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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 5 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Kukor Gyula képviselőt és Károly Róbertné képviselőt javasolta, melyet
a testület elfogadott.
NAPIREND:
1.) Önkormányzati rendelet megalkotása a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
2.) Polgármesteri tájékoztató
3.) Interpelláció, kérdés
4.) Önkormányzati segélyek elbírálása.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Önkormányzati rendelet megalkotása a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal,
ugyanakkor célszerű lenne a közterületek és közterületi területek használatára vonatkozó 5.§-ust
kiegészíteni azzal, hogy közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésének minősül, ha alaki a
szabadtéri színpadot, vagy autóbuszávó épületét, közterületen lévő egyéb tárgyakat nem
rendeltetésszerűen használja. Hozzátette, hogy a tagnapi nap folyamán a gyermekek a szabadtéri
színpadon fociztak és ő kérte meg a gyerekeket, hogy ne tegyék. Továbbá véleménye szerint játszótérre
ne lehessen kutyát bevinni, így az állattartó szabályoknál ezt célszerű beépíteni. Egyetértett azzal, hogy
a köztisztasággal összefüggő rendelkezések között szerepel a zajt keltő munkák korlátozása, de
véleménye szerint a képviselő-testület ezt csak este 9 és reggel 7-óra közötti időszakban, illetve
ünnepnapokon tiltsa meg, a vasárnap kerüljön ki a korlátozás alól, hisz nagyon sok állampolgár csak
vasárnap tud füvet nyírni. Bár sok esetben bosszantó, hogy a heti pihenőnapon fűnyírás, fafűrészelés
történik ünnepnapokon, de teljesen korlátozni nem lehet.

Dr.Kukor Gyula képviselő egyetértett a fűnyírás, fafűrészelés korlátozásával. Bosszantó tud lenni,
hogy pihenőnapokon, illetve kora reggel és késő este olyanok végeznek zajkeltő tevékenységet, akik
napközben ráérnek. Kifogásolta, hogy fiatalkorú által elkövetett szabálysértő magatartás esetén a
szülőket nem terheli esetlegesen a pénzbírság kiszabása.
Lukács Tibor polgármester véleménye szerint a rendelet megalkotása szükségszerű, hisz több
alkalommal előfordul, hogy van olyan állampolgár, aki a vasárnapi szentmise alatt indítja el a
fűnyíróját. Természetesen nem a pénzbírság kiszabása a cél, hanem a jogkövető magatartásra a
rászorítás.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a rendelet hatálybalépését követően lesz helyi szabályozás
arra vonatkozóan, hogy mi minősül a közösségi együttélés alapvető szabály megszegésének. A
rendeletre hivatkozva figyelmeztetni lehet az állampolgárokat a jogkövető magtartásra, nem a
pénzbírság kiszabása a cél. A jegyző javasolta, hogy célszerű lenne az állampolgárokat tájékoztatni a
kötelezettségeikről, egy írásos tájékoztató kiküldésével.
Károly Róbertné alpolgármester egyetértett az írásos tájékoztató kiküldésével, hisz ezzel sok esetben
megelőzhető a jogszabálysértés az állampolgárok részéről.
Lukács Tibor polgármester kérte a jegyzőt, hogy rövid időn belül a figyelemfelhívás kerüljön
kiküldésre minden ingatlantulajdonos részére.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a
10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendeletét
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Lukács Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.

tájékoztatta a képviselő-testület, hogy Páka Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2014.(II.19.) BM rendeletben foglaltak
figyelembevételével 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Az önkormányzat az igényét többek közt belterületi vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési
rendszer karbantartására, javítására, útfelújításra is benyújtotta. A támogatás egy részét az
önkormányzat a Táncsics út aszfaltozására kapta.
Lukács

Tibor

polgármester

A Táncsics kb.50 év itatott Makadán burkolattal készült. Az önkormányzat rendszeresen, évente
jelentős összeget fordított a gödrök, kátyúk javítására.
Jelen állapotban az út kb 65-70 %-a gödrös, kátyús, repedezett. A kátyúzásokkal, pótlásokkal nem lehet
az út állagát jó állapotba hozni, közlekedési szempontból is balesetveszélyes.

A pályázati támogatással összhangban az önkormányzat kettő árajánlatot kért. Siklósi Jenő
építési vállalkozó, a munkák elvégzésére nettó 8 250 e Ft összegben adott ajánlatot mely az
alábbi munkákat tartalmazta: az út hossza 412, 5 fm és szélessége 4 m, összesen 1650 m2
burkolat aszfaltozását tartalmazza.
A másik árajánlatot Szele László Lenti építési vállalkozó adta, aki ugyanezen paraméterekkel a
munkákat bruttó 11 891 963 Ft összegért végezné el.
A polgármester javasolta Siklósi Jenő vállalkozóval a szerződés megkötését, mivel a
kedvezőbb árajánlatot adta.

Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
86/2014.(VII.15.)kt.határozat

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt Páka Táncsics
utca aszfaltozására az adott költségvetési árajánlatban foglaltak szerint Siklósi Jenő ( 8960.
Lenti Fű út 10.) építési vállalkozóval.
A vállalkozói díj összege: bruttó 10 477 450 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Lukács Tibor polgármestert továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hétvége folyamán a
falu központjában lévő hídról a virágosládák a patakba kerültek bedobásra, továbbá a hivatal előtti
ládákból a virágokat elvitték. A feljelentés a rendőrség felé megtörtént.
Dr. Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy az egészségügyi szolgálat 2014. május és június hónapra
nem kapta meg az önkormányzati támogatást és a működőképesség megőrzése érdekében nagy szükség
lenne rá.
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy pénzügyi gondokkal küzd az önkormányzat, de igyekszik,
legalább a május havi támogatást az önkormányzat kifizetni.
Károly Róbertné alpolgármester megkérdezte, hogy a közösségi szolgáltatások ellátására nyert autó
átvételre került- e már, s mit sikerült intézni a régi autók értékesítése ügyében?
Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy az elmúlt pénteken az új autó átvételre került,
egyenlőre garázst kell keresni az autó számára, mivel az önkormányzati tulajdonú garázsok alacsonyak
és egyikben sem fér el. A régi autók értékesítésével nem ért egyet, mivel a LADA gépkocsinak a
műszakija jövő év elején lejár, ezt követően már a közúti forgalomban nem vehet részt, mivel már
költeni nem célszerű rá. Nem szeretné, ha az új autóban kaszák, egyéb munkaeszközök be lennének
téve, s bárkinek azt vezetésre nem is lehet odaadni. A Fordot a mindennapi használatra kellene
biztosítani, az új autót meg kellene kímélni.
Biró Ildikó képviselő véleménye szerint a Ford bevonható lenne az idős ellátásba, a gondozottak abba
könnyebben be tudnak szállni, mint az OPEL- ba, sok gondot okoz az idős emberek be és kiszállni,
mivel csak 3 ajtós, felesleges a két használt autót megtartani, hisz az autók után cégadót kell fizetni.
Károly Róbertné alpolgármester megkérdezte, hogy az új autót ki fogja vezetni?
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy ugyanazok a gépjárművezetők, akik a Fordot, de
mindennapos használatra, egyelőre nem kellene bevonni az autót.
Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy a gépjármű-üzemeltetési szabályzatot felül kell
vizsgálni és ki kell egészíteni az új autó használatára vonatkozó szabályokkal, de a régi autók közül az
egyik gépjármű értékesítését fontolja meg a képviselő-testület, mert három autó fenntartását nem lehet
biztosítani.
Az alpolgármester továbbá megkérdezte, hogy áll a hivatal felújításának pályázata, kiírásra került-e
már, ismertek-e a pályázati feltételek?
Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy ismeretei szerint a pályázati kiírás még nem jelent meg,
valószínűleg 100 %-os támogatással lesz kiírva. A pályázatiról készítik a pályázatot a megbízásnak
megfelelően. Így amikor kiírásra kerül a pályázat, azonnal be lehet nyújtani. Emellett az E.ON is adott
ajánlatot, energiatakarékosságot célzó pályázat elkészítésére. Ennek kapcsán jó lenne a művelődési ház
fűtéskorszerűsítésére is beadni a pályázatot, de lehet, hogy a pályázati feltételeknek nem felelnénk meg,
mert nincs központi fűtés a művelődési házban, árajánlatot kell kérni, hogy ki készítene-e olcsóbban a
pályázatot, ha megfelelnénk a feltételnek.

Károly Róbertné alpolgármester kérte a polgármestert, hogy a pályázati feltételekről tájékoztassa a
képviselő-testületet, és a pályázati beadási határidő rövidsége miatt indokolt, hívja össze a rendkívüli
ülést, ahol döntés születhet a pályázat beadásáról.
3.) Interpelláció, kérdés
Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA UTÁN:
Varga Ivett képviselő felvetette, hogy a Szent-Péter Páli búcsú alkalmával kézművesek nem vettek
részt a kirakodó vásárban, mivel nem lett nekik szólva. Ez a kultúros dolga lett volna. Információk
szerint a 2014. augusztus 3-án a Dömeföldi utcában megrendezésre kerülő búcsú programja már
előkészítés alatt van.
Károly Róbertné alpolgármester hozzátette, hogy a testület részéről kérésként hangzott el, hogy
negyedévente a következő időszakra vonatkozó programról készítsen tervezetet költségkalkulációval és
csak azon rendezvények kerülhetnek megtartásra, melyre a képviselő-testülettől engedélyt kapott. A
pákai búcsú jelentős program az éves rendezvények között, ahol sok ember megjelenik. Erre sokkal
nagyobb figyelmet kell fordítani, érthetetlen, hogy a könyvtáros önhatalmúlag dönt dolgokban, nem
egyeztet a képviselő-testülettel. Véleménye szerint a jelenlegi helyzetet a kommunikáció hiánya és az
rteni nem akarás jelenti.
Ugyanakkor mindenhonnan pozitív visszajelzések vannak az Öveges ház tárlatvezetéséről, a megtartott
programok szervezettségéről. Úgy tűnik, hogy csak a munkáltatójával nem találja meg a közös hangot.
Javasolta, hogy a polgármester határozottabban kérje tőle számon a munkaköri kötelezettségeit, a
feladatai tekintetében utasítással kell ellátni és, ha azoknak nem tesz eleget, írásban kell figyelmeztetni,
illetve fegyelmi eljárásra is sor kerülhet.
Biró Ildikó képviselő hozzátette, hogy kellő határozottsággal kell fellépni a munkavállalóval szemben,
egyetértett azzal, hogy mulasztások esetén figyelmeztetésben kell részesíteni, illetve fel kell neki
ajánlani, illetve fel kell neki ajánlani, hogy amennyiben nem tud együtt dolgozni a m munkáltatójával,
úgy közalkalmazotti jogviszonyának is kérheti a megszüntetését. A mai világban milyen dolog, hogy
szembe mer menni a munkáltatójával és figyelmen kívül hagyja a kérését.
Varga Ivett képviselő megkérdezte, hogy a munkaköri leírás a munkavállaló részéről aláírásra került-e.
Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy 2014. április 1- től lenne hatályos az új munkaköri leírás,
melyet bár a munkáltató elkészített és a könyvtáros részére átadott, a mai napig a részéről aláírásra nem
került.
Varga Ivett képviselő csodálkozott, hogy a mai világon ilyen megtörténhet, ha egy munkavállaló nem
írja alá a munkaköri leírását, akkor sok esetben a munkaviszonya esetleges kötelezettségszegések miatt
megszüntetésre került. Erre fel kellene hívni a figyelmét.
Lukács Tibor polgármester elmondta, nagyon furcsa a könyvtáros viselkedése, szívesen a kéréseknek
nem tesz eleget, a hangnemében is van kifogásolni való, pedig mindig megköszönöm neki, ha bármire
megkérem. Ugyanakkor a látogatók visszajelzése pozitív, az Öveges ház tárlatvezetésével kapcsolatban
is. A tárlatvezetések alkalmával mindig segítőkész és barátságos az emberekkel.
Varga Ivett képviselő javasolta, hogy a polgármester határozottan fogalmazza meg a könyvtárossal az
elvárásokat, ha kell, akkor le kell írni, de emellett a soron következő ülést keddre kell tervezni, amikor
itt van a Kati és át kell hívni az ülésre, s a képviselő-testület elmondhatja a problémákat.
Lukács Tibor polgármester véleménye szerint hiba volt, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor a
képviselő-testületi ülésére meghívást kapott, erre feltudott készülni, melynek az lett az eredménye, hogy
két oldalnyi hiányosságokat írt össze a művelődési házat illetően. Valószínűleg a könyvtáros azért
haragszik a polgármesterre és a képviselő-testület részére, mivel a bútorvásárlás nem lett engedélyezve.
Károly Róbertné alpolgármester egyetértett azzal, hogy a következő ülésre meg kell hívni, hogy a
problémákat tisztázni kell vele. Hozzátette, hogy azért nagyon furcsa, de egyben dicséretes is, hogy
pénzügyi fedezet nélkül programokat tud szervezni, hisz a Dömeföldi búcsúra sem kérte a testület
engedélyét a programokhoz. A legutóbbi ülésre a könyvtáros azért érkezett, mivel tőle kérdezte meg,
hogy mikor lesz ülés, amire köteles volt válaszolni, hisz a nyilvános ülések időbotjáról minden
állampolgárt tájékoztatni lehet, hisz bárki azon jelen lehet.

4.) Önkormányzati segélyek elbírálása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző
A 4.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A polgármester a nyílt ülést 20,00 -órakor bezárta.

Kmf.

Lukács Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

Károly Róbertné
alpolgármester

dr.Kukor Gyula
képviselő
(jkv. Hitelesítő)

