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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. szeptember 15 - én  19,
00

 - 

órakor  megtartott  nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                        polgármester, 

    Károly Róbertné                   alpolgármester 

  Biró Ildikó                            képviselő   

                            Dr.Kukor Gyula                   képviselő             

Igazoltan távol:  Kása László                          képviselő 

                            Cselenkó Krisztina               képviselő 

                            Varga Ivett                           képviselő     

 

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
    Tóthné Péter Judit jegyző 

    Henczné Boha Erika pü.munkatárs 

    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 4 fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Biró Ildikó képviselőt és dr. Kukor Gyula képviselőt javasolta, melyet a 

testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Páka Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása, elfogadása. 
 

2.) Polgármesteri tájékoztató.  

 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához 

történő csatlakozásról döntés. 
 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

5.) Önkormányzati segélyek elbírálása. 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Páka Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 
 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Dr. Kukor Gyula képviselő megkérdezte, hogy a felhalmozási bevételként jelentkező 4 021 e Ft 

összegű értékesítésből származó bevétel miből származik, mivel tudomása szerint 2014. évben a 

képviselő-testület csak kevés ingatlant adott el. 

Henczné Boha Erika pü. munkatárs válaszában elmondta, hogy az önkormányzat június 30-ig 

egy ingatlan értékesítéséről döntött, melyből 300 e Ft bevétele származott. Emellett felhalmozási 



 

 

bevételként jelentkezik a 3721 608 Ft, melynek előzménye, hogy az önkormányzatok a közös 

tulajdonban lévő szennyvíztelep felújítására társulást hoztak létre. A pályázat benyújtásakor még a 

társulás nem működött, ezért Páka Község Önkormányzata kötött szerződést a pályázati 

dokumentáció összeállítására 508 e Ft összegben, a közbeszerzési feladatok ellátásra 571 500 Ft 

értékben, a tervdokumentáció elkészítésére 2641 600 Ft összegben. Az önkormányzat és a 

szennyvíztársulás 2013. december 30-án megállapodást kötöttek, hogy az önkormányzatnak a 

társulás kifizeti ezen költségeket, mivel a pályázat keretében csak úgy kerülhettek elszámolásra, 

hogy a pályázó társulás nevére szólnak a szerződéses számlák. Az önkormányzat által kifizetett a 

társulás megtérítette, e bevétel jelentkezik az ingatlan értékesítések címén. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot: 

 
106/2014.(IX.15.) kt. Határozat. 

 

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló I. félévi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

          Adat ezer forintban 

 2014. évi     I. félévi  

 eredeti  módosított teljesítés 

 előirányzat előirányzat  

 

Bevételek összesen:   269 606 286 363 150 911 

a.)Működési célú támogatás ÁH-n belülről 173 380 169 308 92 743 

b.)Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 44 316 48 846 26 585 

c.)Közhatalmi bevétel 15 859 15 859    8 197 

d.)Működési bevétel 5 420 5 925 2 421 

e.) Felhalmozási bevétel                  425 425 4 021 

f.) Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 268 778 

g.) felhalmozási cálú átvett pénzeszközök 20 20 10 

h.) Hitel-, kölcsönfelvétel 16 869 27 125 15 998 

i.) maradvány igénybevétel 13 317 17 587 158 

 

Kiadások Összesen: 269 606 286 363 133 800 

a.)Működési költségvetés            205 443 220 514 97 714 

aa.)Személyi juttatások 48 367 54 767 31 542 

ab.)Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hozzájár adó 12 554 14 176  6 772 

ac.)Dologi kiadások               54 472 57 859 20 126 

ad.)Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 524 10 802 4 910 

ae.)Egyéb működési célú kiadások 79 526 82 910 34 364 

  

b.)Felhalmozási költségvetés 64 163 65 849 36 086 

ba.) beruházások 13 152 13 152 7 476 

bb.) Felújítások 42 764 44 450 25 191 

bc.) Finanszírozási kiadások 8 247 8 247 3 419 

Határidő: a gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló elfogadására 2014. szeptember 15. 

Felelős: polgármester 

 



 

 

 

2.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban és szóban történt. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

A polgármester elmondta, hogy az elmúlt héten megtörtént a ravatalozó ellenőrzése, ahol azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy 8 napon belül átutalják a támogatást önkormányzatunk számlájára. 

 

Dr. Kukor Gyula képviselő a könyvtáros által leadott negyedéves terv kapcsán elmondta, hogy az 

Idősek napja rendezvény kimaradt a tervből, melyet pótolni szükséges. 

Megjegyezte továbbá, hogy hiányosnak tartja a honlapot, hiányoztak a rendeletek, jegyzőkönyvek, 

igaz az elmúlt hét során az már pótolva lett, ugyanakkor szinte minden linknél „feltöltés alatt” 

olvasható, aktualizálni kell a honlap tartalmát.  

A polgármester egyetértett a képviselővel, az idősek napja időpontjaként november 30-át javasolta 

betervezni. Véleménye szerint a könyvtáros által leadott negyedévre vonatkozó terv megtárgyalása a 

szeptember végén tartandó utolsó ülésen kerüljön sor, melyen remélhetőleg a képviselő-testület 

valamennyi tagja jelen lesz. Hozzátette, hogy már felhívta a honlapot üzemeltető vállalkozót ebben az 

ügyben, most újra meg fogja keresni. 

 

Több hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot: 
 

107/2014.(IX.15.) kt. Határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat ZALAVÍZ Zrt.- ben lévő teljes 

vagyoni hozzájárulásával tagja kíván lenni a 2013.évi CLXXVI. Törvény 5 §(2) bekezdésére 

figyelemmel az átalakulás eredményeként létrejövő jogutódi társaságnak vagyis a ZALAVÍZ Zrt.-nek. 

Az önkormányzat tudomásul veszi az AQUAZALA Kft.-nek a Zalavíz Zrt.-be való beolvadásával 

kapcsolatos átalakulási tervet. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   polgármester 

 

 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójához történő csatlakozásról döntés. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 
 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el, egyetértettek Az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot: 
 

 

 

 



 

 

 

108/2014.(IX.15.) kt. határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen 

elérhető EPER- Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER –Bursa rendszerben általa meghatározott 

és pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

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

Határidő: 2014. október 1.- től folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

3.) Interpelláció, kérdés 

 

Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el. 

 

4.) Önkormányzati segélyek elbírálása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 
 

A 4.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A polgármester a nyílt ülést 19,
20

 -órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

 

Biró Ildikó                           dr.Kukor Gyula  
képviselő                                                                                                                 képviselő     

                                                                    (jkv. Hitelesítő)  

http://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

