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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 2 - án 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Lukács Tibor
polgármester,
Varga Ivett
alpolgármester
Károly Róbertné
képviselő
Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő
Németh Nóra
képviselő
Panágl Tamás
képviselő
Varga Zsolt
képviselő
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. Külön
köszöntötte a jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 főből 7 fő
képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné és Varga Zsolt képviselőket javasolta, melyet a
testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Pályázatok beadásáról döntés.
NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:
Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy a háziorvosi rendelő férfi WC-je
és a védőnői tanácsadó helyiségei beáznak. Meg kellene nézni a rendelő felett lévő szolgálati
lakás vízrendszerét, mert valószínűleg a fürdőben van a gond. A háziorvosi rendelő két
helyiségének a plafonja el van ázva, le fog peregni a festék. A bérlővel fel kell venni a
kapcsolatot és meg kell nézni mi lehet a gond a lakásban. Ezt követően elmondta, hogy
továbbá fel kell ívni a bérlő figyelmét az alapvető kötelezettségeinek teljesítésére. Több
alkalommal előfordult, hogy napokra nyitva hagyta az ablakot a lakásban, így az eső beesett.
Emellett az udvar gazos, elhanyagolt, a komposztáló ládát nem a rendeltetésszerűen van
használva. Ameddig ő volt a bérlője a lakás állagára is ügyeltek, az udvar gondozott és
virágos volt. Kérte a polgármestert, hogy nézze meg az ingatlant és a beázás ügyében
intézkedjen.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a komposztáló rendeltetésszerű használatára a
lakó figyelmét felhívtuk. A többi problémáról nem volt tudomásunk.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Pályázatok beadásáról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
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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:
45/2015 (VI.2.) kt. számú határozati javaslat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015.évi központi
költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3. mellékletének II.4.pontjában foglaltakra
figyelemmel pályázatot nyújt be „ az Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” a pályázati kiírás 1a). pontjában meghatározottak figyelembevételével a
társulásban működő óvoda felújítására az alábbiak szerint:
Pákai Öveges József Óvoda Novai telephelye (8948. Nova, Kossuth út 6.)
A beruházás összköltsége:

4 855 261 Ft

Igényelt pályázati támogatás összege:
Önerő összege:

4 612 498 Ft
242 763 Ft

A pályázathoz szükséges önrészt (5 %) 242 763 Ft- ot Nova Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésében biztosítja.
Nova Község Önkormányzat a fejlesztéshez szükséges 242 763,-Ft önerőt külön
megállapodás alapján átadja Páka község Önkormányzat részére.
A képviselő-testület az önrész biztosítására kötött megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. június 9 - től folyamatos
Felelős: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN:
Lukács Tibor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a búcsúi programot a
képviselő-testület beszélje át.
Panágl Tamás képviselő elmondta, hogy Rikli Katalin könyvtáros a képviselő- testület
tagjainak átküldte a program tervezetet. Megkérdezte, hogy mennyi pénzt tud biztosítani rá az
önkormányzat?
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy 200 e Ft-ot tud az önkormányzat a
2015. évi költségvetésében biztosítani, ehhez pénzügyi támogatási kérelemmel fordultunk a
Zala Megyei Önkormányzathoz. A búcsú költsége nem csak a kulturális műsorra szánt
kiadásból áll, hanem barátságos labdarugó mérkőzésre kerül sor, vendégeket várunk
Göngyöshalászról, így az ő szállásukról és vendéglátásukról is gondoskodni kell.
Varga Ivett alpolgármester javasolta, hogy Rikli Katalint a testület hívja át a könyvtárból és
személyesen beszélje meg vele a programot.
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Rikli Katalin könyvtáros megérkezett.
A könyvtárossal történt egyeztetést követően 2015. június 28-án az alábbi kulturális
programot a képviselő-testület:
Mihálovics Mónika Hastáncos 2 x 10 perces műsor
Merics Nikolett sanzonénekes 30 perces műsor zenés alappal
Mákvirág citerazenekar 30 perces műsor
Szabó Tamás 30 perc
Kelt Álom Ír Sztepp Tánccsoport 20 perc
Károly Róbertné képviselő nem javasolta az iskolások szereplését, mivel nyári szünetben
nehezen lehet a gyermekeket elérni, nem is indokolt gyermekműsort a búcsúra szervezni.
Lukács Tibor polgármester javasolta, hogy a kistolmácsi falubusz segítségével legyen a
citerazenekar elszállítva, így útiköltségben lehet spórolni, de ezt meg kell beszélni a
kistolmácsi polgármesterrel. Továbbá javasolta, hogy a búcsú alkalmával a kézművesek
részére az önkormányzat ebédet és italt biztosítson.
Károly Róbertné képviselő javasolta, hogy a lakosságot plakáton és szórólapokon keresztül
tájékoztassa a lakosságot a rendezvényről.
A képviselő továbbá elmondta, hogy röviden szeretné a testületet tájékoztatni a Három
Szentek -i búcsú megrendezésének tapasztalatairól. A technikai hangosítás nem volt
megfelelő, nem lehetett hallani a műsort, melyet a háttérzaj is nehezített, az emberek a
színpadhoz nem mentek közel, a többség az előadókat nem tisztelte meg. Kellemetlen volt,
hogy a konferáló később érkezett meg a helyszínre, így a 14-órai eredményhirdetés későbbre
tolódott.
Véleménye szerint a konferálási feladatokat ellátónak már legalább egy órával előbb a
helyszínen kell lenni, hisz menet közben is változás állhat elő a műsorban. Továbbá
nehezményezte, hogy a képviselő-testületet a polgármester nem tájékoztatta arról, hogy a
programon jelen lesz Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Kérte, hogy erről a testület
legközelebb kapjon tájékoztatást, mert a képviselő urat a testület tagjai is szerették volna
köszönteni.
Továbbá kérte a hivatal intézkedését a Dózsa György utcai ingatlanok előtti vízelvezető árkok
tisztítása ügyében. Több ingatlan előtt az árkok hordalékkal telítődtek, így a csapadékvízelvezetésére alkalmatlanok, az érintett tulajdonosokat fel kell szólítani arra, hogy az árkokat
tisztítsák ki és annak elvégzését ellenőrizni is kell.
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a hivatal tud a problémáról, több
ingatlan-tulajdonos kijelentette, hogy nem fogja kitisztítani az ingatlana előtti árkot, mivel az
önkormányzat más utcák esetében az árkolást elvégezte, ezért itt is elvárják, hogy ezen utca is
legyen kiárkoltatva.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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46/2015 (VI.2.) kt. számú határozat
Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2015. évi költségvetéséből a Szent –
Péter Páli búcsú megrendezésére 200 ezer Ft-ot biztosít.
A rendezvény lebonyolításához a Zala megyei Önkormányzattól kapott támogatást tudomásul
veszi és elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A képviselő-testület nyílt rendkívüli ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt rendkívüli ülést 18,00 -órakor bezárta.

Kmf.
Lukács Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

Károly Róbertné
képviselő

Varga Zsolt
képviselő
(jkv. Hitelesítő)
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