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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

P Á K A  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. április 15-én tartott nyílt üléséről 

 

 

Rendelet:  

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete     Tárgykód: A11 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

  

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete     Tárgykód: Z0 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására  

vonatkozó rendelkezésről 

 

Határozatok:  
   

44/2014. (IV.15.) kt. határozat                                                 Tárgykód: D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. április 15 - én  8,30 - órakor 

megtartott  nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                       polgármester, 

    Károly Róbertné                  alpolgármester 

  Biró Ildikó                            képviselő                         

  Cselenkó Krisztina               képviselő 

   Kása László                         képviselő 

                            Varga Ivett                           képviselő  

 

Igazoltan távol:  Dr.Kukor Gyula                   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 6 fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ivett és Biró Ildikó képviselőt javasolta, melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Szállítói szerződés megkötése gépjármű beszerzésre. 

 

2.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása 

 

3.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről 

önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Szállítói szerződés megkötése gépjármű beszerzésre. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt.  

 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy az önkormányzat 9 személy szállítására 

alkalmas gépjármű beszerzésre szállítási szerződés keretében a Kbt. 121 § (1) bekezdés 

b.)pontja alapján a 122/A § (1)bekezdése szerint  ajánlattételi felhívás küldésével  induló 

hirdetmény közzététele nélküli meghívásos közbeszerzési eljárásban 3 árajánlatot kért. Az 

ajánlattételi felhívások kiküldésére és azok felbontására a KANIZSABER Kft.-ét hatalmazta 

fel az önkormányzat. 2014. április 8-án 10,00- óráig egy ajánlat került benyújtásra. Az 

ajánlattevő: Göcsej Autóház Kft. tett ajánlatot nettó 10.000.000 Ft értékben. A bontási 



jegyzőkönyv szerint az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás figyelembevételével tette meg 

ajánlatát. Hiánypótlási felhívás kiküldésére nem került sor. 

2014. április 14-én ülésezett a közbeszerzési bizottság, melyen megtörtént a beérkezett ajánlat 

értékelése. A közbeszerzési bizottság a jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási szempontja 

figyelembevételével az önkormányzatnak a Göcsej Autóház Kft- vel javasolja a szállítási 

szerződés megkötését nettó 10.000.000 Ft összegben. 

 

Hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

44/2014.(IV.15.)kt.határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság javaslatával 

egyetértve a 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzésére – a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást ajánlattevővel - szállítási szerződést köt a Göcsej Autóház Kft.-vel 

(8900. Zalaegerszeg, Bozsoki út 1/D 

A képviselő-testület az ajánlati árat nettó 10.000.000 Ft-ban jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

 

2.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása 

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 megalkotta a 

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről 

önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása. 

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 megalkotta a  



 

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó rendelkezésről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4.) Interpelláció, kérdés 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 9, 30 -órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 
 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

 

Biró Ildikó                            Varga Ivett  

képviselő                                  képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 

 


