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Z A L A  megye                                   P Á K A Község   
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. április 30-án tartott nyílt üléséről 

 

 

Rendelet:  

 

6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelete     Tárgykód: B4 

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról  

 

7/2014. (V.31.) önkormányzati rendelete      

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  

szabályairól          Tárgykód: B6 

 

Határozatok:  
   

45/2014. (IV.30.) kt. határozat                                                 Tárgykód: D1 

46/2014. (IV.30.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

47/2014. (IV.30.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. április 30 - án  18,00 - órakor 

megtartott  nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                       polgármester, 

    Károly Róbertné                  alpolgármester 

  Biró Ildikó                            képviselő                         

  Cselenkó Krisztina               képviselő 

   Kása László                         képviselő 

                             Dr.Kukor Gyula                   képviselő             

                             Varga Ivett                           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 főből 7 fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kása László és Cselenkó Krisztina képviselőt javasolta, melyet a testület 

elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

2.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása 

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalása. 

4.) Polgármesteri tájékoztató. 

5.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

 Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta:  

 

45/2014. (IV.30.) kt. határozat 

 

Páka  Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2013. évi belső 

ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja. 

 

2.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 



 

A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

 

6/2014. (V.1.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-

tervezet megtárgyalása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a  

 

7/2014. (V.31.) önkormányzati rendeletét 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4.) Polgármesteri tájékoztató. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

A polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az Internet Reklámiroda Kft 

megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az általuk üzemeltetett zalamegyeikatalógus.hu 

web oldalon az Öveges József Emlékházzal kapcsolatos információk megjelentetésére 

lehetőséget ad. A megbízási díj összege 15.000 Ft plusz áfa. A szolgáltatást az önkormányzat 

egy év időtartamra veheti igénybe. A web. oldalon az adatok feltöltését saját maga is 

feltöltheti. A polgármester javasolta a szolgáltatás megrendelését.  

 

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a képviselő-testületnek a pákai 001.szavazókör 

szavazatszámláló bizottság tagjait egészítse ki, tekintettel arra, hogy a póttagok jelezték, hogy 

az Európai Parlamenti képviselők választásán nem tudnak részt venni. A tagok száma 

azonban nem csökkenhet 5 fő alá. Így javasolta további póttagként megválasztani Némethné 

Horváth Tímeát és Horváthné Molnár Melindát. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta:  

 

46/2014. (IV.30.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Páka település 001. számú szavazókörébe a Szavazatszámláló Bizottság  póttagjaként 

Némethné Horváth Tímeát és Horváthné Molnár Melindát megválasztja. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 



 

 

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

határozatot hozta:  

 

47/2014. (IV.30.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat megbízási szerződést köt 

az Internet Reklámiroda Kft.-vel (1136. Budapest, Tátra út 5/a) 1 év időtartamra a pákai 

Öveges Emlékházat bemutató web tárhely létesítésére a zalamegyeikatalógus.hu web oldalon. 

A képviselő-testület a megbízási díj összegét 15.000 Ft plusz áfa összegben elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. május 12- től folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

5.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

 

A polgármester a nyílt ülést 19,30 -órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 
 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

 

Kása László                    Cselenkó Krisztina  

  képviselő                                  képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 

 

 


