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P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 31- én a tartott nyílt üléséről.
Határozatok:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. július 31 - én 17,00 órakor megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Lukács Tibor
Károly Róbertné
Biró Ildikó
Dr.Kukor Gyula
Varga Ivett
Cselenkó Krisztina
Igazoltan távol: Kása László

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 fős 6 tagja jelen van
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Róbertné alpolgármestert és Varga Ivett képviselőt
javasolta, melyet a testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Ravatalozó felújítására ajánlattételi felhívás kiküldése, műszaki ellenőrzésre
szerződés megkötésekről döntés.
2.) Tankönyv támogatásról döntés
3.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadásáról döntés.
4.) Polgármesteri tájékoztató
5.) Interpelláció, kérdés.
6.) Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelmekről, és gyermekvédelmi
támogatás iránt benyújtott kérelemről döntés.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Ravatalozó felújítására ajánlattételi felhívás kiküldése, műszaki ellenőrzésre
szerződés megkötésekről döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Károly Róbertné alpolgármester egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. Az árajánlatok
elbírálásánál a testületnek azt is figyelembe kell venni, hogy az ajánlattevő rendelkezzen kellő
szakmai felkészültséggel a pályázati elszámoláshoz szükséges dokumentáció elkészítésére.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a kivitelezési munka várható költsége 18 087 e
Ft, melyhez 14 millió Ft támogatást nyertünk el. A pályázat utófinanszírozott, így ahhoz, hogy
a vállalkozói díj kifizetésre kerüljön a teljes kivitelezés költségét az önkormányzatnak hitelt
kell felvenni, az önerőt sem tudja kifizetni. Jelenleg már a felhalmozási bevételeinket
fordítjuk a működési kiadások fedezetére, mivel több mint 10 millió Ft a működési hiánya az
önkormányzatnak. A pénzügyi helyzet a képviselő-testület részéről a kiadások újra gondolását
teszi indokolttá.
Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy megdöbbenve hallja az önkormányzat
pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást,. Év elején a polgármester folyamatosan arról
beszélt, hogy az önkormányzat, működőképessége nincs veszélyben.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az elmúlt évi ÖNHIKI- s támogatás terhére
voltak teljesíthetők a működési kiadások. Ez a bevételi forrás elfogyott, mivel nincs ÖNHIKIs pályázat, ezért jelentkeznek a pénzügyi problémák.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
123/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet felhívására az a „Ravatalozó felújítása és környezetének
megújítása” című pályázathoz
kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
elvégzésére vállalkozói szerződést köt a KANIZSABER Kft.- vel( 8800. Nagykanizsa, Ady
út 3.).
A vállalkozói díj összege: nettó 325 000 Ft plusz áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
124/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet felhívására az a „Ravatalozó felújítása és környezetének
megújítása” című projekt megvalósítására elnyert pályázat kivitelezési munkáinak
elvégzésére ajánlatot kér az alábbi vállalkozóktól:
1. LE-KÓ Építőipari Kft. (8960. Lenti , Béke út 40,
2. Cseke Kft.(8991.Teskánd, Petőfi út 5.)
3. VA-ZA Kft 8900.zalaegerszeg, Munkácsy utca 1. I.em.1.
A képviselő-testület felhatalmazza a műszaki ellenőrt az ajánlattételi felhívás kiküldésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

1.) Tankönyv támogatásról döntés
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a képviselő-testületet, képviselő-testület évente
döntést hoz az adott tanévre biztosítandó étkezési térítési díjkedvezményről,
tankönyvtámogatás mértékéről. Az önkormányzatnak a támogatások megállapításakor
figyelembe kell venni a hatályos jogszabályban meghatározott normatív kedvezményeket. A
tankönyvtámogatásra vonatkozó kedvezményeket a 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§ (4)
bekezdése állapítja meg.
Önkormányzatunk 2013. évtől az óvodai nevelési feladatokról gondoskodik, így az általános iskolai
oktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra állami támogatásban az önkormányzat nem részesül.
Önkormányzatunk az elmúlt években a normatív kedvezményben részesülő tanulók részére 15% -os
tankönyvtámogatást biztosított. E támogatás pénzügyi fedezete a 2013. évi módosított
költségvetésében nem áll rendelkezésre.
Ugyanakkor a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy esetlegesen a nehéz pénzügyi helyzetre
tekintettel biztosít-e támogatást a szülők részére.
Az elmúlt tanévben az önkormányzatnak 43 915 Ft kiadást eredményezett.
Emellett önkormányzatunk támogatást biztosított a gyermekétkeztetéshez, mely 2013. január 1. és
június 30-a között 220.815 Ft kiadást eredményezett.
A jegyző kérte, hogy a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a támogatásokról.

Károly Róbertné alpolgármester javasolta az elmúlt évhez hasonló 15 %-os
tankönyvtámogatás megállapítását.
Dr. Kukor Gyula képviselő a normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek részére,
gyermekenként napi 35 Ft támogatást javasolt megállapítani.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
125/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§-ában
foglaltak figyelembevételével a 2013/2014. tanévkezdés megkönnyítése érdekében Páka
községben lakóhellyel rendelkező, a normatív állami támogatásban nem részesülő a Pákai
Öveges József Általános Iskolába járó tanulók részére 15 %-os tankönyvtámogatást nyújt,
mely utólag a szülő által benyújtott, a kifizetést igazoló számla (csekk) ellenében kerül
kifizetésre.
A tankönyvtámogatást az önkormányzat a szociális gondoskodásról szóló 7/2011. (V.03.)
önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével jövedelemre tekintet nélkül
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
126/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013/2014.- es tanévben Páka
községben lakóhellyel rendelkező, a Pákai Öveges József Általános Iskolába járó, normatív
kedvezményben nem részesülő iskolás és óvodás gyermekek részére jövedelemre tekintet
nélkül, gyermekenként napi 35 Ft étkezési díjkedvezményt biztosít.
A támogatás mértéke csökkenti a szülők által fizetendő térítési díjat, mely a
gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó részére kerül közvetlenül, számla ellenében
kifizetésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadásáról döntés.
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
127/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gépjármű-üzemeltetési
Szabályzatát 2013. augusztus 1. napjával jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a 2007. január 1. napjától érvényes gépjármű-üzemeltetési szabályzat
hatályát veszti.
Határidő: 2013. augusztus 1.-től folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
128/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ford Transit Kombi 2.0 TD. típusú
személygépkocsit az önkormányzati feladatok ellátásával összefüggésben ingyenesen
biztosítja a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalok részére, továbbá a településen működő
civil és társadalmi szervezetek, sportegyesület részére.
Az önkormányzat üzemanyagár, plusz 10 % költségtérítés mellett biztosítja a gépjárművet a
település működő költségvetési szervek számára.
Az önkormányzat magánszemélyek részére a gépjármű használatot nem biztosítja.
Határidő: 2013. augusztus 1.-től folyamatos
Felelős: polgármester
4.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a településen belvízélvezetéi munkái
folynak Pákán, kivétel a Dömeföldi utca, mivel a Közútkezelő még nem adta meg a
hozzájárulását.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy az önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt.-vel
érvényben lévő vagyonkezelési szerződés alapján az elszámolt értékcsökkenés szerint
12 217.000 Ft pénzügyi támogatásban részesült a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének
megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítása céljából. A PÁKAI
szennyvíztisztítást-javító Társulás létrehozását megelőzően ezen összeg terhére a
szennyvíz- tisztító telep tulajdonos önkormányzatai a pályázat elkészítésére, valamint ezzel
összefüggésben a pályázatban megjelenő közbeszerzési dokumentáció elkészítésére
vállalkozói szerződést kötöttek. A társulás a pályázatot sikeresen megnyerte- melynek összege
285 063 526,- Ft, az elszámolható össz költség 301 495 000,- Ft - és jogi személyiségként
pénzügyileg a projektet a továbbiakban már a társulás bonyolítja. Így a továbbiakban a
társulás fog szerződést kötni a kivitelezésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására,
projektmenedzseri feladatokra, stb. Indokolt, hogy az önkormányzat a ZALAVÍZ Zrt.- től
kapott pénzügyi támogatást átadja a társulás részére, természetesen az összegből visszatartva
az önkormányzatot még terhelő vállalkozói díj kifizetését. Összességében az
önkormányzatnak 9 835.496 Ft pénzügyi támogatást kell átadni a társulás részére.
A képviselő-testületnek a pénzeszköz átadásáról, illetve az erről szóló megállapodásról
döntést kell hozni, hogy a testület az alpolgármestert hatalmazza fel a megállapodás
aláírására, mivel a társulás elnökeként a polgármester jár el a társulás nevében, így az
önkormányzat nevében nem járhat el.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
129/2013.(VII.31.)kt. határozat.
Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁKAI szennyvíztisztítást-javító
Társulás részére a pákai szennyvíztisztító telep felújítására KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011
jelű azonosítószámon elnyert pályázat megvalósításához szükséges önerő fedezetére 9 835.496
Ft pénzügyi támogatást biztosít, melynek forrása a ZALAVÍZ Zrt.- től külön megállapodás
alapján kapott értékcsökkenést.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a pénzügy támogatásra vonatkozó
megállapodás megkötésére és a pénzösszeg társulás részére történő átadására.
Határidő: augusztus 15.
Felelős: alpolgármester

5.) Interpelláció, kérdés.

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
6.) Önkormányzathoz beérkezett átmeneti segély kérelmekről, és gyermekvédelmi
támogatás iránt benyújtott kérelemről döntés.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 6.) napirendi pont zárt ülésen történik.
A képviselő-testület a nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester a nyílt ülést 18, 10 -órakor bezárta.

Kmft.

Lukács Tibor
polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

Károly Róbertné
alpolgármester

Varga Ivett
képviselő

(jkv. Hitelesítők)

