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P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 27- én a tartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

 

Határozatok:  
   

153/2013 (IX.27.)  kt. határozat                                                Tárgykód: K6 

154./2013 (IX.27.)  kt. határozat                                                Tárgykód: A15 

155/2013 (IX.27.)  kt. határozat                                                Tárgykód: Z1 

156/2013 (IX.27.)  kt. határozat                                                Tárgykód: A15 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. szeptember 27 - én  

17,00 - órakor megtartott  nyílt  ülésről.  

 

Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:   Lukács Tibor                       polgármester, 

     Károly Róbertné                        alpolgármester 

                           Biró Ildikó                                 képviselő 

                           Varga Ivett                                 képviselő    

   Cselenkó Krisztina                     képviselő 

 

Igazoltan távol: Kása László                               képviselő 

    Dr.Kukor Gyula                         képviselő  

     

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

    Tóthné Péter Judit jegyző   

     Henczné Boha Erika pü.ügyintéző 

     Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

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

munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős 5 tagja jelen van 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné alpolgármestert és Varga Ivett képviselőt 

javasolta, melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND:  

 

      1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati    

fordulójához történő csatlakozásról döntés.  

 

2.) Polgármesteri tájékoztató 

 

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

      1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

pályázati fordulójához történő csatlakozásról döntés. 

Előadó:  

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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153./2013.(IX.27.) kt. határozat 

 

Páka  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER- Bursa 

rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER –Bursa rendszerben általa 

meghatározott és pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 

tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel. 

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

Határidő: 2013. október 11.- től folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

     2.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

154/2013.(IX.27.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megyei önkormányzati tartalékról és a 

helyi önkormányzatok működképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM. rendeletben foglaltak figyelembevételével 

kiegészítő állami támogatásra pályázatot nyújt be. 

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

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős:    polgármester 

 

http://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

155./2013.(IX.27.) kt. határozati javaslat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 1.napjától 2013. 

december 31. napjáig Támogatási szerződést köt a Zalatáj Kiadó BT.- vel( 8922. Petőhenye, 

Rákóczi út 3.) a Lenti és Vidéke című lap megjelentetéséhez. 

Az önkormányzat a lap megjelentetéséhez havi 8890 Ft támogatást biztosít. 

A Zalatáj BT. a támogatás ellenértékeként 100 db példányt átad az önkormányzat részére, 

továbbá ingyenesen megjelenteti az önkormányzat és intézményei hirdetéseit. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos december 31-ig 

Felelős: polgármester 

 

 

156/2013.(IX.27.) kt. határozat  

 

Páka  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat 

benyújtását.  

Páka Község Önkormányzatának Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 

közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó 

IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az 

üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen 

kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez 

kapcsolódóan nem vesz részt.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester  

 

3.) Interpelláció, kérdés. 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 
 

A képviselő-testület a nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.  

 

A polgármester a nyílt ülést 18, 00 -órakor bezárta. 
 

Kmft. 

 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

polgármester                         jegyző      

 

 

 

Károly Róbertné                                   Varga Ivett  

alpolgármester                         képviselő 

          

(jkv. Hitelesítők) 


