vörös Meteor Sportegyesület részére
2015. évben 2.100.000 Ft működési célú támogatást biztosít havi részletekben.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni Páka Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2016. január 31-ig.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
20/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben a Pákai Magyar- Német Baráti Kör
részére 150 000 Ft összegű működési támogatást állapít meg.
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2016. január 31 - ig írásban
elszámolni Páka Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak
figyelembevételével.
A képviselő- testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos 2016.január 31-ig.
Felelős: alpolgármester
A hallgatóság részéről Felső Józsefné megkérdezte, hogy a Vörös Meteor SE részére az
önkormányzat milyen összegű támogatást határozott meg, továbbá a háziorvos a támogatást mire
használja fel?
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a sportegyesület 2015. évben 2100 e Ft
összegű működési támogatást kap az önkormányzattól, a baráti kör 150 e Ft-ot.
dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy a kapott 2 482 e Ft támogatást a
háziorvosi feladatok ellátásra, a rendelő üzemeltetési kiadásaira fordítja, ebből fizeti ki a rendelő
rezsiköltségét, szükséges gyógyszereket, egyéb eszközöket. Hozzátette, hogy hosszú évek óta a
támogatás összege nem változott.
8.) Páka Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
21/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv készítésének kötelezettségéről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.

9.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
1/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10.) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
22/2015.(II.16.)kt. határozat
Páka Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerint - a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint állapítja meg:
ezer Ft-ban
Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
tárgyév
Megnevezés
Sorkötelezettség a tárgyévet követő 3
szám
évre vonatkozóan
2015 év 2016. év
2017. év
2018. év
Helyi adók
01
12 053
12 100
12 000
12 200
Osztalékok, koncessziós díjak és
02
10
50
100
120
kamatbevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
03
350
200
250
200
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
04
5 000
0
0
0
vagyonhasznosításból származó bevétel
05
Saját bevételek (01+... +04)
17 413
12 350
12 350
12 520
06
Saját bevételek (05. sor) 50%-a
8 706
6 175
6 175
6 260
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő adósságot keletkeztető ügylet
07
2490
2490
0
0
mértéke (08+09)
Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel
tárgyévet terhelő tőketartozása, és
08
2490
2490
0
0
kamattartozása
Előző években keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
09
0
0
0
0
pályázati támogatás
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
10
6 216
3 685
0
0
saját bevétel ,tárgyévben vállalható

adósságot keletkeztető ügylet mértéke
(06-07)
Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Tárgy évben keletkezett adósságot
keletkeztető ügyletből megelőlegezett
pályázati támogatás
Fizetési kötelezettség összesen (07+10)
Felelős:
Határidő:

11
12
13

8 706

6 175

6 175

6 260

polgármester
folyamatos

11.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy a költségvetés személyi juttatások előirányzatán
belül a közlekedési költségtérítés mit takar? Továbbá a külsős személyi juttatások előirányzatába mi
került megtervezésre?
Henczné Boha Erika pü.ügyintéző válaszában elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése
tartalmazza az önkormányzat irányítása alatt működő hivatalnál dolgozók, valamint az önkormányzat
foglalkoztatásában lévő közalkalmazottak, munkába járásával kapcsolatos költségtérítését. A külsős
személyi juttatások pedig a képviselő-testület tagjainak valamint 1 fő Tájház karbantartására
megbízási szerződéssel alkalmazott munkavállaló tiszteletdíját illetve megbízási díját.
Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő megkérdezte, hogy az egyéb szolgáltatási kiadásokba mi
került megtervezésre?
Henczné Boha Erika pü.ügyintéző válaszában elmondta, hogy a településüzemeltetési kiadások,
karbantartási anyagok, üzemanyag költségek. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek
karbantartási javítási költségei szerepelnek. A magas kiadás oka, hogy az OPEL Combo és a
kistraktor javítása évről-évre egyre több kiadást eredményez, mivel elég rossz állapotban vannak.
Károly Róbertné képviselő felvetette, hogy már az elmúlt évben is szó volt arról, hogy nem
szükséges 3 autót az önkormányzatnak fenntartani, az OPEL- t értékesíteni kellene, mivel a FORD
kisbusszal megoldható az idősek szállítása és az ebédszállítás.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a házi segítségnyújtásban nem tartozik bele
az idősek szakorvosi rendelőintézetbe történő vitele, így az OPEL. -nak nem kell annyit „futnia”,
mint korábban, ez az üzemeltetési kiadások csökkenését fogja eredményezni, nem látja szükségesnek
a gépjármű értékesítését.
Varga Zsolt képviselő felvetette, hogy a Dömeföldi hegyi utak nagyon rossz állapotban vannak, s
kellene tervezni pénzösszeget a karbantartására.
Henczné Boha Erika pü. ügyintéző elmondta, hogy a költségvetésből 5 millió Ft bevétel hiányzik,
ahhoz, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek, ezért is került megtervezésre 5 millió
Ft összegű kiadás. Ezért nem lenne célszerű a Sugár utcai bérlakást ez alatt az összeg alatt
értékesíteni annál is inkább törekedni kell a bevételeink növelésére, mivel az elmúlt évben jelentkező
pénzügyi nehézségek miatt az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatként kapott 20
millió Ft pénzösszegből 5 millió Ft-ot az önkormányzat a működő képességének megőrzésre
fordított. Ugyanakkor az idei év tavaszán az Ady és Táncsics utca közötti önkormányzati út
szakaszának aszfaltozását meg kell oldani, melyhez a pénzügyi fedezetet meg kell teremteni.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat évről-évre jelentős pénzszeget fordít
a külterületi hegyi utak karbantartásra, de sajnos a fa szállítással foglalkozó vállalkozók a
tevékenységük során nem törekednek az utak állagának megóvására, esős időben is végzik a
szállítást, jelentős károkat okozva az utak állapotában, utána pedig senki sem jelentkezik azért, hogy
helyreállítsa, vagy pénzügyi segítséget nyújtson.
Varga Ivett képviselő felvette, hogy súlykorlátozó táblákat kellene kihelyezni és kérni kellene a
vállalkozókat, hogy a szállításukat jelentsék be.

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a vállalkozók sajnos nem szólnak, hogy mikor
használják a hegyi utakat, előfordul, hogy az állampolgárok jelzik, ha látják a gépjárművet, de
bejelentést senki nem tesz és a nevének a nyilvánosságát sem vállalja senki.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
12.) Interpelláció, kérdés
a.) interpelláció nem hangzott el,
b.) kérdés
Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy a III. számú kút ügyében történt-e előrelépés?
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy az érintett megkapta az írásos értesítést arról, hogy az
önkormányzat milyen feltételekkel járul hozzá ahhoz, hogy a kút kivezetésre kerüljön az
üzemeltetésre átadott vagyonból. Az írásos értesítést követően a pákai polgármesternek telefonon
jelezte, hogy valószínűleg nem a cél, hanem, mint magánszemély üzemeltetné tovább a kutat, mivel a
cégen belül vitás kérdések vannak, de ezt írásban a mai napig nem erősítette meg. Telefonon
felajánlotta az új tulajdonos, hogy a nyilvántartási értéket kifizeti az önkormányzatnak, ami kb. 500 e
Ft. Hozzátette, hogy a ZALAVIZ Zrt –ét, az érintett ügyvéd által az érintett felszólította, hogy az
üzemeltetésből törölje a III. kutat, de az üzemeltető ezt nem tehette meg, hisz a tulajdonos
önkormányzatok ehhez nem járultak hozzá. Az üggyel kapcsolatos határozat kivonatot a ZALAVÍZ a
részünkről megkapta, egyébként a többi önkormányzatot sem kereste meg vételi szándékával a
tulajdonos.
Károly Róbertné képviselő véleménye szerint meg kell várni, amíg az érintett a képviselő-testület
által hozott döntésre írásban reagál, hisz az ő érdeke, hogy az ügyben előbbre lépés legyen.
Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő megkérdezte, hogy az óvodában dolgozó Dukainé óvonő
határozott idejű szerződése meghosszabbításra kerül-e szeptember 1.-től. Neuzer Ildikó pákai lakos
óvónő szeretne az óvodába visszajönni, dolgozni, lehetőség szerint a helyben élőket kell támogatni.
Károly Róbertné képviselő egyetértett a képviselő asszony hozzászólásával. Egyeztetni kell az
óvodaigazgatóval és lehetőség szerint a helyben élő munkavállalót kell támogatni a munkahely
teremtésben.
Varga Ivett alpolgármester javasolta, hogy az óvoda igazgató helyben egyeztessen az óvónőkkel és
ő hozzon döntést a kérdésben.
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy a képviselő-testület kézhez kapta Rikli Katalin
könyvtáros 2015. évi programtervezetét, mely nem túl gazdag.
Németh Nóra képviselő megkérdezte, hogy a tervben szereplő kosárfonó tanfolyamhoz kapcsolódó
bérleti díj 7.000 Ft, alkalmanként, vagy a képzés teljes idejére szól.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a 7000 Ft, a teljes képzéshez kapcsolódik.
A hallgatóság részéről jelenlévő dr. Kukor Gyula felvetette, hogy tudomása szerint a települések
1400 Ft/fő közművelődési normatívában részesülnek. E bevétel terhére színvonalas műsorokat
lehetne tervezni a településen.
Henczné Boha Erika pü. munkatárs válaszában elmondta, hogy bár 1300 e Ft támogatásban
részesülünk. A könyvtáros bérjellegű kiadását ez nem takarja be, s ehhez még hozzájárul a magas
rezsiköltség. Sajnos ősztől a tél végéig a gázdíj havonta kb.300 e Ft

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a rezsiköltséggel sokat lehetne spórolni, rendszeresen
megtörténik, hogy indokolatlanul nagy meleg van a helyiségekben és az önkormányzati dolgozók
állítják kisebb fokozottra. Több esetben figyelmeztetve volt, a magatartásával kapcsolatos korábbi
problémák jelenleg is fennállnak, nem együttműködő.
Varga Ivett alpolgármester felvetette, hogy állami ünnepek alkalmával kisebb megemlékezéseket
lehetne tartani, melynek szervezésével a könyvtárost meg lehetne bízni. A műsorba az általános
iskolásokat is fel lehetne kérni.
Károly Róbertné képviselő hozzátette, hogy a településen élnek közép-iskoláskorú gyermekek, őket
is be lehetne vonni a különböző rendezvényekre, nem kell mindig az általános iskolásoknak
szerepelni.
Több kérdés nem hangzott el.
13.) Önkormányzati segély kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 13.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt ülést 19,25 -órakor bezárta.
Kmf.
Lukács Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

dr.Kukorné dr.Bakos Katalin
képviselő

Varga Zsolt
képviselő
(jkv. Hitelesítő)

