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Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és
munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kukor Gyula és Varga Ivett képviselőket javasolta, melyet a testület
elfogadott.

NAPIREND:
1.) Társadalmi és civil szervezetek 2014. évi támogatásának megtárgyalása.
2.) Polgármesteri tájékoztató.
3.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
4.) A pákai szennyvíztisztító telep beruház megvalósításához szükséges saját forrás
kiegészítésére pályázat benyújtásáról döntés
5.) Interpelláció, kérdés
6.) Önkormányzati segély kérelmek elbírálása.
NAPIREND:
1.) Társadalmi és civil szervezetek 2014. évi támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy e napirendi ponthoz az előterjesztést a
képviselők már a január 29-i ülésen kézhez kapták, így új előterjesztés nem készült.
Javasolta, hogy a képviselő-testületnek, hogy a jelen testületi ülésen ne hozzon döntést a
vállalkozások, társadalmi, civil szervezetek támogatásáról mivel a pénzügyi fedezet nem áll
rendelkezésre, ezért hiába is döntene a képviselő-testület a támogatásokat kifizetni nem
tudjuk. A vállalkozó háziorvos és fogorvos nyújtott be támogatás iránti kérelmet, a civil
szervezetek nem éltek a kérelem lehetőségével, mivel az elmúlt évben nagy részük nem
kapott támogatást.
Dr.Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy már három alkalommal volt a képviselő-testületi
ülésen a téma az egészségügyi vállalkozások támogatása, eddig nem sikerült dönteni.
Véleménye szerint az egészségügyi szolgálatok támogatásáról döntést kell hozni, mivel azok

kötelező feladatot látnak el és nem lehet őket összehasonlítani egy civil szervezettel. Nem azt
jelenti, hogy a társadalmi szervezeteket nem kell támogatni, de rangsorolni kell és a kötelező
feladatot ellátó vállalkozásokat kell előbbre venni.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az egészségügyi szolgálatok a tb.vel vannak
szerződéses jogviszonyban, így onnét kapják a finanszírozást, az önkormányzati támogatás
részükre kiegészítés, a társadalmi s civil szervezeteknek pedig máshonnan nincs bevételi
forrásuk.
Dr.Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy a vállalkozó háziorvos 3 főt foglalkoztat, s abban
az esetben, ha a támogatást nem kapja meg, úgy a saját fizetésének egy részéről kell
lemondania. A szolgálat évek óta alulfinanszírozott 11 éve az önkormányzati támogatás nem
módosult. A háziorvos évente 960 e Ft bevételi forrást esik el azáltal, hogy a csömödéri
Idősek Otthonába a háziorvosi teendőket nem ő látja el. A társulási ülésen ez ügyben tárgyalni
kiellett volna, de sajnos Csömödér az akaratát a jogszabálysértések ellenére is keresztül vitte.
Ezen bevétel elmaradását is megérzi a szolgálat.
Biró Ildikó képviselő véleménye szerint az önkormányzat túl sok fejlesztési célkitűzést
szeretne megvalósítani, ami már működőképességének megőrzését is veszélyezteti. A
háziorvostól és a fogorvostól a támogatás iránti kérelem megérkezett, melyről javasolta a
döntéshozatalt.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testülte dönt a
támogatásról kifizetni akkor sem tudjuk, mivel nincs rá fedezet. Hozzátette, hogy csömödéri
szociális otthon bentlakásos intézménynek nem fenntartója a pákai önkormányzat, így
beleszólása sem volt az intézmény háziorvos személyét illetően.
Varga Ivett képviselő egyetértett azzal, hogy a képviselő-testület akkor döntsön a
támogatásról, ha a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az 1.) napirendi pontban a döntéshozatalt elnapolja. A képviselő-testület
a pénzügyi helyzetének függvényében hoz döntést a vállalkozások, civil és társadalmi
szervezetek támogatás tárgyában.
2.) Polgármesteri tájékoztató.
- Leader akciócsoporthoz történő csatlakozásról szándéknyilatkozat elfogadása
- Lenti Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban és írásban történt.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

24/2014.(II.17.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes csatlakozási
szándékkal részt kíván venni a Lenti Polgári Egyesület (bejegyzési száma: PK.60052/2001,
nyilvántartási száma: 1627, képviselője: Gál Elekné, székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 3.)
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében.

Falhatalmazza a polgármestert csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Lenti Polgári Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: Lukács Tibor polgármester
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

25/2014.(II.17.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.
Az előterjesztés szóban történt.
Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Magyarország
Köztársasági Elnöke a 2014 évi Országgyűlési képviselők választását 2014. április 6 - ra
tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI tv.(továbbiakban: tv.) 24. § -25.§ kimondja,
hogy a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja
meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az a
képviselő-testület.
A tv.33.§-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig,
tart.
A Pákai helyi választási iroda vezetőjeként a képviselőtestület felé javaslattal kívánok élni,
hogy a Pákai 001/002 számú szavazatszámláló bizottság választott tagjának/póttagjának az
alábbi személyeket válassza meg.
Páka 001. szavazókör tagjaként: Horváth Emilné, Lezsán-Törgyekes Eszter, Németh
Gabriella, póttagjaként: Tóth Józsefné, Rumi László.
Páka 002. szavazókör tagjaként: Kancsalné Nemes Mária, Horváth Hajnalka, Rikli Katalin,
póttagjaként: Tompos Lászlóné, Tóth Gyuláné,
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

26/2014.(II.17.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) Páka település 001. számú szavazókörébe a Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Horváth Emilnét, Lezsán-Törgyekes Esztert, Németh Gabriellát, póttagjaként: Tóth
Józsefnét, Rumi Lászlót
b.) Kancsalné Nemes Máriát, Horváth Hajnalkát, Rikli Katalint, póttagjaként: Tompos
Lászlónét, Tóth Gyulánét választja meg
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4.) A pákai szennyvíztisztító telep beruház megvalósításához szükséges saját forrás
kiegészítésére pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

27/2014.(II.17.) kt. határozat.
1.

Páka Község Önkormányzata, mint az Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére gesztor önkormányzata a „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése” megoldására
társult önkormányzatok kijelölése alapján, a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011 sz. pályázatához
szükséges önkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújt be
a Belügyminisztériumhoz.

2.

Páka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 2014. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2014. (I. 31.)
ВМ rendelet 8. § (3) bek. rendelkezései szerint megállapítja, hogy:
a) a kérelmező megnevezése: Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére
b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának száma: 8/2014.(II.5.)TT.h.
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezése: „Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése”
cb) összköltsége: 301.495.000,- Ft
cc) pénzügyi ütemezése: 2014. – 2015.
cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
Finanszírozás
- EU támogatás
- Hazai
költségvetési
támogatás
- Saját erő
Mindösszesen

2014

2015

Összesen

Részarány

199 741 388

42 562 633

242 304 021

80,367509%

35 248 457

7 511 048

42 759 505

14,182492%

13 545 155
248 535 000

2 886 319
52 960 000

16 431 474
301 495 000

5,449999%

d) a saját forrás biztosításának módja:
A Pályázat el nem számolható költséget nem tartalmaz. A pályázat összes, 16.431.474,- Ft
önerejéből, Páka Község Önkormányzatára vonatkozóan a Társulás beruházásában
megvalósuló projekthez szükséges összesen 10.423.221,- Ft önerőt – 100%-ban EU Önerő
Alap előirányzat terhére igényelt saját forrásként a 2014. és 2015. évben biztosítja.
Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényelt kisebb összegben, vagy
nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott összeghez hiányzó saját
forrást a felhalmozási célú pénzeszköz terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos 2014. október 1.
Lukács Tibor polgármester

4.) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN:
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2013. november 25-én
közösségi közlekedéscélú gépkocsi beszerzésére benyújtott támogatási kérelmet az MVH.
elbírálta és 10.000 000 Ft támogatást ítélt meg. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.
Törvény 10 § (1) bekezdés b.)pontja, valamint Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.tv. 63 §.(1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével a nettó 8 millió Ft-ot meghaladó árubeszerzés esetén az árubeszerzést
meg kell előznie a közbeszerzési eljárásnak.
A gépjármű beszerzéshez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátására a KANIZSABER
Kft. 120 000 Ft plusz áfa összegű árajánlatot adott. Ezen túlmenően plusz költségként
jelentkezik a közbeszerzési értesítőben a hirdetmény megjelentetése, ami 80 e Ft kiadást
eredményez. A KANIZSABER Kft. Kívül a CEU Tender is adott árajánlatot, aki a
közbeszerzési feladatokat ellátására bruttó 381 000 Ft összegben vállalja.
A polgármester javasolta a KANIZSABER Kft.-vel kösse meg a közbeszerzési feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződést.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

28/2014.(II.17.) kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megbízási szerződést köt a
KANIZSABER Kft.- vel ( 8800.Nagyanizsa, Ady Endre út 50.) az önkormányzat által a
kistérségi közlekedés szolgáltatás fejlesztés céljából új gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.

5.) Önkormányzati segély kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 5.) 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 19,50 -órakor bezárta.
Kmf.
Lukács Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

Dr.Kukor Gyula
képviselő

Varga Ivett
képviselő
(jkv. Hitelesítő)

