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Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. április 29 - én 18,00 - órakor
megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Lukács Tibor
Varga Ivett
Károly Róbertné
Németh Nóra
Panágl Tamás

polgármester,
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő
Varga Zsolt
képviselő
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Henczné Boha Erika pü.ügíyintéző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. Külön köszöntötte a jegyzőt
és munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek és Varga Ivett alpolgármestert és Németh Nóra képviselőt javasolta, melyet a
testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Lenti Polgári Egyesülethez történő csatlakozásról döntés.
2.) Polgármesteri tájékoztató
3.) Az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzéséről tájékoztató.
4.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése.
5.) Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének
módosítása.
6.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
7.) Interpelláció, kérdés
8.) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Lenti Polgári Egyesülethez történő csatlakozásról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:

34/2015.(IV.29.) kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja arra irányuló szándékát, hogy tagként
csatlakozni kíván a jelenleg Lenti Polgári Egyesület (bejegyzési száma: PK.60052/2001, nyilvántartási
száma: 1627, képviselője: Gál Elekné, székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 3.) néven működő
szervezethez, amennyiben a szervezet jelenleg hatályos Alapszabálya módosul a szerint, hogy taggá
válhat nem természetes személy is.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapszabály fenti módosítását követően a jelenleg Lenti Polgári
Egyesület néven működő szervezet tagjává válásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, a
dokumentumokat aláírja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Lukács Tibor polgármester

2.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hegyi utak karbantartása folyamatosan folyik.
A vállalkozók részére felhívás lett kiküldve, hisz nagyon sokszor esős időben is igénybe veszik az utat, és
az önkormányzat munkájának így nincs értelme.
Elmondta, hogy folyik a szennyvíz-telepen a próbaüzem, befejezési határidő május 30.
A Sugár utcában kivágott elöregedett tuják helyett az önkormányzat a közeljövőben újakat fog ültetni.
Nyári gyermekétkeztetésről döntés
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzatnak lehetősége van
pályázni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részelő kiskorú gyermekek ingyenes nyári
étkeztetésének támogatására. 54 kk. gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Páka
önkormányzata ennek a 30 %- ra adhatja be önkormányzati önerő biztosítása nélkül a támogatást, továbbá
ezen túl pályázati támogatás igényelhető az önkormányzati önerőből támogatott gyermekekkel megegyező
számú gyermek után. A támogatás mértéke naponta 440 Ft. A támogatás 53 munkanapra igényelhető
maximum. Így önkormányzatunk önerő biztosítása nélkül 373 120 Ft támogatást igényelhet. A szociális
ügyintéző és a családgondozó egyeztetett, véleményük szerint a legrászorulóbb 16 gyermeken túl az
önkormányzatnak nem feltétlenül szükséges további gyermekeket bevonni a támogatásban. A
polgármester javasolta a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
35/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő rászoruló gyermekek részére
biztosítandó nyári gyermekétkeztetésre pályázatot nyújt be Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3.számú melléklet és I. 3.pontja figyelembevételével.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2015. május 7- től folyamatos
Felelős: polgármester

Gépjármű pályázat beadásáról döntés
A polgármester elmondta, hogy a 21/2015.(IV.17.) MvM. rendeletben foglaltak figyelembevételével „az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”, a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan lehetőség van új gépjármű beszerzésére pályázatot benyújtani.
A rendelet értelmében a támogatás mértéke terepjáró esetén maximum nettó 5 millió Ft, míg kisbusz
esetén maximum 8 millió Ft.
Célszerű lenne a terepjáró gépkocsi beszerzésére pályázatot benyújtani, mivel a szociális étkeztetésre és
házi gondozásra használt OPEL Combo már 10 éves, évről- évre több probléma jön elő, karbantartása
egyre több kiadást eredményez. Sikeres pályázat esetén önerőként a gépjármű beszerzési árának áfa
tartalmát kell biztosítani, ami várhatóan 1 300 e Ft lesz. Az önerő megteremtése érdekében célszerű lenne
a jelenlegi gépjármű értékesítése. Valószínűleg az önkormányzat jobb áron tudja eladni, ha közvetlenül
értékesíti, mintha autókereskedő segítséghét kérné. Két árajánlat a szükséges a pályázathoz, melyeket be
is szereztünk, hisz május 4- től- forráskimerülésig lehet benyújtani a pályázatot. Árajánlatot a Suzuki
Vitarára és a Skoda Yetire lett kérve, mivel a Skodának nagyobb a rakodótere, s az ajánlati ár is
kedvezőbb így célszerűbb a Skoda beszerzése.
Kérte a pályázat benyújtásához a testület támogatását.
Panágl Tamás képviselő megkérdezte, hogy milyen önkormányzati feladatra lehet használni az autót,
mivel terepjáróról van szó a hegyi utak ellenőrzésére is jobban ki lehetne használni, továbbá a Suzuki egy
stabilabb autó, ő mellette döntene, ha a szociális feladatokon túl másra is lehetne használni. Továbbá
megkérdezte, hogy a FORD Tranzitot nem- e lehetne szociális feladatokra használni?
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy más önkormányzati feladatra is lehet használni,
de a naponkénti ételszállítás behatárolja a lehetőségeket. Emellett a Skodába könnyebben beszállnak az
idős emberek, mint a Fordba, illetve a Suzukiba.
Panágl Tamás képviselő elmondta, hogy amennyiben szociális feladatra lesz használva, úgy célszerű a
Skoda mellett dönteni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
36/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be „Páka új gépjármű
beszerzése” címmel a 21/2015.(IV.17.) MvM. rendeletben foglaltak figyelembevételével „az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére”, a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére, a már működő szolgáltatás kapcsán a rendelet 2. §.
(1) bekezdés ba - bc) pontjára.( 2. célterület).
Az önkormányzat a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A polgármester elmondta, hogy a Pákai Öveges József Általános Iskola Igazgatója azzal kereste meg az
önkormányzatot, hogy lehetőség szerint az önkormányzat nyújtson támogatást az iskola tanulói részére
TIROL-ba történő táborozás költségeire. A tábor költségeit a szülők vállalták, mely gyermekenként 30 e
Ft-ot jelent. Az útiköltséget a pályázat nem tartalmazza, melyet a szülők nem tudták bevállalni, ezért a
fedezetet az intézmény, önkormányzati, fenntartói és magánszemélyek támogatásából kívánja
finanszírozni. A projekt megvalósulásához önkormányzatunktól 300 e Ft támogatást kér az intézmény. Az
intézményvezető elmondása szerint 12 pákai gyermek utazik a táborba.
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy 15 gyermek utazik az intézményből. Más intézményekből is
utaznak gyermekek, akikkel felvették a kapcsolatot, de sajnos egy autóbusszal nem tudják megoldani a
gyermekek utaztatását. Hozzátette, hogy az út várhatóan 600 e Ft-ba kerülne, javasolta a támogatás
megállapítását, bár az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten ez jelentős összeg.

Varga Ivett alpolgármester elmondta, hogy javasolja az önkormányzati támogatás megállapítását, hisz
nagyrészt pákai gyermekekről van szó, de az önkormányzatnak a támogatás fedezetére meg kell teremteni
a pénzügyi forrást. A gépjármű beszerzéséről sem lehet elfeledkezni, melyre szintén nincs meg a fedezet.
Hozzátette, hogy korábban több ingatlanvásárlási kérelme is érkezett az önkormányzathoz, melyben
döntés nem született. A kérelmeket újra kellene tárgyalni, mert a bevételi forrásra szükségünk van.
Panágl Tamás képviselő véleménye szerint is az ingatlanvásárlási kérelmeket a képviselő-testületnek el
kell bírálnia, már az elmúlt évben részéről is érkezett be kérelem, a döntéshozatal elnapolásra került.
Amennyiben a kérelmezők a megvásárolt területekkel a helyi szőlő és gyümölcsös újratelepítését tervezik,
nem szabad ezt meggátolni, mivel a jelenlegi helyzetben ezek a területek gondozatlanok.
Károly Róbertné képviselő hozzátette, hogy más önkormányzatok esetében olyan döntés születik, hogy
a kérelmezők által megjelölt ingatlanról a fa kerül értékesítésre, de a terület tulajdonjoga az
önkormányzatnál marad, így egy idő után az adott területről a fa ismét kitermelhetővé válik. Hozzátette,
hogy nehezen elképzelhető, hogy bizonyos részéken a szőlőket újra telepítsék, mivel sok esetben a
gondozás a meredek hegyoldal is megnehezíti, de természetesen ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell.
Panágl Tamás képviselő hozzátette, hogy a pákai hegy egy kiemelkedő természeti kincs, ahol vannak
olyan pincék, fák, melyeket védelem alá kellene helyezni, hogy az utókor számára értékként
megmaradjon. Részéről is a szőlő újratelepítése folyik, mely nem elképzelhetetlen más gazda részéről
sem. E célkitűzés megvalósítására szeretne egyesületet létrehozni. A helyi értékek felkutatása érdekében a
képviselő-testületnek egy munkacsoportot kellene felállítani, akik ebben tevékenyen közreműködnek.
Van-e ennek akadálya?
Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy a munkacsoport felállításának semmi akadálya
nincs, ezt a Mötv. És az önkormányzat SZMSZ- e is lehetővé teszi. A helyi védelembe vételhez pedig az
önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát kell módosítani, melyhez pénzügyi forrást kell biztosítani, az
nem egyszerű folyamat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
37/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Öveges a Gyermekekért Alapítvány részére a Pákai
Öveges József Általános Iskola tanulóinak Tirol-i táborozásához szükséges pénzügyi fedezet
megteremtésére 300.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást állapít meg.
A támogatás kizárólag a gyermekek utazási költségeinek fedezetére használható mely, mellyel a
támogatott köteles 2015. augusztus 31- ig elszámolni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda konyha fejlesztésére,
felújítására Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet
II.9.pontja szerint „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” jogcímen pályázatot
lehet benyújtani. Célszerű lenne az iskola konyha teljes körű felújítása, elavult a vízvezeték rendszere,
hidegburkolatok cseréje, továbbá a konyhai felszereléseket is cserélni kellene. A pályázatot május végéig
lehet benyújtani. A képviselő-testületnek ezen az ülésen csak szándéknyilatkozatot kell hozni, hogy az
önkormányzatnak szándékában van a pályázat benyújtása. Ezt követően tárgyalni fog a további tulajdonos
önkormányzatokkal, és árajánlatok beszerzésére is sor kerül.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi állásfoglalást
hozta:
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi
C. törvény 3. melléklet II.9.pontja szerint „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása”
jogcímen pályázatot szándékozik benyújtani.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásáról a pályázati feltételek teljes ismeretében fog döntést hozni.

Lukács Tibor polgármester megkérdezte a képviselőktől, hogy a május 31-én tartandó Három Szenteki
búcsú megrendezésekor milyen program legyen?
Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy a rendezvényen általában a közép és az idősebb korosztály
képviselteti magát, akik leginkább a népdalokra, néptáncra, nótákra kíváncsiak, nem igazán van
érdeklődés az általános iskolások műsorára már évek óta.
Véleménye szerint az érdeklődési körnek megfelelően kellene a műsort összeállítani.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a Csádé zenekar szívesen vállal fellépést ilyen
rendezvényeken, akik népzenét fognak előadni, zenei kísérettel. Ha a testület úgy gondolja, akkor ez
ügyben megkeresi őket. Továbbá Szabó Tamás is természetesen zenél.
Panágl Tamás képviselő felajánlotta, hogy a Csonkahegyháti asszonykórussal felveszi a kapcsolatot,
akik valószínűleg szívesen eljönnének.
Varga Ivett alpolgármester megkérdezte, hogy miért a képviselő-testületnek kell azon gondolkodni,
hogy mi legyen a Három Szenteki búcsú programja, amikor az önkormányzat külön alkalmaz
közművelődési feladatot is ellátó személyt. Már nagyon sok probléma felmerült a munkájával, ezért
célszerű lenne írásban felhívni a figyelmét, hogy a munkaköri kötelezettségeit maradéktalanul lássa el. Ha
ez nem vezet eredményre a képviselő-testületnek el kell beszélgetni a közalkalmazottal. Mindenkinek az a
célja, hogy együtt tudjon dolgozni a testület az alkalmazottal.
Károly Róbertné képviselő hiányolta a következő negyedévre vonatkozó programtervet, melyből már
pontosan látva lenne a Három Szenteki és Péter-Páli búcsú tervezett programja, véleményezni tudtuk
volna. Nem a képviselő- testület feladata lenne a különböző rendezvények programjainak összeállítása.
Természetesen a képviselő-testület hozzáteszi a tudását, tapasztalatát és segíti a programok
megvalósulását, de kiinduló pont mindig a könyvtáros által tervezett program kell, hogy legyen. A
könyvtáros már többször hangot adott annak, hogy a képviselő-testülettel nem tud együtt dolgozni, ez egy
munkavállaló és munkáltató közötti kapcsolatban nem történhet meg.
A problémákat tisztázni kell vele, mert a jelenlegi helyzet nagyon megnehezíti a település kulturális
életének szervezését.
Lukács Tibor polgármester hozzátette, hogy az Öveges házba látogatók meg vannak elégedve a
tárlatvezetéssel. A problémák nagyrészt a könyvtáros és a képviselő-testület között adódik, melynek oka
nem ismert senki előtt. Úgy tűnik, hogy több esetben a könyvtáros szándékosan mást csinál, mint a mi a
munkaköri kötelezettsége, vissza lehet hallani a faluba, hogy több esetben a képviselő-testületet lejárató
Beszédek hangoznak el tőle a különböző tanfolyamokon, egyéb rendezvényeken. Hozzátette, hogy már
több alkalommal szólt neki, de sajnos változás nem történik.
A polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Gróf Ulrike fogszakorvos
bejelentette, hogy nyugdíjba megy, kérte a feladat-ellátási szerződés megszüntetését az önkormányzattól.
A problémát az jelenti, hogy az OEP heti 12 rendelési időt finanszíroz a lakosság létszám
figyelembevételével, tehát főállású fogorvost nem tudunk alkalmazni, a helyettesítő orvosok a megyében
leterheltek, így nagyon nehéz lesz fogorvost találni a doktornő helyére. Az állás betöltése érdekében a
fogorvosi képzést biztosító egyetemekre a pályázati felhívás elküldésre került, valamint az ÁNTSZ –el is
felvesszük a kapcsolatot.
Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy a jelenlegi doktornő a helyettesítést vállalja-e ameddig az
önkormányzat megfelelő orvost nem talál.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a doktornő ígéretet tett arra, hogy marad, amíg az
önkormányzat másik orvossal feladat-ellátási szerződést nem tud kötni, de ez nem azt jelenti, hogy a
feladatait a településen az év végéig ellátja.
Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő -testületet, hogy Varga Zsolt képviselő előre jelezte,
hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. Kérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet arról,
hogy 2014. április 10-i KOMA adatbázisban nem szerepel képviselőként. A köztartozását április
hónapban rendezi, így az adatbázis májusi frissítésekor ismételten szerepelni fog az adatbázisban.
3.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről tájékoztató.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy megnyugtató a belső ellenőri jelentés kapcsán, hogy nagy
hibákat a gazdálkodásban nem tárt fel az ellenőr.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
38/2015.(IV.29.) kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési
munkájáról szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és jóváhagyja.
4.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Németh Nóra képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat kért-e mástól ajánlatot a közművagyon
felértékelésére.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy ezt az egy árajánlatot kértük, mivel az önkormányzatnak
várhatóan, mintegy 1300 e Ft kiadást eredményez, de tárgyalások folynak a szennyvízrendszer
vagyonértékeléséről is. Célszerű a jelenlegi üzemeltetővel a vagyonértékelést elvégezni, hisz az
üzemeltetésre átadott vagyon adatait ők ismerik jobban.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
39/2015.(IV.29.) kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának képviselő- testülete a viziközmű vagyonértékelésére
A ZALAVÍZ Zrt.- vel köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos 2015. december 31 -ig.
Felelős: polgármester
5.) Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének
módosítása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy a települési lakhatási támogatásra kap-e az önkormányzat
állami támogatást és mennyien veszik igénybe?
Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy az önkormányzatok szociális feladatainak
támogatására 6-7 millió Ft támogatásban részesülünk, melyből 6600 e Ft a szociális feladataink ellátására
használunk fel, mivel sem az étkeztetés, sem a házi gondozása esetén az állami támogatás nem nyújt
ellene fedezetet, így globálban 3 millió Ft marad a szociális pénzbeni és természetbeni ellátásokra, éves
szinten átlagosan 40 család részesül támogatásban.
Több hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015(II.28.)önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014.évi gazdálkodásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.) Interpelláció, kérdés
a.) Interpelláció nem hangzott el.
b.) kérdés
Németh Nóra képviselő megkérdezte a polgármestertől, hogy a hegyi utakra jelent-e meg pályázat?
Többen jelezték a faluban, hogy lehetőség szerint augusztus 20-i ünnepségre is kerüljön sor, hasonlóan,
mint március 15-én.
Panágl Tamás képviselő megkérdezte, hogy a Tájház felújítására jelent-e meg pályázat. Továbbá
megkérdezte, hogy a sportpálya területén edzőpálya kialakítására sor kerül-e? Ha nem, akkor annak a
területére szeretne fákat ültetni.
Varga Ivett alpolgármester jelezte, hogy a játszótéren az eszközöket át kellene nézni, csavarokat
megerősíteni.
A szennyvíztelep felé vezető út mellett felhalmozva faágak, gallyak vannak, jó lenne ennek elszállítása.
Hozzátette, jelezték, hogy az óvodában egyes játszótéri eszközök kisebb javításra szorulnak, és a
homokozó mellől a téglát ki kellene szedni, mert balesetveszélyes.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy egyenlőre nincs pályázati lehetőség a zártkerti
utakra, talán majd a későbbiek folyamán.
A sportegyesület a sportpálya felújítására nyújt be a napokban TAO pályázatot. Külön edzőpálya
kialakítására nem kerül sor. A járda mindkét oldalán már ültetve lettek fák.
A Tájház karbantartását ( kerítés javítása, meszelés, sározás) a START munkaprogram keretében végzik a
közmunkások. Sajnos a tetőbeázást csak pályázati segítséggel lehet megoldani, egyenlőre azonban erre
nem írtak ki pályázatot.
A szennyvíztelep ünnepélyes átadására júniusban kerül sor, amikor a kivitelező az út mellől a faágakat
elfogja szállítani. A játszótéri eszközök apróbb javításáról már tudomásunk van, természetesen a hibák
javításra kerülnek.

8.) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 8.) 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 19,20 -órakor bezárta.
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