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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. június 16 - án  19,
10

 - órakor 

megtartott  nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                       polgármester, 

    Károly Róbertné                  alpolgármester 

  Biró Ildikó                            képviselő   

                            Varga Ivett                           képviselő     

                            Cselenkó Krisztina              képviselő 

                            Dr.Kukor Gyula                  képviselő             

 

Igazoltan távol: Kása László                         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 Biró Ildikó és Varga Ivett képviselőt javasolta, melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató 

 

2.) Interpelláció, kérdés 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés szóban történt. 

 

Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 

szállítási szerződést kötött a Göcsej Autóház Kft.-vel 2014. április 18-án 9 személy 

szállítására alkalmas VW T5 Kombi .típusú gépjármű beszerzésére, melynek vételára 

12 633 550 Ft összegben. A gépjármű beszerzéséhez a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet alapján 

10.000 000 Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A támogatás folyósítása 

utófinanszírozásos. A PORSCHE Banki felajánlotta, hogy a vételár kiegyenlítéséhez 

10.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a támogatás megelőlegezésére annak érdekében, 

hogy a vételárat ki tudjuk elégíteni. 

Ugyanakkor vállalnunk kell a 2 633 550 Ft önrész biztosítását. 

A polgármester javasolta a Porsche Bank Zrt. -vel a kölcsönszerződés megkötését. 

 

Varga Ivett képviselő egyetértett a kölcsönszerződés megkötésével. Hozzátette, hogy az 

önkormányzat teherbíró képessége nem teszi lehetővé, hogy a beszerzéshez kerülő új 

gépjármű után 3 személygépkocsi fenntartását biztosítsa az önkormányzat. 



Véleménye szerit az elmúlt évben vásárolt Ford Tranzit 9 személyes kisbuszt értékesíteni 

kellene. Az új gépjárművel elláthatóak az önkormányzati feladatok. 

Lukács Tibor polgármester nem javasolta a Ford típusú gépjármű eladását, véleménye 

szerint csak áron alul lehetne eladni. A mindennapi feladatokhoz nagyon jó célt szolgálna 

továbbra is, hisz az elöregedett LADA műszakija lejár. Hozzátette,hogy az a tapasztalata, 

hogy a Ford gépkocsit nem vezetik megfelelően a vezetők, és az új autót nem szívesen adná át 

másnak vezetésre. 

Károly Róbertné alpolgármester véleménye szerint önhibán kívül is történhet baleset, 

illetve gépjármű törési kár, melyért nem mindig a gépjárművezető a felelős, emiatt nem 

indokolt több autót üzembe tartani, figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi helyzetét is. 

Megkérdezte, hogy a polgármestert által elmondottak alapján ki vezetné az új gépjárművet? 

Dr. Kukor Gyula képviselő elmondta, hogy egy évvel ezelőtt 1 800 e Ft-ért lett vásárolva a 

Ford és két autót nem indokolt megtartani, meg kell próbálni vagy az OPELT vagy a FORD -

ot értékesíteni. 

Biró Ildikó képviselő véleménye szerint az OPEL Combo értékesítése is indokolt, hisz ,már 9 

éves, egyre több probléma van vele a FORD-al viszont az időseket is és az ételkihordást is 

meglehetne oldani. Mindkét autót meg kell hirdetni és amelyikért kedvezőbb árat kap az 

önkormányzat, azt értékesíteni kell. 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a mindkét autót ugyanazok a sofőrök vezetnék, 

de mindennapi használatra nem szeretné az új gépjárművet használni. Nem ért egyet a régi 

gépjárművek értékesítésével, mivel csak áron alul lehetne eladni. 

Cselenkó Krisztina képviselő javasolta, hogy a régi gépjárművek legyenek meghirdetve és 

kedvező feltételek esetén egyet mindenképp értékesítsen az önkormányzat. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő- testületállást foglalt abban, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

OPEL Combo és a Ford Tranzit gépjárműkedvező értékesítése érdekében hirdesse meg 

eladásra a gépjárműveket. 

A hirdetések eredményének figyelembevételével hoz döntést a gépjárművek 

értékesítéséről. 

 

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

határozatot hozta: 

 

70/2014.(VI.16.)kt.határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által a Göcsej Autóház 

Kft.-től megvásárolandó VW T5 Kombi típusú gépjármű beszerzéséhez - vételár: 12 633 550 

Ft - a 103/2013.(XI,.8.)VM rendelet alapján kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére 

kapott 10.000.000 Ft összegű támogatás előfinanszírozására az önkormányzat kölcsön 

szerződést köt a Porsche Bank Zrt,.-vel( 1139. Budapest, Fáy út 27). 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a gépjármű vételárához szükséges 2 633 550 

Ft önrészt a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsön szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 



Vállalkozói szerződés megkötése 

 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy Páka Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 10/2014.(II.19.) BM rendeletben foglaltak figyelembevételével 20 000 

000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Az önkormányzat az igényét többek közt az idősek klubja belső festési munkálataira. A klub 

2005. december 1- én kezdte el működését. A szociális intézmény festésére az óta nem került 

sor. A mennyezet több ponton penészes a szigetelés hiánya miatt e felületek burkolása a 

festést megelőzően indokolt. 

A pályázati támogatással összhangban az önkormányzat árajánlatot kért Németh László 

egyéni vállalkozótól, mely az alábbi munkákat tartalmazta:   

- 170 m2 mennyezet DECO Panel  burkolás            

- az épület 372 m2- nyi felületének Diszperziós mészfestéssel történő meszelése,   

   továbbá 237  m2 - en a fal glettelése,                    
A vállalkozó 2014. július 30-ig a fenti munkák elvégzését összesen bruttó 387 260 Ft 

összegért vállalja. A munka nagyságrendjére tekintettel több árajánlatot nem kell kérni az 

önkormányzatnak.  

A polgármester javasolta a képviselő-testületnek a szerződés megkötését a vállalkozóval. 

 

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

határozatot hozta: 

 

71/2014.(VI.16.)kt.határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalkozói szerződést köt Németh 

László  (8960. Lenti, Átkötő út 5/d) egyéni vállalkozóval az önkormányzat tulajdonát képező 

Páka, Petőfi út 4. szám alatti szociális intézmény belső festési munkáira a kapott árajánlat 

alapján. 

A vállalkozói díj összege: bruttó 387 260  Ft. 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

 

Lukács Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2014. július 3. és július 

9- e között településen fog tartózkodni Cuverville településről meghívott vendégek. Az elmúlt 

évben, Franciaországban a Testvérvárosi megegyezés megkötésére került sor a franciaországi 

településen. A fenti időpontban a testvérvárosi kapcsolat megerősítésére kerül sor Páka 

településen. A vendégek fogadását a képviselő-testület mellett a Pákai Magyar –Német Baráti 

Kör fogja lebonyolítani. A felmerülő költségek fedezetére 150 000 Ft összegű önkormányzati 

támogatásra lenne szüksége a baráti körnek. A polgármester javasolta a támogatás 

megállapítását. 

 

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, hogy a két évvel ezelőtti kapcsolat megerősí-

tésére kerül sor itt Pákán, melyet méltóan kellene megünnepelni. Ezért javasolta a támogatás 

megállapítását. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

 



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

határozatot hozta: 

 

72/2014.(VI.16.)kt.határozat 

 

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. évben a Pákai Magyar- Német 

Baráti Kör részére 150 000 Ft összegű működési támogatást állapít meg.  

A képviselő- testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: alpolgármester 

 

2.) Interpelláció, kérdés 

 

a.) interpelláció nem hangzott el  

b.) kérdés. 

 

Károly Róbertné alpolgármester elmondta, többen jelezték, hogy a bunkerok 

karbantartására több figyelmet fordítson az önkormányzat, mivel rendszeresen megrongálásra 

kerülnek a tájékoztató táblák, a futóárkok oldala bedőlt.  

Varga Ivett képviselő kérte a polgármestert, hogy lehetőség szerint a szennyvíztelepre vezető 

Kossuth utca bevezető szakaszához sebességkorlátozó tábla kerüljön elhelyezésre, mivel a 

felújítási munkák során napi szinten közlekednek az útszakaszon a tehergépkocsik és félő, 

amennyiben az utcában lakó kisgyermekek kifutnak az útra baleset történik. 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, az önkormányzat felé is jelezték a 

rongálást a bunkeroknál, folyamatosan igyekszünk a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Mivel a helyszín Páka külterületén van, a központi látószögtől távol esik, ezért merik 

megtenni többen a rongálást. 

A szennyvíztelep felújítását ma LE-KÓ Kft. végzi, akinek a figyelmét felfogjuk hívni, hogy a 

a szennyvíztelepi úton a megengedett sebességgel közlekedjenek. 

A képviselő-testület nyílt ülésén több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 20,
00

 -órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 
 

 

 

Lukács Tibor                        Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                              jegyző 

 

 

Biró Ildikó                           Varga Ivett  
képviselő                                                                                                                   képviselő     

 

       

                                                                    (jkv. Hitelesítő)  

                     

        

 


