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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 30- án  17,
00

 - 

órakor  megtartott  nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                        polgármester, 

      Varga Ivett                            alpolgármester  

                            Németh Nóra                        képviselő 

    Varga Zsolt                           képviselő 

     Károly Róbertné                   képviselő 

     Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő                    

 Igazoltan távol: Panágl Tamás                        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 6 fő 

képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin és Varga Zsolt képviselőket 

javasolta, melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Szennyvíz közművagyon vagyonértékeléséről készült szakvélemény elfogadása, 

jóváhagyása. 

 

2.) A 2015. évi  lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

 

4.) Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítása. 

 

5.) Páka Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetésének módosítása. 

 

6.) Interpelláció, kérdés. 

 

7.) Önkormányzati segély kérelem elbírálása. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Szennyvíz közművagyon vagyonértékeléséről készült szakvélemény elfogadása, 

jóváhagyása 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 



Lukács Tibor polgármester az írásos előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a közművagyon 

felértékelése se jelentsen magas kiadást az önkormányzatnak, ez ügyben még tárgyalásokat 

folytat a ZALAVIZ Zrt.- vel. Hozzátette, hogy folyamatban van a felújított szennyvíztelep 

ünnepélyes átadásának szervezése. A beruházás átadására Kövér László házelnököt kérte fel, 

de még konkrét választ az elnök úr az elfoglaltsága miatt nem tudott adni. 

Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy a beruházás hatása érezhető lesz-e a 

szennyvízdíjban, ezt tudni kell mivel a lakosságnak ez lett ígérve. Megkérdezte, hogy valami 

konkrétumot lehet-e tudni az átadás konkrét időpontjáról. 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan kevesebb lesz a 

szennyvízdíj a lakosság részére, de erről az üzemeltető fog egyeztetni az energia hivatallal. A 

felújított szennyvíztelep átadásáról semmilyen közelebbi időpontot nem tudott mondani. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

48/2015 (VI.30.) kt. számú határozat 

 
Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szennyvíz közművagyon 

vagyonértékelési szakvéleményét elfogadja és jóváhagyja.   

A képviselő-testület felhatalmazza a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 

vagyonértékelési szakvéleményben foglaltak figyelembevételével a szennyvízközmű 

vagyonnyilvántartást aktualizálja, módosítsa. 

Határidő: folyamatos 2015. december 31.-ig 

Felelős:     társulási tanács elnöke 

 

 

2.) A 2015. évi  lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   
 

49/2015. (VI.30.) számú határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: 2015. július 8. 

Felelős:     polgármester 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 



50/2015. (VI.30.) számú határozati javaslat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatás pénzeszköz átadására megállapodást köt a Zalavíz Zrt.-vel 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban és írásban történt. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

51/2015 (VI.30.) számú határozat. 

 

1.  Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 

létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2.  Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítására megállapodás megkötése 

 
Lukács  Tibor polgármester elmondta, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 

nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

kiskorú gyermekek létszámát figyelembe véve 16 főre nyújtottuk be a támogatást. Önerőt nem 

kell biztosítani az önkormányzatnak.  Így 16 gyermek kap 53 munkanapon keresztül napi 

egyszeri melegételt. A polgármester javasolta a nyári gyermekétkeztetés biztosítására a 

megállapodás megkötését a Park Vendéglővel. A Park Vendéglő vállalja, hogy 440 Ft 

összegért az ételt biztosítja gyermekenként. 

 

Károly Róbertné képviselő megkérdezte, hogy ki az a 16 gyermek, aki nyári 

gyermekétkezésben részesül. Jó lenne, ha ezzel tisztában lenne a képviselő-testület, mert, ha 

információt kérnek a képviselőktől, akkor konkrétan el tudják mondani a neveket. Sajnos 

előfordul, hogy valaki a képviselőket azzal állítja meg, hogy az önkormányzattól semmilyen 

támogatást nem kap, ilyenkor a képviselők, ha tisztában vannak azzal, hogy ki milyen ellátást 

kap, akkor válaszul el lehet mondani a szociális tűzifa, nyári gyermekétkeztetés biztosítása, 

tankönyvtámogatás, stb.  

Megkérdezte, hogy Bogdán Rozália gyermeke Csikós Alexandra és gyermekei részére 

biztosítva van-e a nyári gyermekétkeztetés, mivel ő is panaszkodott, hogy az önkormányzattól 

nem kap segítséget. 



Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő megkérdezte, hogy ki dönti el, hogy nyári 

szociális étkeztetést kinek a részére biztosít az önkormányzat? 

Tóthné Péter Judit jegyző átadta a nyári gyermekétkeztetésben részesülők gyermekek nevét 

tartalmazó listát, melyből kiderült, hogy Bogdán Rozália 3 kk. gyermeke részesül nyári 

gyermekétkeztetésben. Mivel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezért 

a gyermekek kedvezményesen étkeznek és ingyenesen kapják a tankönyveket is. Érthetetlen, 

hogy miért mondják, hogy nem kapnak az önkormányzattól segítséget. 

A nyári gyermekétkeztetés biztosításáról a polgármester hoz döntést. Előtte a szociális 

ügyintéző és a családgondozó egyeztet arról, hogy kik azok, akiknek a legindokoltabb e 

támogatás biztosítása és a javaslatok alapján dönti el a polgármester, hogy kik részesülnek 

nyári gyermekétkeztetésben. 

Lukács Tibor polgármester hozzátette, hogy a család szociális tűzifa támogatásban is 

részesült, érthetetlen, hogy miért állítja ezt a Rozália és a családsegítő is folyamatosan 

segítséget nyújt részére ügyei intézésében. 

  

A képviselők részéről több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

52/2015 (VI.30.) számú határozat. 

 
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Park Vendéglővel 

(8956. Páka, Kossuth út 23.) a nyári gyermekétkeztetés biztosítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

Lukács Tibor polgármester kérte Simon Ernőt a Kerka-Média BT. ügyvezetőjét, hogy 

korábban beadott pénzügyi  támogatás iránti kérelmét egészítse ki. 

 

Simon Ernő a Régió TV-t üzemeltető Kerka-Média BT  ügyvezetője, írásbeli kérelmét 

kiegészítendő,  következő tájékoztatást adta a képviselő-testület részére: 

 

A Régió TV szolgáltatást nyújt a vételkörzetébe tartozó települések részére, állandó képújság-

felület és műsorok biztosításával. A szolgáltatásért - megállapodások alapján - eltérő mértékű 

szolgáltatási díjat kap az önkormányzatoktól.  Ezek a szolgáltatási díjak azonban a már egyre 

növekvő költségeket sem nagyon fedezik, ennél fogva, a kieső eszközök pótlására, javítására, 

fejlesztésre nincs önerőből lehetőség. Most a Régió TV a kábelszolgáltató rendszertechnikai 

változtatása okán, egy kényszerűen szükségessé váló eszköz-fejlesztést kénytelen meglépni, 

aminek megvalósítása azonban önerőből nem lehetséges, ezért a szolgáltatási terület 

településeinek önkormányzatától kér támogatást illetve plusz forrást, a fejlesztés 

megvalósításához és a szükséges eszközök beszerzéséhez. 

A technikai eszközök beszerzése azért szükséges, mert a kábelszolgáltató az analógról az IP-

alapú műsorátvételre vált, ezért a július elejétől megszűnik a jelenlegi analóg jelátadás 

lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a Régió TV mindaddig nem tud képújság- és 

műsorszolgáltatást nyújtani illetve az önkormányzatok közérdekű információit a lakossághoz 

eljuttatni, míg a szükséges eszközök üzembe helyezése meg nem történik. A kábelszolgáltató 

vételkörzetébe tartozó további települések önkormányzatai is biztosítják plusz forrást, az 

eszközök beszerzéséhez.   Így a felsoroltak és a lehetőségek figyelembevételével kéri a Pákai 

Önkormányzat támogatását (50.000 Ft mértékben) az eszközbeszerzésekhez és a fejlesztés 



megvalósításához. A továbbműködéshez szükséges technikai eszköz: IP-encoder és 

kiegészítők, melyek ára mintegy félmillió Ft. 

 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő megkérdezte, hogy azokon a településeken, ahol 

a Kerka -Régió TV. műsorszolgáltatást végez az illetékes önkormányzatok nyújtottak-e 

támogatást? Az eszköz- beszerzést követően javul-e a szolgáltatás minősége? 

Simon Ernő elmondta, hogy több önkormányzattó l kapott pénzügyi támogatást a település 

nagyságától és gazdasági teljesítő képességétől függően. Nova önkormányzata 100 e Ft- al 

járult hozzá a beruházáshoz és természetesen saját forrást is biztosított az eszközök 

beszerzéséhez. 

Az eszközbeszerzéssel valamelyest javul a szolgáltatás, de a nézők ebből nem sokat fognak 

észlelni. 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő válaszában elmondta, hogy az önkormányzati 

támogatással magánvállalkozás lenne támogatva, a vállalkozási tevékenysége árbevétellel jár, 

ezért nem támogatja az önkormányzati támogatás megállapítását. 

Továbbá a vállalkozó által elmondottakból kitűnik, hogy az eszközbeszerzésre a pénzügyi 

forrás a vállalkozó rendelkezésére áll. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

53/2015. (VI.30.) számú határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerka-Média BT. (8960.Lenti, 

Vörösmarty út 24/E) részére 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg a 

műsorszolgáltatás további biztosítása érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás 

megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy a Zala megyei 

Önkormányzat részéről a Péter – és Páli búcsúra megítélt 200 e Ft támogatás célirányosan 

felhasználásra került a kulturális műsor megtartására, valamint a vendégül látott 

Gyöngyöshalászi futballcsapat étkeztetésére. 

Elmondta továbbá, hogy a 10/2014.(II.19.)BM rendeletbe foglaltak alapján az önkormányzat 

20 millió vissza nem térítendő támogatásban  részesült. Többek közt a Páka, Ady és a 

Táncsics összekötő út aszfaltozására, mely az elmúlt évben elmaradt, melynek összege 4 910 

000 Ft. Az elmaradt munkára a fedezet megvan, így várhatóan július hónapban az út 

felújítására sor kerül. Továbbá a település kül,- és belterületén több utcában a szükséges 

kátyúzás is elvégzésre kerül, mivel az utak nehezen járhatók.  

Elmondta továbbá, hogy július hónapban 5 fő közép és felsőoktatásban tanuló fog nyári 

diákmunkán részt venni. A tanulók a település tisztasági és a hivatali munkában fognak 

segíteni.  

Ismertette a Medicopter Alapítvány kérelmét, amely a légi mentés során használt hiányzó 

eszközök beszerzésére kér pénzügyi támogatást. A kérelem részletesen tartalmazza a 

szükséges eszközök felsorolását. A levél szerint a legkisebb anyagi segítség is sokat jelentene 

az alapítványnak. 

D. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy részéről nem tudja támogatni a 

támogatás megítélését, mivel annak felhasználása sok esetben elsősorban nem a kérelemben 

megjelölt célkitűzés megvalósításra fordítódik. Előfordul, hogy az alapítvány a kapott 



támogatás nagy részét a fenntartási költségeik fedezésére fordítja. Emellett előfordul, hogy 

alapítványok úgy kérnek támogatást, hogy az a kérelemben érintett támogatandó szervezettel 

nincs is egyeztetve. 

 

Több hozzászólás nem érkezett. 

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal és 5 nem szavazattal nem támogatta a Medicopter 

Alapítvány pénzügyi támogatás iránti kérelmét. 

 

 

4.) Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

54/2015. (VI.30.) számú határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testü1ete a közös fenntartású Pákai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetését 48 885 ezer Ft bevétellel és 

kiadással az alábbiak szerint elfogadják: 

 

adat ezer forintban 

 eredeti módosított  

 előirányzat előirányzat 

Bevételek:  

1.Költségvetési bevételek 410 729 

- működési bevétel 410 410 

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 319 

2.Finanszírozási bevételek   46 883 48 156 

- Maradvány igénybevétele 589 1 862 

- központi, irányítószervi támogatás   46 294 46 294 
- állami támogatás 33 892 33 892 

- egyéb központi támogatás  906 906 

-  önkormányzati támogatás  11 496 11 496 

Bevételek összesen: 47 293 48 885 

 

Kiadások: 

1.Működési kiadások 46 943 48 216 

- Személyi juttatások 29 289 29 869 

- Munkaadót terhelő járulékok 8 036 8 193 

- Dologi kiadások összesen: 9 618 10 154 

2. Felhalmozási kiadások: 350 669 

Kiadások összesen: 47 293 48 885 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző 

 



 

5.) Páka Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Hozzászólás nem hangzott el.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

55/2015. (VI.30.) számú határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. Évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.)  3. mellékletének I.  7. pont 

és a III.4.pontjában foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működőképességének 

megőrzése érdekében rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás megállapítása iránt 

pályázatot nyújt be. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Zala 

Megyei Igazgatósághoz nyújtsa be pályázatát és a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a  

 

6/2015 (VII. 1.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6.) Interpelláció, kérdés. 

 

a.) interpelláció nem hangzott el 

 

b.) kérdés  

Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy szeretne pár problémát felvetni a hétvégén 

megrendezett búcsú kapcsán. Az elmúlt testületi ülésen megbeszélésre került, hogy a lakosság 

részére szórólapot kell kiküldeni a búcsúi programról, annak tartalmáról, valamint arról, hogy 

a településen kifüggesztésre kerülő plakátokon mi szerepeljen. A megbeszéltek ellenére Rikli 

Katalin könyvtáros részletes programot tett közzé a facebookon, melyre nem kapott 

felhatalmazást. Nem kapott továbbá felhatalmazást arra, hogy a kézműves vásározók helyéről 

információt nyújtson a plakátokon annál is inkább, mivel annak helye a testületi ülésen még 

nem lett meghatározva. Érthetetlen az egész, kérte, hogy a képviselő-testület hívja fel a 

figyelmét a munkaköri kötelezettségei megfelelő teljesítésére. Egyértelműen látszik, hogy 

ezeket írásban kell közölni vele, mivel a szóbeli kérés már nem elegendő. 

Megkérdezte, hogy a plakátok tartalmát ki ellenőrizte? 

 

Varga Ivett alpolgármester egyetértett az elhangzottakkal és azzal, hogy írásban kell 

tájékoztatni az érintettet, hogy a munkáját nem végzi megfelelően. Úgy néz ki, hogy a 

képviselő-testület által kérteket nem veszi figyelembe, önhatalmúlag végez olyan dolgokat, 



melyre nem kapott felhatalmazást, ezért írásban kell felhívni a figyelmét munkaköri 

kötelezettségeinek betartására. 

Lukács Tibor polgármester hozzátette, hogy bármit is kér a könyvtárostól, az abból azt 

csinál meg, amit akar, illetve amit ő fontosnak tart. Önhatalmúlag eldönt dolgokat, nem kéri 

ki sok esetben az ő döntését. Véleménye szerint a képviselő-testület nem, megy vele egyről a 

kettőre. Az elmúlt hét folyamán 13-órától egy házaspár várta az Öveges háznál, több mint 

félórán keresztül, de nem ért oda a Kati, így nem tudták megnézni a tárlatot. 

Károly Róbertné képviselő hozzátette, hogy az önkormányzatra ez nagyon rossz fényt vet, 

így írásban kell figyelmeztetni a munkaköri kötelezettségeire. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

 

56/2015. (VI.30.) számú határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Rikli Katalin közalkalmazottat a 

munkaköri feladatainak teljes körű ellátására, így különös tekintettel a településen szervezett 

rendezvények programjainak ismertetésénél maradéktalanul tartsa be a képviselő- testület 

döntését. 

A közalkalmazott negyedévente előre írásos javaslatot tegyen a következő negyedévre 

vonatkozó kulturális és egyéb programok vonatkozásában, mely tartalmazza annak 

költségvetési vonzatát is. 

A rendezvények szervezésénél a programokat részletes költségtervvel minden esetben a 

képviselő-testület fogadja el és hagyja jóvá. 

A képviselő-testület nem engedélyezi a közalkalmazottnak, hogy a részére használatra átadott 

mobil telefonra érkező hívásokat a hivatal vagy a polgármester bármelyik telefonjára is 

átirányítsa. 

A ZMVK részéről az önkormányzat részére megítélt támogatás felhasználásáról ( 

eszközbeszerzés, programok támogatása) a képviselő-testület hoz döntést. 

A képviselő-testület megítélése szerint a 2015. június 28-án megrendezett búcsú alkalmával a 

lakosság tájékoztatását szolgáló plakát nem olyan tartalommal készült el, mint azt a 

képviselő-testület kérte. A könyvtáros nem kapott arra felhatalmazást, hogy a hirdetményen a 

kézműves vásár helye szerepeljen, mert az még nem volt ismert a plakát készítésekor. 

Továbbá a képviselő-testület nem hatalmazta fel a könyvtárost arra, hogy a facebookon a 

búcsú kulturális programját részletesen ismertesse. Így munkavégzése soron a fentiek 

tekintetében a hatáskörét túllépte. 

A képviselő-testület továbbá felhívja a közalkalmazott figyelmét, a képviselő-testület, mint 

munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetheti, ha a közalkalmazott a munkaköri 

feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően. 

Továbbá a munkáltató rendkívüli felmentéssel megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt 

a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a 

közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

Fenti munkáltatói utasítás a Kjt. 30 §.(1)bekezdés c.)pontján, valamint a 33/A § (1) 

bekezdésén alapszik. 

A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottat a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

Határidő:  július 31.  

Felelős: polgármester 

 

 



7.) Önkormányzati segély kérelem elbírálása. 

Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző 

 

A 7.) 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 18,
15 

- órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Lukács Tibor                Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

dr. Kukorné dr.Bakos Katalin                                            Varga Zsolt                                    

     képviselő                        képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 

 

 


