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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. október 17 - én 17,00 órakor megtartott nyílt alakuló ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Lukács Tibor
polgármester,
Károly Róbertné
képviselő
Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő
Németh Nóra
képviselő
Panágl Tamás
képviselő
Varga Ivett
képviselő
Varga Zsolt
képviselő
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Drávecz Marianna ZM. Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal hivatalvezetője
Balláné Rudas Olga HVB. elnök

Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte
Drávecz Mariannát a ZM. Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Balláné
Rudas Olga HVB. elnököt, a jegyzőt és munkatársát. Megállapította, hogy az alakuló ülés
határozatképes, mert a 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Nóra és Varga Zsolt képviselőket javasolta, melyet a
testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. évi helyi önkormányzati választás
eredményéről.
2.) Önkormányzati képviselők, polgármester eskütétele
3.) Alpolgármester megválasztása
4.) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjnak megállapítása.
5.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás.
6.) Jogi személyiségű társulás társulási tanácsába történő delegálásról döntés
7.) Összeférhetetlenségről tájékoztatás
8.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásának megerősítéséről döntés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. évi helyi önkormányzati választás
eredményéről.
Előadó: Balláné Rudas Olga HVB. Elnöke
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:
116/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi általános önkormányzati
képviselők és polgármesterek választások lebonyolításáról szóló a Pákai Helyi Választási
Bizottság beszámolóját jóváhagyja.
2.) Önkormányzati képviselők, polgármester eskütétele
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Balláné Rudas Olga HVB. elnöke felkérte a képviselőket az eskü letételére.
Balláné Rudas Olga HVB. elnöke felkérte Lukács Tibor polgármestert az eskü letételére.
A HVB. elnöke az eskütétel után átadta a megbízóleveleket.
Az eskü letétele után Lukács Tibor bejelentette, hogy a képviselő-testület megalakult.
Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
3.) Alpolgármester megválasztása
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az alpolgármester választása nyílt ülésen, de
titkos szavazással történik. A szavazás lebonyolítására 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot kell
létrehozni, melynek elnökének Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselőt, tagjainak Panágl
Tamás és Varga Zsolt képviselőket javasolta.
Alpolgármesternek Varga Ivett képviselőt javasolta. Indokként felhozta, hogy Varga Ivettel
már két önkormányzati ciklusban is együtt dolgozott, munkájával meg volt elégedve. A
Creaton Hungary Kft. dolgozójaként több polgármesterrel is kapcsolatban áll és a német
nyelvtudomásával az önkormányzat külföld kapcsolatainál is segítségre tud lenni. A képviselők
közül vele tud együtt dolgozni.
Dr. Kukorné Dr Bakos Katalin képviselő kikérte magának a polgármester azon kijelentését,
hogy Varga Ivett képviselő társával tud együtt dolgozni, mivel polgármesterként minden

képviselővel együtt kell dolgozni, és Páka település javára kell együtt tevékenykedünk, így
nem tehet különbséget a polgármester képviselő és képviselő között.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy ezt nem úgy érttette, hogy a
képviselő-testülettel nem tud együtt dolgozni, de közvetlen helyettesének alpolgármesterként
kitart a javaslata mellett.
Varga Ivett képviselő megköszönte a polgármester bizalmát, elmondta, hogy a
polgármesterrel és képviselő társaival is együtt tudna dolgozni, így nem volt kifogása a
polgármester javaslata ellen.
Véleménye szerint mindenkinek együtt kell dolgozni a település érdekében.
Hozzátette, hogy a polgármester felkérését tiszteletben tartja, bárkit javasolt volna tudta volna
támogatni.
Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy tehet-e más képviselő javaslatot az
alpolgármester személyére.
Panágl Tamás képviselő megkérdezte, hogy mi a szerepe, illetve feladatköre a
polgármesternek.
Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy a Mötv.74 §-a értelmében a
polgármester javaslatára minősített többséggel kell a képviselő-testületnek megválasztani az
alpolgármestert. Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése,
illetve azon feladatok ellátása,
Károly Róbertné képviselő hozzátette, hogy itt joghézag van, mivel a képviselő-testületnek nem ad
lehetőséget az alpolgármesteri tisztség betöltésére, vonatkozó javaslattételre.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Varga Ivett, mint képviselő bejelentette személyes érintettségét.

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta a képviselő-testületnek döntést kell arról hozni, hogy a
döntéshozatalból Varga Ivett képviselőt- mint az ügyben érintettet- kizárja-e a szavazásból.
A képviselő- testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2014.(X.17.) sz.kt.határozat.
Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester személyének titkos
szavazással történő lebonyolítására az alább szavazatszámláló bizottságot hozza létre:
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő
Tagjai: Panágl Tamás és Varga Zsolt képviselők.
A képviselő- testület 6 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
118/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Ivett képviselőt nem zárja ki az
alpolgármester választás döntéshozatalából.
A képviselő-testület felkérte a bizottságot munkájának elvégzésére.
A polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.

A titkos szavazás után Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin, a szavazatszámláló bizottság elnöke
ismertette a szavazás eredményét.
A bizottság megállapította, hogy Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3 igen szavazattal és 4 nem szavazattal nem támogatta Varga Ivett képviselő
alpolgármesterré történő megválasztását.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, és e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lukács Tibor polgármester ezt követően kijelentette, hogy tudomásul veszi a képviselőtestületet döntését, hozzátette, hogy továbbra sem fog mást személyt javasolni, mint Varga
Ivettet, mert vele tudna együtt dolgozni. 15 éve nem történt még, hogy egy képviselő- testület
szembe megy a polgármesterrel.
Így a képviselő-testület ismételt szavazásról nem kért.
4.) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjnak megállapítása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A képviselő- testület 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
119/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lukács Tibor főállású polgármester
illetményét 2014. október 13. – től havi 299 151 Ft/hó, költségtérítését 44. 873 Ft/hó összegben
állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Lukács Tibor polgármester javasolta, hogy a képviselők részére tiszteletdíjként továbbra is
21.000 Ft kerüljön megállapításra az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel. Hozzátette,
hogy alpolgármester részére tiszteletdíjként 42. 000 Ft/hó összeget javasolt.
Tóthné Péter Judit jegyző felhívta a figyelmet, hogy erről a képviselő-testületnek az
alpolgármester megválasztását követően kell döntést hozni, s mivel az alpolgármester
tiszteletdíjának legalacsonyabb mértéke ennél magasabb összeg, a képviselő-testület csak akkor
határozatja meg, ha az alpolgármester írásban nyilatkozik arról, hogy a tiszteletdíj egészéről,
vagy egy részéről lemond.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a
11/2014.(X.18.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.
A vagyonnyilatkozatok a képviselők részére átadásra kerültek.
6.) Jogi személyiségű társulások társulási tanácsába történő delegálásról döntés
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lukács Tibor, mint polgármester bejelentette személyes érintettségét.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
120/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzati társulások társulási
tanácsába történő delegálás kérdésében történő döntéshozatalból nem zárja ki az érintett Lukács
Tibor polgármestert.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
121/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó
Intézményi Társulás társulási tanácsába Lukács Tibor polgármestert delegálja.
Határidő folyamatos
Felelős polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
122/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Önkormányzati Társulás/Páka
szennyvíztisztító-telep fejlesztésére Társulás társulási tanácsába Lukács Tibor polgármestert
delegálja.
Határidő folyamatos
Felelős polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
123/2014.(X.17.) sz.kt.határozat.

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Csömödéri Szociális Intézményt
Fenntartó Társulás (8957. Csömödér, Rákóczi u. 49.), társulási tanácsába Lukács Tibor
polgármestert delegálja.
Határidő folyamatos
Felelős polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
124/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Társulás(8798 Zalabér, Rákóczi F. u.2) társulási tanácsába Lukács Tibor polgármestert
delegálja.
Határidő folyamatos
Felelős polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
125/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása
88960.Lenti,Zrinyi u.4.)társulási tanácsába Lukács Tibor polgármestert delegálja.
Határidő folyamatos
Felelős polgármester
7.) Összeférhetetlenségről tájékoztatás
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóthné Péter Judit jegyző az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki:
A Mötv. 38 §- a tartalmazza a méltatlanságra vonatkozó szabályokat. E szakasz (4) bekezdése
kimondja, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek
nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.
A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételé kérem a polgármester urat, és a képviselőket
kérelmezzék felvételüket az adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételt kizárólag
elektronikusan lehet benyújtani, melyhez ügyfélkaput kell nyitni az okmányirodába. Ezt
követően lehet az z un. „KOMA” nyomtatvány kitöltésével a kérelmet benyújtani. Arról
egyenlőre nincs információnk ,hogy a NAV milyen formában közli az adatbázisból való törlést,

hisz a kérelem nyomtatványból nem derül ki, hogy a magánszemély polgármester vagy
képviselő. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselőtestületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
8.)A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásának megerősítéséről döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
126/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzata a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását működtetését
2015. január 1 napjától továbbra is vállalja Kányavár, Nova Ortaháza, Pördefölde Községek
Önkormányzataival közösen. Az önkormányzat nem hoz létre másik önkormányzati hivatalt.
Határidő: folyamatos 2014. december 12.-ig
Felelős: polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA UTÁN:
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Károly Roberta pákai
lakos kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzati tulajdonba lévő
Ifjúsági Sportház nagytermét aerobic órák tartása céljából biztosítsa részére. Kérelem szerint
heti egy órában tartaná az órákat ingyenesen. Kérelmező testnevelés-edző szakos tanár, jelenleg
levelező tagozaton mesterképzésben vesz részt. Úszás-oktató és aerobic szakképesítéssel is
rendelkezik. A polgármester javasolta, hogy bérleti díj nélkül, térítésmentesen aerobic órák
tartása céljából biztosítsa Károly Roberta részére a sportházat heti egy alkalommal.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
127/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzáhárul ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Páka belterületi 206/2 hrsz -ú ingatlanon lévő Ifjúsági Sportház
nagytermében Károly Roberta, heti egy alkalommal aerobic órát tartson.
A képviselő-testület a nagyterem használatát térítésmentesen biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szabó Istvánné Páka,
Ady út 1. szám alatti lakos kártérítési kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez. Kérelme
szerint 2014. szeptember 13-án a nagymértékű esőzések miatt az ingatlanában keletkezett
kárért az önkormányzat a felelős, mivel a Béke utcai árok nem volt megfelelően kitisztítva,

ezért az iszap elöntötte az udvarát és a lakóházát, kártérítést kér az önkormányzattól. A
kérelmező csatolt biztosítótó érkezett levél értelmében 155.890 Ft kártérítést ítélt meg neki a
biztosító. Emellett egy bejárati ajtó megrendelését is csatolta a kérelméhez, mely szerint az ajtó
ára 106 e Ft lenne.
Kérelme alapján feljegyzés készült az ingatlanról, mely szerint a Páka, Ady út 1. ingatlan a
terepszinthez viszonyítva a legmélyebben fekszik. A lakóépület bejárati küszöbe a terepszinttel
van egy szintben, így azon könnyedén befolyhatott a víz.
Az épület mellett húzódó Ady utcai vízelvezető árok augusztus hónapban lett kiárkoltatva, így
a nagymennyiségű víz elvezetésére képes, de a rendkívüli csapadékot nem bírta el a medrében
elvezetni, az az úton és a járdán s folyt.
Az ingatlan előtti Béke utcai vízelvezető árok nincs megfelelően karbantartva, ennek
elmulasztása felróható. Az ingatlan tulajdonosnak, mivel a helyi rendelet előírja az ingatlanok
előtti árkok, átereszek tisztántartását, jó karbantartását, hogy a csapadékvíz elvezetését
megoldja. Ez az árokszakasz a rossz karbantartás (Az árok nincs kiiszapolva, a bejárati áteresz
eldugult) miatt a vízelvezetést nem tudta megoldani.
Az Ady utca felől induló ingatlanok között lévő 342 hrsz -ú árok kisszelvényű, ekkora
mennyiségű csapadékot nem képes elvezetni. A községrész magasabban fekvő ingatlanairól
lezúduló esővíz a kis szelvényű árkot nagyon rövid idő alatt hordalékkal telítette. Így a sok
esővíz árkon átvágva több ingatlanon és udvaron keresztül folyva a környék legmélyebben
fekvő része felé folyt.
Az ügy tárgyát képező ingatlan a legmélyebben fekvő lakóépületnek nincs védő lábazata, a
rossz állagú téglafalak közvetlenül a környező talajjal érintkeznek. Az épület padlószintje
lejjebb van a környező talajszintnél.
Panágl Tamás képviselő véleménye szerint előfordulhat, hogy az ingatlanban bekövetkezett
kárhoz hozzájárult, hogy a Béke utcai árok és áteresz régen volt kitisztítva, de a többi
ingatlanon nem okozott a csapadékvíz ilyen mértékű kért. Ilyen nagymértékű kár
bekövetkezéséhez hozzájárult az is, hogy az ingatlantulajdonos nem tisztította ki az árkát,
ugyanakkor ilyen nagy mennyiségű esőt a kitisztított árokrendszer sem tudta volna elvezetni.
A kár bekövetkezése az önkormányzatot nem terheli, de egyértelműen a tulajdonosnak sem
róható fel. Az ingatlanra kötött biztosítás szolgál ilyen esetben a károk megtérítésére.
Kérelmező kérelméből nem állapítható meg, hogy pontosan milyen mértékű kártérítést kér az
önkormányzattól és az mire szolgál, esetlegesen háztartási gépek beszerzésére, vagy ingatlan
felújítására. Javasolta, hogy hiánypótlást kapjon a kérelmező a fentiek tekintetében.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Istvánné kérelmező esetében
elnapolja. Kéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt szólítsa fel a hiánypótlásra.
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a testület
döntést hozott arról, hogy 2014. október 14-én tartandó kiállítás megnyitójára ne kerüljön
meghívásra a Csádé zenekar, mivel hét közben lesz és a zenekar díja nem áll arányban az
érdeklődők számával. Sajnos kevesen is vettek részt a megnyitón, bár a zenekar gyönyörű
műsort adott, ezért célszerű az ilyen rendezvények hétvégére tenni, mint arról szó is esett, hisz
szombaton színházi előadásra is sor került. A Csádé zenekar meghívásra került, melyről nem
kapott tájékoztatást a képviselő-testület, arról csak a plakátokon keresztül kaphattunk
információt. Kérdés, hogy az önkormányzat mivel nem biztosította az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet a művelődési ház munkatársa honnét teremtette elő a 30 e Ft-ot, illetve ki
adott engedélyt arra, hogy a képviselő-testület döntése ellenére a zenekart meghívja a kiállítás
megnyitására. Ebből is látszik, hogy továbbra is a képviselő-testület kérését, illetve utasítását
figyelmen kívül hagyja, melyet munkavállalóként nem tehetne meg.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a Deák Ferenc Megyei Könyvtártól
kapott támogatás terhére hívta a zenekart a könyvtáros.

Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy ilyen viselkedést a közalkalmazott
nem tanúsíthat, a munkáltatónak kell döntést hozni, hogy milyen rendezvények, milyen
költséggel kerülnek megtartásra, még abban az esetben is, ha egyéb pénzügyi forrást, illetve
támogatást tud kérni egyéb szervezetektől.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a könyvtáros az őszi tanítási szünetben
játszóházat szeretne tartani a gyermekek részére. A programhoz 30 e Ft-ra lenne szükséges,
amennyiben a képviselő-testület engedélyezi, úgy a kelékeket megvásárolná.
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszak tappasztalaiból kiindulva, ha a
képviselő-testület támogatja, nem támogatja a rendezvény költségét, a fedezetet valahonnan
mindig megszerzi. A kérelemből nem derül ki, hogy pontosan milyen foglakozásokra kerülne
sor és ezek milyen költséggel bírnak Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel 20 e Ftot javasol meghatározni.
Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy a könyvtárost részéletes
költségkimutatást kell kérni az ilyen jelegű kérelme benyújtásához és emellett a önkormányzat
pénzügyi helyzetével is tisztában kell lenni, hogy a támogatásokról döntést lehessen hozni.
Egyetértett a 20 e Ft támogatással.
Németh Nóra képviselő véleménye szerint az önkormányzat bizottságokat is alakíthat. Egy
kulturális bizottság létrehozása esetén a bizottság munkájában nem önkormányzati képviselőként a könyvtáros is bevonható lenne, így talán jobb együttműködést tudna kialakítani a
képviselő-testülettel.
Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy természetesen bizottságok alakítására
lehetőség van a képviselő-te4stületnek. Az Ügyrendi Bizottság létrehozása kötelező, mivel a
vagyon-nyilatkozatok vizsgálatát, azok nyilvántartását e bizottság végzi. A Mtöv.2000-nél több
lakosú településen írja kötelezően elő a pénzügyi bizottság létrehozását. A testületnek lehetnek
állandó, illetve ideiglenes bizottságai ugyanakkor a település nagyságára és az ellátott
feladatokra tekintettel nem tartja indokoltnak a bizottságok létrehozását. Egy-egy témán belül
nincsenek olyan szerteágazó és ismétlődő feladatok, mely indokolná a bizottságok létrehozását,
ugyanakkor mód és lehetőség van, hogy bizonyos témákat tekintve, ha testület indokoltnak
tartja munkacsoportot hozzon létre, amelyben nem képviselő-testületi tagok is bevonhatók.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
128/2014.(X.17.)sz.kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanítási év őszi
szünetében a pákai Művelődési Házban megrendezésre kerülő játszóházi programhoz kellékek,
eszközök vásárlásához 20.000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a könyvtárost értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Németh Nóra képviselő az ülés végén tájékoztatást kért a polgármestertől az önkormányzat
pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Hozzátette, hogy csak ennek ismeretében lehet pénzügyi
témát érintő kérdésekben dönteni.
Károly Róbertné képviselő tájékoztatást kért a 2014. november 30-ra tervezett Idősek napi
rendezvénnyel kapcsolatban. Megkérdezte, hogy műsorba milyen előadók kerültek meghívásra.
Panágl Tamás képviselő megkérdezte, hogy milyen időszakonként várható képviselő-testületi
ülések és milyen időpontban lesznek azok megtartva. Lehetőség szerint ezeket előre kellene
tudni, mivel a képviselő-testület valamennyi tagja dolgozik.

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a következő ülésen a képviselő-testület
tájékoztatást fog kapni, ahol a pénzügyes kollégák is ott lesznek s a kérdésekre válaszolni
fognak.
Az ülések általában havonta vannak, de előfordul, hogy többször is sor kerül egy hónapon belül
ülésre, ha bizonyos témák megtárgyalása úgy kívánta. Javasolta, hogy minden hónap második
hetének szerdai napján 17- órai kezdettel kerüljön sor lehetőség szerint a soros ülésre.
Az Idősek napi műsorral kapcsolatban elmondta, hogy elsősorban az általános iskolás és
óvodás gyermekek adnának műsort, lehetőség van arra, hogy meghívjuk a kanizsai nótaklubot,
amennyiben a testület egyetért vele kérni fog árajánlatot.
Varga Ivett képviselő elmondta, hogy az elmúlt évben az idősek örülte Szabó Tamás
műsorának, lehetséges az is, hogy az ő műsora elegendő lenne és ez nem jelentene kiadást az
önkormányzatnak.
Panágl Tamás képviselő elmondta, hogy Becsvölgyén is működik dalkör, és őket is meglehet
kérdezni, vállalnák-e a fellépést.
Károly Róbertné képviselő véleménye szerint a műsort nem lehet egy óránál hosszabb
időtartamra tervezni, mert az általában megterhel az idősek számára, így a műsorszámok
összeállításnál erre tekintettel kell lenni.
Lukács Tibor polgármester felkérte Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin háziorvost az idősek
napján az idősek méltatására.
Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő a felérést elfogadta és kérte, hogy kerüljön a
településen élő legidősebb állampolgár külön köszöntésére is, mely eddig nem gyakorlat.
Az alakuló ülésen több napirendtárgyalásra nem került sor.
Drávecz Marianna hivatalvezető asszony megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a
jövőben a járási hivatal részéről a képviselő-testület ülésein részt fognak venni. Az hivatal az
önkormányzatoknak nem felügyeleti szerve, de kérés esetén bármilyen jellegű segítséget
nyújtanak, ha igény van rá. Kérés esetén, a testületi ülésen megjelennek az egyes
szakigazgatási szervek vezetői is és a hatáskörükbe tartozó témában tájékoztatást fognak
nyújtani. Emellett a járási hivatal vezetőjeként – ha igény van rá – a járási hivatal munkájáról is
elszámol a képviselő-testületnek.
Mondandója végén eredményes kooperatív munkát kívánt a testületnek.
A polgármester az alakuló ülést 18,20- órakor bezárta.
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