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Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. szeptember 30 - án
18,00 - órakor megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Lukács Tibor
Károly Róbertné
Biró Ildikó
Dr.Kukor Gyula
Kása László
Cselenkó Krisztina
Varga Ivett

polgármester,
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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 a 7 főből 7 fő képviselő jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Cselenkó Krisztina és Varga Ivett képviselőket javasolta, melyet a
testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása.
2.) Polgármesteri tájékoztató, szociális célú tűzifa támogatás igényléséről döntés.
3.) Díszpolgári cím adományozásáról döntés.
4.) Interpelláció, kérdés
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóthné Péter Judit jegyző az írásos előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a gépjármű
beszerzéséhez készített szakmai programban meghatározott célkitűzések megvalósításával
összefüggésben az önkormányzat köteles térítésmentesen biztosítani a gépjárművet.
Dr. Kukor Gyula képviselő megkérdezte, hogy milyen dokumentációból derül ki, hogy a
gépjárművet ki és hova vezeti?
Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy a gépjármű használatakor kötelező a
menetlevél pontos vezetése, mely folyamatosan az autóban van és mindig annak a
gépjárművezetőnek, kell kitölteni, aki az autót használta.

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy a szabályzatban a két gépjárműre van
meghatározva üzemanyag költség, az új autóra havi 30 e Ft, a régi pedig 50 e Ft üzemanyag
előleget tartalmaz, melyet a műszaki ügyintéző vehet fel tankolásra. Megkérdezte, hogy ez
egy keret-e, illetve összhangban áll-e a havi futás mennyiségével.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy az összeg keretjelleggel van
meghatározva és az új gépjármű kevesebb alkalommal van használva, mint a régi, mióta
beszerzésre került egyszer volt tankolva.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
110/2014.(IX.30.) számú határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: 2014. október 1.-től folyamatos
Felelős: polgármester
2.) Polgármesteri tájékoztató, szociális célú tűzifa támogatás igényléséről döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban és írásban történt.
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a szeptember 13-án történt nagymértékű
esőzések miatt a Dömeföldi hegyi út legszükségesebb karbantartási m munkáit el kellett
végeztetni, mivel járhatatlan volt az út. Szintén a kányavári hegyi út és az 1905 hrsz- ú útban
is nagy károk keletkeztek. Sajnos, mivel zártkertről van szó vis maior pályázatot benyújtani
nem lehet.
A szennyvíztelep rekonstrukciós munkái várhatóan november 30-ig befejeződnek. A
befejezést követően a próbaüzemelés indul el.
A polgármester javasolta, hogy 2014. évben a lomtalanításra november 10-én kerüljön sor.
A közszolgáltatónak ezen időpont felelne meg.
Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy mindenki kézhez kapta a
2014.IV.negyedéves kulturális programtervet. Véleménye szerint az október 14-re tervezett
kiállítás megnyitását össze kellene vonni az október 18-ra tervezett mesekoncerttel, tekintettel
arra, hogy 14-e egy keddi nap és nem biztos, hogy sokan lennének a megnyitón. Ebből
kifolyólag nem tartja indokoltnak a Góbé zenekar meghívását, akik a 30 perces előadásért
30.000 Ft-ot kérnének.
Javasolta továbbá, hogy a mostani képviselő-testület a programterv további jóváhagyásáról ne
döntsön, ez legyen majd az új képviselő-testület feladata.
Varga Ivett képviselő megjegyezte, hogy az idei Adventi vásár helyszíneként ismét a
művelődési ház van megjelölve, ugyanakkor a rendezvény igazi varázsát az adja, hogy a
szabadtéren kerül megrendezésre.

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy beszélni fog a könyvtárossal, hogy amennyiben
lehetséges a két műsort egy napra tervezze. Az Adventi vásár helyeként valóban a település
központját kellene megjelölni, hozzátette a következő képviselő-testület majd erről is dönt.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
111/2014.(IX.30.) kt. határozat
Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 46/2014.(IX.25.) BM rendeletben
foglaltak figyelembevételével szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra pályázatot nyújt be.
Az igényelt fa mennyisége 124 m3 (keménylombos tűzifa).
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 157 480 Ft összegű önerőt, továbbá
a tűzifa szállításához szükséges pénzügyi fedezetet 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 6.-tól folyamatos
Felelős: polgármester
3.) Díszpolgári cím adományozásáról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a díszpolgári címre 2
személyre érkezett javaslat Bécs József és Molnár László személyében.
A rendelet értelmében a képviselő-testület titkos szavazással dönt a személyek
kiválasztásáról.
Minden képviselő kézhez kapta Dr. Kukor Gyula képviselő által személyre szólóan tett
javaslatát.
A szavazás lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság tagjai végzik, mint szavazatszámláló
bizottság, elnöke Dr. Kukor Gyula képviselő, tagjai Cselenkó Krisztina és Varga Ivett
képviselők.
Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a 3/2012
(II.15.) önkormányzati rendelete értelmében egy díszpolgári cím adományozható. Így egy
személyre lehet érvényes szavazatot tenni.
A szavazólapok elkészültek, melyre mindkét javasolt személy neve felkerült.

Javasolta a bizottság megválasztását, majd a titkos szavazás lebonyolítását.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
112/2014.(IX.30.) számú határozat
Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári adományozásáról szóló titkos
szavazás lebonyolítására az alábbi 3 tagú szavazat számláló bizottságot hozza létre:
Elnöke: Dr.Kukor Gyula,
Tagjai: Cselenkó Krisztina, Varga Ivett.
Lukács Tibor polgármester felkérte a szavazatszámláló bizottságot, hogy kezdje meg a
munkáját, a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.
A szavazás lebonyolítása után Dr. Kukor Gyula a szavazatszámláló bizottság elnöke
ismertette a szavazás eredményét, melynek alapján:
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben Díszpolgári címet nem
adományoz, mivel a javasolt személyek közül egyik sem kapta meg a cím adományozásához
szükséges szavazatot.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el.
5.) Önkormányzathoz beérkezett önkormányzati segély kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző.
Az 5.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt ülést 19,10 -órakor bezárta.
Lukács Tibor polgármester egyben megköszönte a képviselő-testület 4 éves munkáját,
mindenkinek jó egészséget és sok sikert kívánt.
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