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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Páka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 27 - én  17,
00

 - órakor  

megtartott rendkívüli nyílt ülésről.  

 

Az ülés helye:  Pákai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:    Lukács Tibor                        polgármester, 

    Varga Ivett                           alpolgármester   

                            Károly Róbertné                   képviselő 

  Dr.Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő                    

                            Németh Nóra                         képviselő 

                            Panágl Tamás                        képviselő 

  Varga Zsolt                            képviselő 

                             

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
    Tóthné Péter Judit jegyző 

    Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

           

Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. Külön köszöntötte a 

jegyzőt és munkatársát és Rikli Katalint. Megállapította, hogy az  ülés határozatképes, mert a 7 főből 7 

fő képviselő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek és dr. Kukorné dr.Bakos Katalin és Varga Zsolt  képviselőt javasolta, 

melyet a testület elfogadott. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Könyvtáros munkájával felmerült problémák megbeszélése 

 

2.) Pályázatok beadásáról döntés. 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1.) Könyvtáros munkájával felmerült problémák megbeszélése 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az ülésre meghívást kapott Rikli Katalin 

könyvtáros, hogy a munkájával kapcsolatban felmerült problémák kerülnek megbeszélésre. 

 

Tóthné Péter Judit jegyző megkérdezte Rikli Katalint, mivel az első napirendi pont 

keretében személyi ügy tárgyalására kerül sor, hozzájárul e, hogy erre  nyilvános ülés 

keretében kerüljön sor . A 2011 évi CLXXXIX  törvény 46.§(2) bekezdésének b)pontja 

értelmében a képviselő –testület zárt ülést tart személyi ügy tárgyalásakor,  az érintett 

kérésére. 

 

Rikli Katalin könyvtáros válaszában elmondta, hogy hozzájárul, hogy a z napirendi pont 

nyilvános ülés keretében legyen tárgyalva. 

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy a könyvtár munkájával sok probléma merült fel. 

A viselkedése nem megfelelő a képviselő-testület, valamint a hivatali dolgozók, civil 

szervezetek irányában. A stílusa nem elfogadható, nagyon sok esetben fellengzős és lekezelő, 

ugyanakkor a tárlatvezetésről pozitív a látogatók visszajelzése. A kaffogó, lekezelő 



magatartás napi szinten jellemző a könyvtárosra. Ez a magatartás sok esetben a megfelelő 

munka gátja is. Nemrég az általános iskolába is nagyon csúnyán beszélt a könyvtárosa 

dolgozókkal.  

 

Rikli Katalin könyvtáros elmondta, hogy nem érti mi a probléma a munkájával, nem 

érzékelte, hogy a hivatali dolgozókkal, vagy a képviselőkkel probléma lenne, ezért az ezzel 

kapcsolatos kérdésekre sem tud válaszolni. Nem emlékszik arra, hogy valakivel is csúnyán 

beszélne.  

Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin képviselő nem érti, hogy mi a probléma a könyvtáros 

munkájával, nagyon színvonalasan látja el a munkáját. Véleménye szerint a munkaidő 

beosztását esetlegesen át kell gondolni, közzé kell tenni a honlapon, hogy mikor látogatható a 

tárlat, és emellett közzé kell tenni, hogy előre történő bejelentkezés alapján lehet a tárlatot 

látogatni. Más településeken sem jellemző, hogy a látogató, bejelentkezés nélkül a tárlatokat 

bármikor látogathatja. A polgármester folytasson a dolgozóval párbeszédet, az esetleges 

problémák legyenek megbeszélve. Úgy gondolja, hogy nincs olyan kardinális probléma, amit 

nem lehet megoldani. Véleménye szerint a polgármester és a Kati között a párbeszéd 

hiányzik.  

Panágl Tamás képviselő elmondta, hogy az elmúlt ülésen döntés született arról, hogy a 

polgármesterírásban tájékoztassa a könyvtárost arról, hogy mi a képviselő –testületnek mi az 

elvárása a közalkalmazottal szemben. Megtörtént-e e munkáltatói levél kiküldése, ill. a 

polgármester tájékoztatta –e a dolgozót szóban az elvárásokról. 

Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy a polgármester úr szóban tájékoztatta 

könyvtárost a testület elvárásáról, de írásbeli munkáltatói utasítást nem kapott, mivel nem 

megfelelő reakcióra számított. Jobbnak látta a polgármester, hogy a képviselő-testület is 

ismerteti a közalkalmazottal a problémákat. 

Rikli Katalin könyvtáros elmondta, hogy sok esetben az a gondja, hogy a kérdéseire nem 

kap időben válasz. Hetek óta nem mondta meg a polgármester, hogy a Szent Péter –Pál-i 

búcsún mikor kezdődjön a kulturális program, mikor kezdődik a futballmérkőzés. Sok esetben 

azért nem tud megrendelni dolgokat, ill. nem tud intézkedni, mert nem kap válasz a 

kérdéseire. Most például azt sem tudja, hogy a Háromszenteki búcsú rendezvényre mennyi 

összeget szánt a testület, szinten nem tudja Péter –Pál-i búcsú költségvetését. 

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a könyvtárost és a képviselő-testületet is, hogy a 

könyvtár nem költségvetési szerv, szakfeladati szinten működik. A könyvtárosnak 

gazdálkodási jogköre nincs, csak javaslatot tehet, de az önkormányzat nevében nem járhat el, 

a polgármester felhatalmazása nélkül egyetlen szervet sem képviselhet., így a könyvtár 

pályázatok esetében sem képviselheti az önkormányzatot. A különböző rendezvények 

alkalmával a résztvevők többször is már jelezték, hogy a könyvtáros hivatalt, az 

önkormányzatot szidalmazza, ezek az információk folyamatosan visszajönnek. Nem régen a 

Postán tett olyan kijelentést a Kati, hogy nem tud az önkormányzattal együtt dolgozni. Sajnos 

mennek el olyan e-mailek a részéről, ami lejáratja Pákát, az önkormányzatot. Sajnos több 

ilyen eset is megtörtént. Az Országos Tájház Szövetség részére is a könyvtáros olyan 

elektronikus levelet küldött, mellyel az önkormányzatot lejáratta. 

 

Ezt követően Lukács Tibor polgármester a e-mailt felolvasta. 

 

Rikli Katalin elmondta, hogy a Tájház Szövetség részére írt levélben nincs semmi 

kifogásolni való, ő csak a valóságot írta meg. Megkérdezte, hogy mit kellett volna írnia? 

Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy semmi sértőt nem lehet írni, ami nem 

jó fényt vet az önkormányzatra. Ez már sok esetben megtörtént, két éve a facebookon tette 



közzé a könyvtáros, hogy a csúszós úton vigyázzanak a Művelődési Ház előtt az emberek, 

mert ő is majdnem hátast dobott. 

 

Károly Róbertné képviselő: elmondta, hogy sajnos nem megfelelő a Katinak a hozzáállása a 

képviselő- testülethez, több esetben a facebookon lejárató bejegyzései jelentek meg a Katinak. 

A képviselő- testületnek az a célja, hogy a könyvtárossal jó kapcsolata legyen. Ez már 

többször el lett mondva, érthetetlen, hogy miért lát ellenséget a testületben, a hivatalba. 

Várjuk a javaslatait, negyedéves terveket, amiből már ki lehet indulni. Az egyes programok 

közül csak akkor lehet választani, ha javaslatokat kapunk. Emellett természetesen várjuk, 

hogy a könyvtáros jelezze, ha valamilyen problémája van, mindenki nagyon készségesen 

segít. Megemlítette, hogy az elmúlt évben a kosárkötő tanfolyam kapcsán, a Művelődési Ház 

magas rezsiöltsége miatt a testülete  úgy döntött, hogy  kér 7000 Ft bérleti díjat , mely a 

résztvevőktől  lett kérve, akik a megállították és ezt számon kérték a testület tagjaitól. A 

képviselő-testület által meghatározott összeg csak jelképes volt, hisz 6 alkalomra kellett 

összesen 7 ezer Ft.-ot fizetni, melyet az előadónak kellett megfizetni, nem a résztvevőknek. 

 Rikli Katalin könyvtáros: elmondta, ha bármilyen díjat a testület megállapít, azt az 

előadónak kell megfizetni, de a bevételi forrását a részvételi díj teremti meg.  Ezért is 

tájékoztatta a tanfolyamon részt vevőket, a díj növekedésének az okáról.  

Varga Ivett alpolgármester elmondta, hogy az ő munkahelyén úgy működik, hogy az 

ügyvezető igazgató, ha kéri egy program megrendezését, akkor a kész tervet elé kell tenni, 

melyet vagy elfogad, vagy megmondja, hogy hol kell módosítani rajta, de az elkészítés a 

koordináció a dolgozó feladata. Egy falusi rendezvény megszervezése kapcsán, ha a 

képviselő- testületnek kell megmondani, hogy kit keressen meg a könyvtáros, akkor már nem 

kell megszervezni, hisz ez esetben, ha mindent az önkormányzat mond meg, akkor már meg is 

szervezi. Egyet értett azzal, hogy az sehol sem megengedett, hogy a munkavállaló lejárassa a 

munkáltatóját. Az alpolgármester hiányolta a negyedéves program tervezet elkészítését. Már 

múlt év decemberében a képviselő-testületnek 

Dr. Kukorné Dr. Bakos Katalin elmondta, hogy addig a könyvtáros nem tud egy programot 

megszervezni, amíg nem tudja, hogy mennyi pénz van rá, milyen jellegű műsort szeretne az 

önkormányzat. Támpontot nekünk kell adni. 

Németh Nóra képviselő: elmondta, hogy a 2014 évben újonnan megválasztott képviselő- 

testület csak nemrég szembesült a problémával. Hozzátette, hogy a képviselő-testület a 

település kulturális életének szervezése kapcsán együtt kíván működni a könyvtárossal, és 

segíteni szeretné annak munkáját, melyhez információra van szüksége. A könyvtárosnak meg 

kell értenie, hogy nem ellene dolgozik a képviselő-testület. Amennyiben problémája van a 

munkája kapcsán, akkor jelezze a testület tagjainak, a napi munkavégzés során, pedig együtt 

kell működni a polgármesterrel, a hivatal dolgozóival.  

Varga Ivett alpolgármester hozzátette, hogy a képviselő-testületet, lejárató kampányt, egyéb 

tevékenységet be kell fejezni, mert egyébként nem lehet együtt dolgozni. Kérte a könyvtárost, 

hogy a feladatait maradéktalanul lássa el, a munkaköréhez tartozó feladatokat el kell látni, és 

sok esetben olyan feladatokat is, melyek nincsenek konkretizálva a munkaköri leírásban. 

Kérte, hogy színvonalasan szervezze meg a település rendezvényeit, és konkrét javaslattal 

éljen az egyes rendezvényekre vonatkozóan. 

Lukács Tibor polgármester a első napirendi pont tárgyalását lezárta azzal, hogy a képviselő-

testületnek nem áll szándékába a könyvtáros  közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni, 

nem az a munkáltató célja, de az eredményes munkavégzéshez a megfelelő párbeszédet meg 

kell találni. Kérte a könyvtárost, hogy a testületbe ne lásson ellenséget, és hozzátette, hogy a 

különböző programok megszervezéséhez szükséges segítséget továbbra is meg fogja részére 

adni.  

 



 

2.) Pályázatok beadásáról döntés. 

Előadó: Lukács Tibor polgármester 

 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy az óvoda épületének felújítása a székhelyóvodát 

és a novai telephely óvodát is érintené. A pákai óvoda felújításának várható költségvetése kb. 

26 millió Ft, a novai óvodáét még nem kaptuk meg. A 95 %- os pályázati támogatás mellett 

javasolta a pályázat támogatását. 

 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy a pályázat benyújtásáról addig ne 

döntsön a testület, amíg Nova község önkormányzatával az egyeztetés nem történt meg és 

nem ismert a két óvoda pontos költségvetése együttesen. 

Megkérdezte, hogy a benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerő rendelkezésre áll-e? 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg nincs meg hozzá a pénzügyi 

forrás, de a bevételi forrást meg fogja rá találni. 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy az önkormányzatnak törekednie 

kell a település népességének megtartására. A Sugár úti bérlakás értékesítésének feltételeit 

újra kell gondolni, mert lehet, hogy lenne kevesebb vételárért jelentkező. Évről-évre kevesebb 

a születés, mint a halálozások száma, ez rémisztő, tenni kell azért, hogy a fiatalok ne 

menjenek el a településről.  

Károly Róbertné képviselő egyetértett a képviselő asszonnyal, hozzátette, hogy a 

köznevelési intézményben is érződik a kevés születésszám, a településre az iskola befejezése 

után nem térnek vissza a fiatalok, így fokozatosan csökken a lakosság. 

Megkérdezte, amennyiben az önrész nem állna rendelkezésre, úgy dönthet-e úgy az 

önkormányzat, hogy a pályázati támogatást visszamondja, továbbá megkérdezte, hogy 

mennyi idő áll rendelkezésre sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósítására. 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a bérlakás vásárlása ügyében senki 

nem kereste meg. A Sugár úti lakás összkomfortos, így 5 millió Ft ár nem sok érte, de az 

értékesítésről a 4 tulajdonos önkormányzatnak kell dönteni. 

Tóthné Péter Judit jegyző válaszában elmondta, hogy a pályázati döntés augusztus 6- ra 

várható, pozitív elbírálás esetén kerül sor a támogatási szerződés aláírására. Természetesen a 

képviselő-testület még az aláírás előtt is mondhatja azt, hogy nem kéri a pályázati támogatást 

önrész hiányában, a beruházást 2016. december 31- ig kell megvalósítani. 

Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy részéről csak úgy tudja támogatni a pályázat 

benyújtását, hogy önrész hiányában a támogatás esetlegesen visszamondható. 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy szeretné, ha a testület a belterületi út felújításra 

is beadná a pályázatot, mivel a Hegyalja és Rákóczi utca igencsak rossz állapotban van.  

Panágl Tamás képviselő megkérdezte lehet-e pályázni az 1905 hrsz- ú útra, mivel annak 

állapota még rosszabb. Korábban arról volt, amennyiben lakója van a zártkertnek úgy az 

ingatlanhoz vezető út felújítására is pályázni, lehet. Legjobb tudomása szerint van egy 

lakóhellyel rendelkező lakó. 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy kizárólag belterületi utakra van 

kiírva pályázat, ugyanakkor lakóhellyel sem rendelkezik senki a zártkertben. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el.  
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 



43/2015 (V.27.) számú határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015.évi központi 

költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3. mellékletének II.4.pontjában foglaltakra 

figyelemmel  pályázatot nyújt be  „ az Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” a pályázati kiírás 1b). pontjában meghatározott belterületi utak felújítására.  

 

A beruházás összköltsége:      17 589 424   Ft 

 

Az önkormányzat pályázati támogatásként (85 %) 14 951 010  Ft- ot igényel. 

A pályázathoz szükséges önrészt (15 %) a 2 638 414 Ft- ot az önkormányzat a 2015/2016. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a 

nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2015. június 9 - től folyamatos 

Felelős:     polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN: 

 

Lukács Tibor polgármester elmondta, hogy Simon Ernő a Kerka-Média BT. vezetője 50 e 

Ft pénzügyi támogatást kér az általa üzemeltetett Kerka- Média Bt. fenntartásához szükséges 

eszközök fejlesztésére.  

Az írásos kérelem részletesen tartalmazza a fejlesztés eszköz igényét. 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő megkérdezte, hogy milyen összeggel támogatja a 

Kerka- Média BT.-ét havonta és magánvállalkozás formájában működik-e? 

Lukács Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy vállalkozásként üzemel és havonta 

az önkormányzat 65 e Ft támogatást biztosít, mely kábeltelevízió fenntartásához és a weboldal 

szerkesztésének a költségét foglalja magába. 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, amennyiben magánvállalkozásként 

működik, úgy részéről a kérelem nem támogatható. 

Károly Róbertné képviselő elmondta, hogy a kérelemből is kitűnik, hogy egyre nagyobb 

eszközigénye van a falutévé szolgáltatásnak. Valószínűleg ha a meglévő szolgáltatás 

kibővülne a képviselő-testületi ülések közvetítésével, ennek évről-évre nagyobb 

költségvonzata lenne, amit az önkormányzat nem tud felvállalni. Megkérdezte, hogy más 

önkormányzattól is kért-e támogatást a kérelmező, illetve mi van abban az esetben, ha nem 

kapja meg a kért támogatás. 

Javasolta, hogy a kérelem tárgyában a testület döntést ne hozzon, hanem a kérelmező a soron 

következő ülésen legyen meghallgatva. 

 
A képviselő -testület  a kérelem tárgyában a döntéshozatalt elnapolja. 

 

 Lukács Tibor polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet 2015. május 31-én 

megrendezésre kerülő Három Szenteki hegyi búcsú rendezvény költségeihez támogatást kért a 

ZALAVZ Zrt.-től. Az Észak- zalai Víz- és  Csatornamű  Zrt. 20.000 Ft támogatást biztosított. 

Kérte az erről szóló megállapodás jóváhagyását. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:   

 



44/2015 (V.27.) számú határozat. 

 

Páka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapodást köt az Észak- zalai Víz- 

és Csatornamű  Zrt.-vel (8900. Zalaegerszeg.Balatoni út 8.) a Páka Községben 2015. május 

31-én megrendezésre kerülő Három Szentek-i hegyi búcsú 20.000 Ft összegű támogatásról. 

A képviselő-testület a támogatást tudomásul veszi és elfogadja, és felhatalmazza a 

polgármestert a támogatás aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Dr. Kukorné dr. Bakos Katalin képviselő elmondta, hogy Páka -Ortaháza közötti út 

nagyobb esőzések alkalmával a lezúduló sár miatt járhatatlan. A nagyobb esőzések után csak 

egy nyomvonalon tudnak közlekedni az autók, mely balesetveszélyes. A problémát mielőbb 

meg kellene oldani, amíg baleset nem történik. 

Lukács Tibor polgármester válaszában e,- közegészségügyi  hatóságok, a 

katasztrófavédelmi igazgatóság, két település polgármester és a gazdálkodó  bevonásával 

helyszíni szemlére és ezt követően a probléma megoldása ügyében egyeztetésre került sor. 

Az út melletti területen gazdálkodóknak művelési ágat kell váltani 1 éven belül annak 

érdekében, hogy a növények gyökérzete megfogja a lezúduló iszapot és sarat. 

Elképzelhető, hogy a későbbiekben, aki a kötelezettségének nem tesz eleget azt meg fogják 

bírságolni. 

 
A képviselő-testület nyílt rendkívüli ülésen több napirendet nem tárgyalt. 

 

A polgármester a nyílt rendkívüli ülést 19,
20 

-órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

Lukács Tibor                Tóthné Péter Judit 

Polgármester                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

Dr.Kukorné dr.Bakos Katalin                             Varga Zsolt                                   

képviselő        képviselő 

          

(jkv. Hitelesítő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


