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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. november 15-én a Dömeföldi falurészben, november 18- án Pákán  tartott 

közmeghallgatásról. 

 

Rendeletek:  

 

9/2013.(XII.1.) önkormányzati rendelet 

Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól   Tárgykód: L1. 

 

 

Határozatok:  
   

176/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: A9 

177/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: C7 

178/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

179/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: J1 

180/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: Z1 

181/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

182/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

183/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

184/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

185/2013 (XI.18.)  kt. határozat                                                Tárgykód: D6 

 

 

 

 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november 15 – én  

17,30 – órakor Dömeföldi falurészben, november 18- án Pákán  megtartott  

közmeghallgatásról.  

 

Az ülés helye: Dömeföldi úti kultúrotthon, 

                        Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:   Dömeföldi úti kultúrotthon 

                           Lukács Tibor                        polgármester, 

     Károly Róbertné                        alpolgármester 

                           Biró Ildikó                                 képviselő                         

   Kása László                                képviselő 

                           Varga Ivett                                 képviselő    

 

Igazoltan távol: Dr.Kukor Gyula                         képviselő  

                           Cselenkó Krisztina                     képviselő 

 

Lakosság részéről: 4 fő,  

 

 Jelen vannak:   Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

                           Lukács Tibor                        polgármester, 

     Károly Róbertné                        alpolgármester 

                           Biró Ildikó                                  képviselő                            

                           Varga Ivett                                 képviselő    

Igazoltan távol: Dr.Kukor Gyula                         képviselő  

                            Cselenkó Krisztina                     képviselő 

    Kása László                                képviselő 

 

Lakosság részéről: 1 fő,  

 

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 Dömeföldén a 7 főből 5 fő, 

Pákán a 7 főből 4 fő képviselő  jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Biró Ildikó és Varga Ivett képviselőket javasolta, melyet a testület 

elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 
1. Az önkormányzat 2012. évi munkájáról beszámoló 

 

2. Lakossági felvetések 

 

3.  Páka község közbiztonsági helyzetéről beszámoló. 
 



4. Szociális célú tűzifa beszerzéséről döntés 
 

5. Kistérségi közlekedés szolgáltatás fejlesztés céljából új gépjármű beszerzésére pályázat 

benyújtása. 

 

6. Polgármesteri tájékoztató. 

 

7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása. 

   Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelmek elbírálása. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. Az önkormányzat 2012. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

hozta: 

 

176 /2013.(XI.18.) kt. határozat  

 

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi munkájáról szól 

beszámolót tudomásul vette és elfogadta. 

 

2.    Lakossági felvetések 

 

A Dömeföldi falurészben megjelent választópolgárok kritikájukat fejezték ki a jelenleg 

folyamatban lévő belvízelvezetés munkájával kapcsolatban. Véleményük szerint több olyan 

ingatlan is kimaradt, ahol indokolt lett volna a hidak cseréje, árkolás. Továbbá a kiszedett 

hídfejek közül több használható lett volna, de mégsem használták fel a munka során. 

Kérdésként hangzott el, hogy miért lett megszüntetve a testületi ülések közvetítése a falutévé 

adásában. 

Pákán tartott közmeghallgatás során megjelent 1 fő állampolgár szintén a falutévé adásában a 

testületi ülések közvetítésének hiányát emelte ki. Kérdésként hangzott el, hogy a 

közmeghallgatáson miért nincs jelen a képviselő-testület valamennyi tagja, hisz ez elvárható. 

Véleménye szerint a közmeghallgatáson nincs olyan kifogás, ami elfogadható a távollétre. 

 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a belvízelvezetés nem a teljes 

faluban történik meg, hisz arra pénzügyi fedezet sem lett volna. A beruházás csak azokat a 

részeket érinti, amelyeken a korábbi években a csapadékvíz-elvezetés problémát okozott és a 

károk elhárítására mindig vis maior támogatást kellett igénybe venni. A kivitelező a tervek 

alapján dolgozik, így  melyik hídgyűrű hasznosítható újra, és mit nem tud a továbbiakban  

felhasználni  fel a terv alapján dől el, hozzátette a munkát műszaki ellenőr felügyelte. 

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy a testületi ülések falutévé adásában történő 

közzétételének megszűntetésének oka pénzügyi fedezet hiánya, a falutévé adásában történő 

sugárzás jelentős díjbefizetést jelentett volna az önkormányzat részéről, technikai eszközök 

beszerzése is indokolttá vált volna, melyre ugyancsak nem volt fedezet. Minden ülés 

nyilvános, melyre bárki eljöhet, továbbá a település honlapján a nyilvános ülésről készült 

jegyzőkönyvek megtekinthetők.  



A képviselők a testületi üléseken általában részt vesznek, a távollévők igazoltan vannak távol, 

azt előre jelzik és a közmeghallgatáson sem kell valamennyi képviselőnek jelen lenni. 
 

A napirendi pontot követően a megjelent állampolgár az ülésről távozott. 

 

3. Páka község közbiztonsági helyzetéről beszámoló. 
Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

hozta: 

 

177/2013.(XI.18.) kt. határozat  

 

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Páka közbiztonsági helyzetéről, a 2013. 

évben végzett rendőri tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 

4. Szociális célú tűzifa beszerzéséről döntés 
Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő- testület, hogy az önkormányzat szociális 

tűzifa vásárlása céljából 586 740 Ft támogatásban részesült. A tűzifa megvásárlásához az 

önkormányzatnak 97 790 Ft támogatást kell biztosítani, így a vételár várhatóan 684 530 Ft. 

A ZALAERDŐ Zrt. biztosítaná önkormányzatunkat e vételárért a 39 m3 tűzifát. A szállító azt 

kéri az önkormányzattól, hogy tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 2. sz. 

Erdészettől vásároljuk meg a fát, illetve hatalmazzák fel a polgármestert az erre vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

Lukács Tibor polgármester javasolta, hogy a jegyző által elmondottak alapján a az 

önkormányzat a ZALAERDŐ Zrt.-től rendelje meg a szociális tűzifát. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozta: 

 

178/2013.(XI.18.) kt. határozat  

 

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 684 530 Ft értékben 39 szociális tűzifát 

vásárol a ZALAERDŐ Zrt.-től (8800.Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális tűzifa vásárlásával összefüggő 

nyilatkozat megtételére és a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester. 

 

Lukács Tibor polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy ezzel összefüggésben 

fogadja el rendeletét a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 



Hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a  

 

9/2013.(XII.1.)önkormányzati rendeletét 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

5. Kistérségi közlekedés szolgáltatás fejlesztés céljából új gépjármű beszerzésére pályázat 

benyújtása. 

Előterjesztő: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt.  

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet értelmében 

önkormányzatunknak kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése céljából lehetősége van pályázatot 

benyújtani az MVH.- hoz új gépjármű beszerzésére. Indokolt a pályázat benyújtása, mivel az 

önkormányzat jelenleg egy használt Ford Transit gépjárművel oldja meg a különböző feladatokat. 

Célszerű az új gépjármű beszerzése, melynek karbantartási, javítási költsége is kevesebb lenne, nem 

beszélve az üzemanyag költségéről. A támogatás mértéke a nettó bekerülési költség 100 %-a, 

Mikrobusz esetében legfeljebb 10 millió forint. Remélhetőleg, mivel adósság konszolidációban nem 

vettünk részt az önerőként jelentkező áfát meg tudjuk pályázni. Önerőként szolgál továbbá a jelenlegi 

használt autó értékesítése. A polgármester javasolta a pályázat benyújtását. 

 

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy támogatja a pályázat benyújtását azzal a kitétellel, 

hogy sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak meg kell vizsgálni a pénzügyi helyzetét, semmiképp 

sem javasolja, hogy az esteleges önrész biztosítására hitelt kelljen felvenni. 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

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

hozta: 

 

178/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 

103/2013.(XI.8.)VM rendeletben foglaltak figyelembevételével „az Európai mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére”,  a kistérségi közlekedés szolgáltatás  fejlesztés céljából új 

gépjármű beszerzésére, már működő szolgáltatás kapcsán a rendelet 2 § (1)bekezdés b.) 

pontjára.( 2. célterület). 

Az önkormányzat a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    polgármester 

 

6. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt.  

 



Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti Művelődési 

Intézet az önkormányzat részére megküldte az együttműködési megállapodás tervezetet a 

kulturális közfoglalkoztatási program megvalósítására. A kulturális közmunka program célja: 
a Közfoglalkoztató által készített kulturális közfoglalkoztatási koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósítása. Az értékteremtő közfoglalkoztatás – mely a munkaviszonynak egy speciális formája – 

elsődleges céljaként segíti, támogatja az álláskeresőket abban, hogy átmeneti munkalehetőség 

biztosításával visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra, illetve az ahhoz szükséges 

kompetenciáik megmaradjanak. 

A program abban egyedülálló, hogy a közfoglalkoztatottak mind helyben, mind pedig hálózatban erős 

közösségeket hoznak létre. A társadalmi „háló” pedig biztosítja, hogy ezek az emberek képesek 

legyenek a munkába állásra. A programmal teljesül a „képzett” emberek helyben tartása, a hátrányos 

helyzetű települések fejlesztésének elindítása is. 

E célok elérése érdekében kulturális közfoglalkoztatottak a Közfoglalkoztató által 

meghatározott tematika és ütemterv alapján a Partner bevonásával, vele együttműködve 

végzik a feladataikat 

Az önkormányzat a munkát végző közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges 

infrastrukturális és tárgyi feltételeket (iroda, számítógép- és nyomtató-használat, internet 

elérés, telefon használat, valamint a közösségi- illetve kulturális munka végzéséhez szükséges 

színtér és eszköz), valamint kijelöl egy szakmai kapcsolattartót, aki munkaköri feladatként 

napi szinten koordinálja a Közfoglalkoztatott munkáját. 

Közfoglalkoztató biztosítja a Közfoglalkoztatott teljes közfoglalkoztatási bérét, szervezi 

képzését és végzi szakmai módszertani irányítását. A kulturális közfoglalkoztatási program 

keretében Cselenkó Vera és Bek Péter pákai lakosok kerülnek alkalmazásra a Nemzeti 

Művelődési Intézet által. 

A fentiek figyelembevételével a polgármester javasolta az együttműködési megállapodás 

megkötését. 

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

hozta: 

 

179/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Intézettel 2013. 

november 1. és 2014. április 30. napja közötti időtartamban a kulturális közfoglalkoztatási 

program megvalósítására együttműködési megállapodást köt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Határidő: folyamatos 2014. április 30. 

Felelős:    polgármester 

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a Pákai Öveges József Általános Iskola 

Igazgatója a képviselő-testülethez kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a pákai 

Öveges József Általános Iskolai tanulók november 25-én esedékes zalaegerszegi színház 

látogatáshoz  az önkormányzat az útiköltség felével járuljon hozzá, ami kb. 25 e Ft. 63 

gyermek vásárolta meg a színházbérletet, a színház az útiköltség felét megtéríti, a másik felére 

nincs fedezet. Ennek a fedezetére kéri a támogatást. 

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy támogatja az igazgatónő kérését, annál is 

inkább, mert az általános iskolás gyermekek többsége az iskola szervezése nélkül nem jutna el 

színházba, az útiköltség kifizetése már a családok pénztárcáját megterheli, így egyetértett 

azzal, hogy az önkormányzat az útiköltség felét támogatásként biztosítsa. 

 



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

hozta: 

 

180/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pákai Öveges József Általános 

Iskolába járó tanulók zalaegerszegi színházlátogatását az útiköltség 50 %-nak kifizetésével 

támogatja. 

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

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

Komposztáló ládák beszerzésére ajánlattételi felhívás kiküldése. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Lukács Tibor polgármester javasolta a képviselő- testületnek, hogy az írásos elterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően a testület hagyja jóvá az ajánlattételi felhívást és hatalmazza fel a 

felhívás kiküldésére. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

181/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-6.2.0/A/11-2011-0224 azonosító 

számú projekt teljes körű megvalósítására  az ajánlattételi felhívást jóváhagyja és az alábbi 

cégek részére küldi ki:  

 

1.  Együtt Másokért Szociális Szövetkezet 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 19. 

 

2. Science Consulting Kft. 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. 

 

3. Septum Urbanus Szociális Szövetkezet 7400 Kaposvár, Pipacs u. 33. II. em. 7. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

Belvízrendezéshez szerződések kötése 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Lukács Tibor polgármester javasolta a képviselő- testületnek, hogy az írásos 

előterjesztésben foglaltak figyelembevételével hozza meg döntéseit,  

 

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

határozatot hozta: 

 

 



182/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-4.1.1/B-11-2011-034 

azonosítószámú projekt üzemeltetési tervének elkészítésével megbízza a Pannonway 

Építőipari Kft.- ét ( 8900. Zalaegerszeg, Batsányi út 9.), bruttó 403 987 Ft összegért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 2013. november 30.  

Felelős: polgármester 

 

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

határozatot hozta: 

 

183/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-4.1.1/B-11-2011-034 

azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggésben a változási vázrajz elkészítésével  

megbízza a Pannonway Építőipari Kft.-ét( 8900. Zalaegerszeg, Batsányi út 9.), bruttó 788.829 

Ft összegért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 2013. november 30.  

Felelős: polgármester 

 

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

határozatot hozta: 

 

184/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektmenedzsmenti feladatok 

ellátásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-034 azonosítószámú projekt megvalósításával 

összefüggésben a SZELENCZETERV Bt.- vel 2011. augusztus 8-án megkötött megbízási 

szerződés 7. pontját közös megegyezéssel, a szerződés további pontjai változatlan hagyása 

mellett az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: folyamatos 2013. november 30.  

Felelős: polgármester 

 

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

határozatot hozta: 

 

185/2013.(XI.18.)kt. határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat környezetvédelmi alap 

75000356- 10067387. számú számláján lévő 1 337 464 Ft-ot átvezeti az önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlájára. 

Az önkormányzat az átvezetett összeget a NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0034. számú projekt 

megvalósításának pénzügyi fedezetéhez szükséges önkormányzati önrész megteremtésére 

használja fel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvényben foglaltak 

figyelembevételével. 

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

Határidő: folyamatos  

Felelős:     polgármester 



 

 

7.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása. 

Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelmek elbírálása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

 

A 7.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

A képviselő-testület ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

 

A polgármester a közmeghallgatás ülését 19, 15- órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Lukács Tibor                   Tóthné Péter Judit  

Polgármester                          jegyző 

 

 

 

Biró Ildikó                     Varga Ivett  

képviselő                         képviselő 

          

(jkv. Hitelesítők) 

 


