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Z A L A  megye                                   P Á K A Község   

Önkormányzata 

                                                                              

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 31-én tartott nyílt üléséről 

 

 

Határozatok:  
   

35/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

36/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

37/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

38/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

39/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

40/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

41/2014. (III.31.) kt. határozat                                                 Tárgykód: Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 31 - én  17,30 - órakor 

megtartott  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  

  Cselenkó Krisztina               képviselő 

Igazoltan távol:  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 6 fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné alpolgármestert és Varga Ivett képviselőt javasolta, 

melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) A KEOP 6.2.0/A/11-2011-0224 projekt keretében tartandó csoportfoglalkozás szervezése és 

lebonyolítására megbízási szerződés megkötése. 

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:  

35/2014. (III.31.) kt. határozat 
 

Páka község Önkormányzatának Képviselő-testülete „hasznosítsuk együtt a zöldhulladékot! 

Komposztálás Pákán című  KEOP-6.2.0/A/11-2011-0224 azonosító számú pályázati projekt  

keretében tartandó csoportfoglalkozás szervezése és lebonyolítására megbízási szerződést köt a  

Magyar Tréning Oktatási Központ 1078, Budapest Hernád u. 40. 3/36/A 

A megbízási díj összege bruttó:  853 440  Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés 

aláírására. 
Határidő: folyamatos 

Felelős:    polgármester, jegyző 

 

2.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megtárgyalása , elfogadása 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 



Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

36/2014. (III.31.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. április 1.-től hatályos. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

37/2014. (III.31.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a számvitelről szóló 2000.évi C. 

törvény, valamint a 4/2013.(I.11.)Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével 

hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonának mennyiségi leltárfelvétellel törtnő 

leltározása 3 évente történjen meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Dr. Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy azért most élt a javaslattételi jogával a díszpolgári cím 

adományozására vonatkozóan, mivel az elmúlt évben azt a tájékoztatást kapta, hogy kicsúszott a 

határidőből. 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy írásban a képviselő úr javaslatát, melyet a képviselő-

testület az esetlegesen beérkező javaslatokkal együtt megtárgyal. 

Károly Róbertné alpolgármester véleménye szerint az ingatlant értékesíteni lehetne, mivel nem túl 

nagy házhelynek, és a kérelmező évek óta gondozza. Van-e még szabad házhelye az önkor 

mányzatnak. 

Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy jelenleg az önkormányzatnak értékesíthető 

házhelye nincs és a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem valószínű, hogy újabb házhelyeket tud 

kialakítani. 

Lukács Tibor polgármester javasolta a döntés elnapolását azzal, hogy a soron, következő ülésen a 

képviselő-testülettájékoztatást kap az ingatlanvagyonban szereplő kataszteri értékéről. 

Károly Róbertné alpolgármester megkérdezte, hogy a vállalkozások és civil szervezetek 

támogatására rendelkezésre áll-e a pénz? 

Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy nincs fedezet a költségvetésben, valószínűleg, 

hogy az önkormányzatnak likvidhitelt kell felvenni, hogy a megállapított támogatásokat kifizesse. 

Ugyanakkor a mai nap folyamán Dr. Bakos Katalin háziorvos jelezte, hogy nincs pénzügyi fedezete a 

dolgozók bérének kifizetéséhez. 



Varga Ivett képviselő elmondta, hogy nagyon örülnek a szülők és a gyermekek a szép új játszótérnek. 

Igény lenne rá, hogy a nagyobb gyermekeknek a játszótér folytatásaként egy kis területet kellene 

bekertelni, ahol focizhatnának. Természetesen nem most, ha majd az önkormányzat pénzügyi helyzete 

megengedni, hisz csak a drótot kellene megvenni. 

 

A képviselők részéről több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

38/2014. (III.31.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2014. évben a Pákai Öveges József 

Általános Iskola Diákönkormányzata részére 20.000 Ft vissza nem térítendő működési célú 

támogatást állapít meg a gyermeknapi rendezvény lebonyolítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

39/2014. (III.31.) kt. határozat 

 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakos és Társa Egészségügyi és 

Szolgáltató BT részére 2014. évben 2. 482.000 Ft működési célú támogatást biztosít 12 havi 

részletben. 

A képviselő-testület a támogatási összeget 2014. év folyamán az önkormányzat működési 

forráshiányának függvényében csökkentheti. 

A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2015. január 31  -  ig írásban 

elszámolni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 2015. január 31-ig. 

Felelős: polgármester 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

40/2014. (III.31.) kt. határozat 

 
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. 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 2014. évre biztosított támogatás havonta történik. 

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:  

 

 



41/2014. (III.31.) kt. határozat 

 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákai Vörös Meteor Sportegyesület részére 

2014. évben 2.100.000 Ft működési célú támogatást biztosít havi részletekben.  

A képviselő-testület a támogatási összeget 2014. év folyamán az önkormányzat működési 

forráshiányának függvényében csökkentheti. 

A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester jelen megállapodás elfogadásáig tett 

intézkedését, így a sportkör működőképessége megőrzése érdekében jelen megállapodással 

elfogadással elfogadott 390.000.Ft. átutalását a sportkör részére. 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2015. január 31 -  ig írásban 

elszámolni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 2015. január 31-ig. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

4.) Önkormányzati segély kérelem elbírálása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

A 4.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 18, 30 -órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 
 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

 

Károly Róbertné                           Varga Ivett  

alpolgármester                         képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 


