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Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és munkatársát.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 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 megalkotta z
1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő tevékenységről, a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/1996. (VII.25.) önkormányzati
rendelet mivel a rendeletünk 16.§ (3) bekezdése a szolgáltatási díj megállapítására vonatkozóan

törvénysértő rendelkezést tartalmaz. A Ht. 38§(2) bekezdése kimondja, hogy az ingatlanhasználó
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
Ennek megfelelően a közszolgáltatási díj helyi rendeletben történő megállapítása nem tartozik
a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe, így arról nem rendelkezhet.
emellett a rendeletünk nem tartalmazza a ht.35§f.).g.) pontjában meghatározottakat, így nem
szabályozta a képviselő –testület a
- az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
részletes szabályokat;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A napirendi pont keretében elfogadott rendelet elkészítésekor figyelembe lett véve a
törvényességi felhívás, ugyanakkor a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni a törvényességi
felhívásban foglaltakat.
A jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja
el.
Páka Község Önkormányzatának képviselő- testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a Zala megyei Kormányhivatal Főigazgatójának a ZAB030/1844-1/2013,
és a ZAB030/1844-2/2013. számú törvényességi felhívását tudomásul vette és az abban
foglaltakat elfogadta.
2.) Társadalmi és civil szervezetek 2014. évi támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a társadalmi és civil szervezetek támogatásáról
jelen ülés keretben nem kell dönteni, ugyanakkor a tájékoztatást megalapozza az önkormányzat
2014. évi költségvetésének tárgyalását, illetve azt megelőzően a témában hozandó döntést. Az
együttes képviselő- testületi ülésen valószínűleg szóba kerül az egészségügyi alap-ellátási
feladatokat biztosító vállalkozó orvosok támogatása, illetve a támogatások alapelvei.
Dr. Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy a doktornő a háziorvosi komplexum közüzemi
díjainak fizetésével kapcsolatos megállapodás-tervezetét megkapta, melyről már a
polgármesterekkel megbeszélésre került sor. Ugyanakkor még mindig nem tiszta, hogy a
gázrendszer szétválasztása milyen formában történt meg. A gázóra honnét méri a rendelőben

jelentkező gázfogyasztást. Eddig úgy tudták, hogy azon a rendszeren van almérő, mely méri a
szolgálati lakásban jelentkező gázfogyasztást.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a rendelő gázfogyasztását teljesen
külön mérő méri, melyhez nem kapcsolódik a lakás gázfogyasztása, így arra almérő sincs
felszerelve. A doktornő csak a rendelő gázfogyasztását fizeti.
Dr. Kukor Gyula képviselő hozzátette, hogy ebben az esetben nem érti, miért kellett a
megállapodásban a lakás adatait szerepeltetni.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a megállapodásban valójában szerepel a bérlakás
közüzemi díjainak mérésére, illetve a díjfizetésre vonatkozó rendelkezés annak érdekében, hogy
a megállapodást megkötő felek teljesen tisztán lássák, hogy ki mit fizet.
Több hozzászólás nem hangzott el.
3.) Ifjúsági Sportház felújítási munkáira kivitelezői szerződés megkötése
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a képviselő- testületet a sportház felújításának
kivitelezési munkáira a 223/2013 (XII.30.) kt. határozattal ajánlatot kért három vállalkozástól.
Az ajánlatokat 2014. január 28-ig lehetett benyújtani. Az ajánlatok benyújtásra kerültek, melyről
az alábbi tájékoztatást adom:
CSEKE KFT. 8991. Teskánd, Petőfi S. u. 5. nettó: 6 471 160 Ft, plusz áfa, összesen: 8 218 373 Ft.
Ropis Bau. Kft Zalaegerszeg, Zrínyi u. 34. nettó: 7 226 357 Ft, plusz áfa, összesen: 9 177 473 Ft.
Horizont – House Kft Bocfölde, Ady út 40. nettó: 7 151 500 Ft, plusz áfa, összesen: 9 082 405 Ft.

A legkedvezőbb ajánlatot a CSEKE Kft. adta, így a polgármester javasolta a Cseke Kft.-vel a
kivitelezői szerződés megkötését.
A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

1/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, pákai 206/2 hrsz -on
lévő Ifjúsági Sportház felújítási munkáinak kivitelezésére vállalkozó szerződést köt a
CSEKE KFT. 8991. Teskánd, Petőfi S. u. 5.
A beruházás összege: 6 471 160 Ft, plusz áfa, összesen: 8 218 373 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos 2013. január 31.
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

2/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, pákai 206/2 hrsz -on
lévő Ifjúsági Sportház felújítása kivitelezési munkái műszaki ellenőrzésére 120.000 Ft plusz áfa,
összesen: 152 400 Ft . összegben szerződést köt a ZALABER Kft.-vel. (8900. Zalaegerszeg,
Kosztolányi út 11.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos 2013. január 31.
Felelős: polgármester
4.) A köztisztviselők munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítmény
követelmények meghatározása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

3/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői Hivatal köztisztviselőnek a 2014. évi teljesítmény-értékelésének alapját képező
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
a./A képviselő-testületek által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott
határozatok maradéktalan végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása
és azok jogszerű alkalmazása.
c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a Képviselő-testületek döntéseinek
előkészítése és végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása.
d./ Az önkormányzatok 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költséghatékony és
költségtakarékos gazdálkodás szem előtt tartása, a bevételt növelő források feltárása, az
önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben hatékony
intézkedések megtétele.
e./ Pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása
költségtakarékos és jogszerű megvalósítása.
Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, az önkormányzati ingatlanok
hatékony hasznosítása, a vagyonnyilvántartás folyamatos gondozása.
f./ Az Önkormányzatok és intézményeik részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb,
értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése.
g./ Az Önkormányzatok tervezett ingatlan beruházásainak szakszerű, gazdaságos,
szabályszerű megvalósítása,.
h./ A 2014. évi önkormányzati rendezvények színvonalas, költség hatékony
megrendezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5.) Rikli Katalin könyvtáros munkaköri leírásának felülvizsgálata
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lukács Tibor polgármester megkérdezte a jelen lévő könyvtárost, hogy a kiküldött anyaghoz
van-e hozzáfűzni valója.
Rikli Katalin a magas közüzemi díjakhoz hozzáfűzte, hogy a telefonszámlákat a képviselőtestület átnézheti, magánbeszélgetésre a hivatali telefonokat magánbeszélgetésre nem használja,
ezt ellenőrizhetik. A telefondíjak a rendezvények szervezésével összefüggésben keletkezik.
A jelentős gázdíj egyrészt abból adódik, hogy napi szinten vannak zenekari próbák a művelődési
házba, továbbá a falutévé stúdiója is a házban működik, a hőlég-befuvásos rendszer elavult, nem
gazdaságos, hosszú idő eltelik, amíg melege lesz. Bármilyen rendezvény van a könyvtárban,
illetve, művelődési házban, mert hidegben nem lehet például ping-pongozni sem. A takarítás
helyben van megoldva, ahhoz az önkormányzat nem biztosít külön személyt. A jelenleg
biztosított könyvtári szolgáltatások díjait összehasonlítva a Lenti Könyvtár díjaival, reálisnak
tartja, nem javasolja annak emelését. Hozzátette, hogy az internet szolgáltatásért nem célszerű
díjat kérni, mivel a gépek lassúak, elavultak, memória bővítésre lenne szükség.
Az irodaszer magas költségét a sok fénymásolás okozza, több esetben kellett az önkormányzat
részére pályázati anyagot fénymásolni a polgármester és jegyző utasítására, továbbá a civil és
társadalmi szervezetek dokumentumai is a könyvtárban készülnek. A felhasznált költségek nagy
része ebből adódott.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a legnagyobb gondot a magas gázdíj okozza, a
novemberi és a decemberi számla is közel 300 e Ft, ezen mindenképp spórolni kell. Továbbá van
két közművelődési közmunkás is, akiknek a bevonásával az egész napos nyitva tartás is
megoldható, kérésünket azonban a könyvtáros nem vette figyelembe.
Rikli Katalin kérte a képviselő- testületet, hogy határozza, meg újra a munkarendjüket, mert, ha
ez a kérés, akkor egész nap is nyitva tud lenni a könyvtár. A jegyző azt kérte, hogy reggel 8-tól,
este 8-ig legyen nyitva a könyvtár.
Károly Róbertné alpolgármester példaként említette, hogy az általános iskolában a maximum
19 C o van, mégis elegendő a gyermekeknek, a ping-pongozóknak is elégnek kell lenni a
munkarendre pedig a testület a könyvtárostól kér javaslatot, mivel ő tudja legjobban, hogy mikor
mutatkozik igény az egész napos nyitva tartásra.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy azért lett felvéve plusz egy dolgozó közmunkásként
a könyvtárba, hogy a könyvtár a nap minél nagyobb részében tudjon szolgáltatást nyújtani a
látogatók részére. Felesleges ugyanabban az időben a könyvtárban ülni két személynek, úgy kell
kialakítani a munkarendet, hogy felváltva legyenek az alkalmazottak a könyvtárban, átfedési
idővel, alkalmazkodva a rendezvényekhez. Az átfedési idő terhére pedig alkalmanként meg lehet
oldani a tárlat vezetéseket is. A jegyző kérte, hogy a könyvtáros negyedévente tájékoztassa a
képvixselő-te4stületet a tervezett programokról, annak várható költségvetési kiadásairól. Csak a
képviselő-testület beleegyezésével legyenek programok szervezve. Javasolta továbbá, hogy a
képviselő-testület esetlegesen határozzon meg bérleti díjat a különböző rendezvényeket tartó
vállalkozó részére.
Károly Róbertné alpolgármester egyetértett a javaslattal. Hozzátette, hogy az elmúlt testületi
ülésen döntést hozott a képviselő-testület hogy nem lesz kosárkötő foglalkozás, ugyanakkor a
plakátokból arról értesültünk, hogy erre mégis sor került.
Rikli Katalin elmondta, hogy valóban megtartásra került a program költségvetési fedezet nélkül
is, mert otthonról hozott hozzá alapanyagokat.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy tudomásul kell venni, hogy a képviselő-testület
döntése mindenkit köt. Ha a könyvtáros meg akarja tartani költségvetési fedezet nélkül, akkor is
kell kérnie a fenntartó belegyezését. Hozzátette, hogy az elmúlt ülésen a testület döntött arról,

hogy 2013. évben nem tud polcot vásárolni a könyvtárba, ennek ellenére a könyvtáros a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárral a kapcsolatot felvette és azon keresztül beszerzésre került a tárgyi
eszköz. Természetesen ez nem baj, de akkor is tájékoztatni kell az eszköz beszerzésről a
testületet, elsősorban a polgármestert.
Biró Ildikó képviselő elmondta, hogy az elhangzottakból kiderül, hogy nagy gond van az
információ áramlással, amire jó példa volt az Idősek napi rendezvény, ami az önkormányzatnak
egy központi rendezvénye. A rendezvényen vele szemben a könyvtáros méltatlan hang nemet
engedett meg magának.
Ezt követően a könyvtáros részletesen ismertette a februárra, márciusra tervezett program
ajánlatát.
Károly Róbertné javasolta, hogy a programok ne legyenek sűrűsítve. Javasolta, hogy a
megtartásra kerülő kosárfonó tanfolyam esetében bérleti díjként 5.000 Ft bérleti díj kerüljön
megállapításra, melyet a bérlő kifog tudni gazdálkodni. Továbbá javasolta, hogy a tavasz
folyamán – április 17- én a húsvéti, míg április 29-én az Anyák napi játszóház kerüljön
megszervezésre, a kért 15.000 Ft költségfelhasználás mellett.
Javasolta, hogy a könyvtáros munkaköri leírása kerüljön kiegészítésre, a takarításra vonatkozó
feladatokkal, a rendezvények szervezésével, illetve negyedéves programtervek készítésével.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Rikli Katalin könyvtáros a képviselő-testület javaslatait tudomásul vette.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4 alkalommal megrendezendő kosárfonó
bérleti díját 5.000 Ft/ 4 alkalommal -ban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a húsvéti és anyák napi játszóház
megrendezéséhez hozzájárul.
A képviselő-testület a két programhoz 15.000 Ft- ot biztosít a 2014. évi költségvetésének terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a.) Rikli Katalin könyvtáros munkaköri leírásának kiegészítését jóváhagyja.

b.) utasítja a könyvtárost, hogy a képviselő-testület részére negyedévente készítse el a Községi
Könyvtár és Művelődési Ház program tervét. A programterv tartalmazza a rendezvények
költségvetési vonzatát.
c.) A könyvtáros csak olyan rendezvények lebonyolítására jogosult, melyet a képviselő-testület
előre engedélyezett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű munkaköri leírás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
6.) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a
90/2013.(X.7.)VM rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2013. évi ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás díjára támogatási igényt nyújtott be 2 823 600 Ft összeg erejéig. Az igényelt
támogatás 84,8 %- át kapta meg az önkormányzat, azaz 2 394 400 Ft-ot. A támogatási összeget
az önkormányzatnak át kell adni a ZALAVÍZ Zrt. részére, aki a kapott támogatást kizárólag az
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.
A támogatásról az önkormányzatnak a 2014. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával
egyidejűleg kell elszámolni, mivel a támogatás elszámolására 2014. június 30-ig kerül soré.
A támogatás elszámolásához a szükséges adatokat a ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatni fogja.
A támogatás átadásáról a ZALAVÍZ Zrt. megküldte a szerződés tervezetet, melyet a fentiek
figyelembevételével javaslok a képviselő-testületnek jóváhagyni.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

7/2014.(I.29.).kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás
támogatása - jogcímen rendelkezésre álló 2013. évi központi költségvetési forrás terhére kapott
támogatás átadásáról szerződést köt az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.- vel, mint a település
viziközmű szolgáltatójával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásáról szóló szerződés
aláírására.
Határidő: január 31.
Felelős: polgármester
A Zalatáj Kiadó BT. részére az önkormányzat 2013.szeptembertől december 31-ig havi 8890 Ft
összeggel támogatást biztosított
a Lenti és Vidéke lap megjelentését. A támogatás
ellenértékeként az önkormányzat 100 db példányt kap az újságból. Továbbá ingyenesen
megjelentetheti az önkormányzat által javasolt témákat az önkormányzat és intézményei
közleményeit. A támogatott 2014. évre kéri az önkormányzatot a támogatási szerződés ismételten
történő megkötésére. A szerződés-tervezetben foglaltak megegyeznek az elmúlt évben megkötött
szerződésben foglaltakkal, azaz a Zalatáj Kiadó BT. továbbra is havonta 8.890 Ft összegű
támogatást kér a lap terjesztéséhez.

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

8/2014.(I.29.).kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától 2014. 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
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szennyvíztelep felújítási
projekt keretében megtörtént a szerződés megkötése a nyilvánosság biztosításával összefüggő
feladatok ellátásra, továbbá a projektmenedzseri feladatok ellátására. A társulási tanács a LEKO-SZABADICS Közös Ajánlattevővel köti meg a vállalkozói szerződést, így a tavasz
folyamán elkezdődhet a munka
A Lenti Rendőrkapitányság szóban megkeresett azzal a kéréssel, hogy a körzeti megbízottak
részére új laptopot kellene vásárolni. Az önkormányzatok által 2010. évben vásárolt gép
cseréjéről lenne szó.
Károly Róbertné alpolgármester megkérdezte, hogy miért az önkormányzatnak kell a gépet
megvásárolni.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatoknak nem kötelező a gép
beszerzése, ez egy támogatás lenne a rendőrség részére. A laptop pedig azért célszerű, mert, ha
úton vannak tudják használni.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete nem
teszi lehetővé a támogatás megállapítását. Fedezet hiányában sorban állnak a kifizetetlen
számlák. Hozzátette, hogy a hivatal gépei is már elavultak, cserére szorulnak, hisz a legújabb
programok nem futnak rajtuk. A fenntartó önkormányzatok nem tudnak fedezetet biztosítani a
vásárláshoz.
A polgármester elmondta, hogy az előző években az önkormányzat a téli időszakban a
Dömeföldi településrészről járó gyermeke helyi utazási bérletét kifizette, mivel iskolabusszal
nem tudnak utazni. Az utcában élő szülők részéről ez évben is kérésként hangzott el, hogy a téli
közötti időszakban az önkormányzat a helyi utazási bérletet vállalja át a szülőktől.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

9/2014(I.29.)kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dömeföldi településrészről járó általános
iskolás gyermekek helyi autóbusz bérletét a szülő részére utólag kifizeti 2014. február 1. és
2014. március 31-e közötti időszakban.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7.) Képviselői vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről tájékoztató.
Előadó: Dr. Kukor Gyula képviselő
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2014 (I.29.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről az Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját jóváhagyja.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA UTÁN:
Biró Ildikó képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várhatóan az évvégével a szociális
intézményt fenntartó társulás meg fog szűnni, mivel a gesztor önkormányzat tervezi az épület
eladását. A társulásban részt vevő önkormányzatoknak, így Pákának is el kell gondolkodnia,
hogy a szociális alapfeladatokról a továbbiakban hogy kíván gondoskodni.
Csömödér község önkormányzata a központi orvos ügyeletet működtető vállalkozótól ajánlatot
kapott a feladatok ellátására vonatkozóan. A vállalkozó az országban még sehol sem tudott
szerződést kötni a feladatok ellátására. Emellett az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy
saját intézmény működtetésével biztosítsa a feladatok ellátását. Részéről ez célszerű megoldás
lenne, mivel köztudott, hogy a Lenti Központtal megszervezett háziorvosi ügyelet, készenlét sem
működik zökkenőmentesen. Ahhoz, hogy évközben a társulásból ki lehessen válni, módosítani
kellene a társulási megállapodást, mivel jelenlegi szabályozás értelmében a társulásból csak
évvégével lehet kiválni, melyről a képviselő-testület 6 hónappal előbb döntést kell hozni. Nem
javasolta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. Véleménye szerint az intézményt
nem célszerű év közben megszüntetni, annál is inkább, mivel az intézmény gyakorlatilag az
állami támogatásból a kiadásait fedezni tudja, nem működik gazdaságtalanul. Csömödér község
önkormányzatát csak az épület eladásából származó bevétel érdekli.
Dr. Kukor Gyula képviselő egyetértett a képviselő asszonnyal, annál is inkább, mivel van
információja az orvosi ügyeletet működtető cégről. A működtetés kapcsán sok gond merült fel. A
céget az idősek ellátása nem érdekli, csupán a gyors haszonszerzés. A képviselő nem javasolta a
társulásból történő kiválásról szóló rendelkezések módosítását a képviselő-testület részére.
Biró Ildikó képviselő hozzátette, hogy a szociális társulás kapcsán a gesztor önkormányzat
hozzáállását mérlegelve végig kellene gondolni azon társulásaink jövőjét, melyeknek tagja
Csömödér.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a csömödéri önkormányzat kéri
önkormányzatunkat, hogy a társulás megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket vizsgálja felül,
az ehhez kapcsolódóan kérte a képviselő-testülettől a döntéshozatalát.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

11/2014.(I.29.).kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Intézményt Fenntartó Társulás
Csömödér Társulási megállapodásának a társulásból történő kiválásra vonatkozó rendelkezéseket
nem módosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
8.) Interpelláció, kérdés.
9.) Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 9.) 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 20,00 órakor bezárta.
Kmf.
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