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Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Szám: 190-2/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15.-én tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak:  
 Szebeni Endre polgármester 
 dr. Kárpát György Artúrné alpolgármester 
 Bacsóné Ignácz Katalin képviselő 
 Kovács Barnabás képviselő 
 Szuetta István Józsefné képviselő 
 Petercsák Vince képviselő 
 Porempovics Mihály Miklós képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Simon 
József János a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacsóné Lukács Katalin a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mahut Gézáné pénzügyi előadó, Pongráczné Szerencsi Judit 
könyvvizsgáló, Tóth László főépítész 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Mahut 
Gézáné pénzügyi előadó, Tóth László főépítész (a XI. napirendi pont tárgyalásánál) 
 

Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a 

megválasztott 6 fő képviselő és a polgármester jelen van.  

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Dr. Kárpát György Artúrné és Bacsóné Ignácz Katalin képviselőket, jegyzőkönyv-
vezetőnek Bodnár-Hudák Esztert. 
 
 
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet: 
 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 
intézkedésekről (szóban) 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
 
II. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
III. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
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IV. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseiről 
Előterjesztő: Bacsóné Ignácz Katalin Elnök 
 
V. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Petercsák Vince Elnök 
 
VI. Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. 
évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 
VII. Előterjesztés a mobil parkolási rendszer bevezetésére, és parkoló automata kihelyezésére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 
VIII. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2/2007. (I.15.) számú a Térségi Művelődési Ház 
parkolási rendjéről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző  
 
IX. Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának 
módosításra 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 
X. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
XI. Egyéb indítványok, javaslatok   
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 
intézkedésekről (szóban) 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az előző Képviselő-testületi ülés megtartására 2016. január 25. 

napján került sor, az azóta eltelt időszakban rendkívüli esemény nem történt, pályázati egyeztetések 

zajlottak, illetve zajlanak.  

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. február 4. napján tartott ülésén 

elfogadta a 2016. évi költségvetését, melyről bővebben jegyző úr tájékoztatja majd a testületet. 

2. Napirendi pont 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy egy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület 

a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításával. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, felkéri a bizottság 

elnökét Petercsák Vincét a döntés ismertetésére.  
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Petercsák Vince: Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.  

Szebeni Endre: Vitára bocsátja a napirendi pontot.  

Dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő szolgáltatások 

ellenértékeként megjelölt 9.930 e Ft-ot is fel kell tüntetni a saját bevételek között.  

Csató Szabolcs: Ez egy technikai kérdés, a tervezetben azokat a bevételeket nem tüntették fel, 

amelynek kiadási oldala is van, egyébként mindkét megoldás helyes.  

Dr. Kárpát György Artúrné: Az önkormányzat a saját bevételeit bármire költheti, így javasolja a 

9.930 e Ft feltüntetését a saját bevételek között.  

Csató Szabolcs: A módosító javaslatnak megfelelően korrigálják a táblázatot.  

Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy a táblázat 2. 

során a szolgáltatások ellenértékének összege is kerüljön feltüntetésre.  

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016.(II.15.) számú határozata 

az önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja, azzal a 

módosítással, hogy a bevételek 02. sorszámú során kerüljön feltüntetésre a költségvetés 

szolgáltatások ellenértéke előirányzatán szereplő 9.930 e Ft összeg.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal   

 

3. Napirendi pont 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében nem következett be 

jelentős javulás, a bevételek nem változtak, a kiadások növekedtek. A Hegyközi Területfejlesztési 

és Alapellátási Társulás működtetéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulások összege 

jelentősen megnőtt. A gesztor önkormányzat eddig is nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen a 

szolgáltatások biztosítása érdekében folyamatosan előfinanszírozást végzett az önkormányzati 

hozzájárulások megfizetésének elmaradása következtében. Bízik benne, hogy az idén jobb lesz a 

fenntartó önkormányzatok fizetési hajlandósága.  

Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, felkéri az elnököt a döntés 

ismertetésére.  

 

Petercsák Vince: Elmondja, hogy a 2016. évi költségvetést a Pénzügyi Bizottság jóváhagyta, annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.  
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Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a költségvetés ismertetésére.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete nem lett rosszabb, a 

veszélyek lettek nagyobbak. A költségvetésben az idén is van némi tartalék, ugyanakkor a Társulás 

működtetése hordoz magával veszélyeket, ugyanis az önkormányzati hozzájárulások mértéke az 

idén jelentősen megnövekedett. A szemléltetés érdekében kiosztásra került a Társulás 

költségvetésének néhány összesítő táblázata. A Társuláshoz Pálházának 9 millió Ft összeggel kell 

hozzájárulnia, ez jelenleg nem okoz pénzügyi problémát, ugyanakkor az önkormányzati 

hozzájárulások összege társulási szinten 55 millió Ft, melynek előfinanszírozását nem tudják 

biztosítani.  

A költségvetés főösszege az elmúlt éven úgy volt 410 millió Ft, hogy abból 107 millió Ft-ot a 
szennyvíz beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó tételek tettek ki. Az idei éven a költségvetési 
főösszeg 419 millió Ft, mely csupán a működéshez kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza. Több 
olyan finanszírozási tétel is van, amely nem jelenik meg közvetlenül az önkormányzat 
költségvetésében, ilyen például az OEP finanszírozás, melyet közvetlenül a Társulásnál jelentkezik. 
Összességében megállapítható, hogy a Társulás teszi ki az önkormányzat költségvetésének felét. A 
Társulás fenntartásához a fenntartó önkormányzatoknak 55 millió Ft összegű hozzájárulást kell 
fizetniük, mely az elmúlt évi kötelezettséghez képest jelentősen megnőtt. A Társulás ellátási területe 
tovább bővült Alsóberecki, Felsőberecki településekkel, így Sátoraljaújhely kivételével az egész járás 
ide tartozik.  
Az ügyeleti ellátás finanszírozása továbbra is az ellátási területen élők számával arányosan történik, 
melynek következtében a költségvetés jelentősebb részét az önkormányzatoknak saját 
költségvetésük terhére kell biztosítaniuk. Az ügyeleti díjak vonatkozásában minimális emelést 
terjesztettek elő az orvosok vonatkozásában, mely a hétvégi és ünnepi időszakra vonatkozik, 
ugyanis ezen időpontokban a legnehezebb a szolgáltatás szervezése. A Társulás alkalmazásában álló 
egy fő háziorvosi asszisztens a jövőben mindkét praxisban tevékenykedik majd 4-4 órában, ugyanis 
mindkét orvos úgy nyilatkozott, hogy szükség van a munkájára. 
A házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában a jogszabályi változások eredményeként 
jelentősebb összegű önkormányzati támogatással kell számolni. Ez abból adódik, hogy a jogszabályi 
előírások jelentős szigorítása következtében az ellátottak száma lecsökkent, továbbá a megbízásos 
jogviszonyban alkalmazott gondozók által ellátott gondozottakra már nem kapnak támogatást. 
Lehetőségként merült fel az elmúlt éven a gondozási díj bevezetése, azonban abban nem alakult ki 
egységes álláspont.  
A nappali ellátás továbbra is jól finanszírozott szolgáltatás, azokon a településeken, amelyeken ez 
működik, valamivel jobb a pénzügyi helyzet. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
önkormányzati hozzájárulás nélkül működtethető. A szociális étkeztetés szolgáltatás biztosítása 
kiegészítésre szorul, mely telephelyenként változó. A gyermekétkeztetési feladatok ellátás két 
telephelyen működik Pálházán, illetve Füzérkomlóson. A pálházai telephelyen önkormányzati 
hozzájárulás nélkül működtethető a szolgáltatás, ugyanakkor a füzérkomlósi telephelyen a fenntartó 
településeknek szükséges kiegészíteni az ellátást nem fedező központi finanszírozást. A pszichiátriai 
és szenvedélybetegek nappali ellátás szociális szolgáltatások továbbra is önkormányzati 
hozzájárulás nélkül biztosíthatók. A családi napközi működtetését augusztus 31. napjáig tervezik, 
ugyanis az egész napos iskolai oktatás bevezetése következtében nem tudnak megfelelni a 
létszámkritériumoknak. A kiadások vonatkozásában csak a kötelező kiadásokkal terveztek, illetve 
egy csekély havi 3000 Ft összegű caffetéria juttatással, mely az idén egységesen kerül megállapításra.  
Elmondja, hogy a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás 
összege rendkívül magas. Ennek oka, hogy egyre inkább nő a különbség a központi költségvetésből 
kapott finanszírozás, illetve a kiadások között. A finanszírozási nehézség abból adódóik, hogy a 
központi költségvetés egy átlag bérköltséggel kalkulál, ami nem tartalmazza sem a kötelező 
pótlékokat, sem pedig a kötelező juttatásokat, ilyen például a jubileumi jutalom. A helyzetet tovább 
rontja, hogy az intézményben több idősebb, nyugdíjba vonulás előtt álló dolgozó is van, akik több 
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éves szolgálati idővel rendelkeznek, mely alapján magasabb bérre jogosultak, mint egy pályakezdő 
pedagógus.  
Elmondja, hogy a Társulás létrehozásának eredményeként munkahelyteremtés is megvalósult a 
Hegyközi Tündérvarázs Óvodában, szeptembertől két fő pedagógiai asszisztens, illetve egy fő 
óvodatitkár került alkalmazásra, mely annak köszönhető, hogy a gyermeklétszám 100 fő feletti, 
valamint a csoportok száma növekedett.  
Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének beruházási kiadási előirányzatok során 500.000 
Ft összeg szerepel, mely a szennyvíztisztító telep beruházáshoz kapcsolódik, mely összegre 
pályázatot kívánnak majd benyújtani. A civil szervezetek támogatására 5.5 millió Ft összeget 
terveztek be, melyből 4.5 millió Ft a POSA FC támogatása, mely már tartalmazza a társasági 
adókedvezmény önrészét is a Képviselő-testület döntése értelmében. Az egyházak támogatása 
vonatkozásában összességében 600.000 Ft összeggel terveztek, ez már tartalmazza az elmúlt éven 
meghatározott támogatást is, ugyanis a kifizetések áthúzódtak január hónapra. Az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére 100.000 Ft, a Polgárőr Egyesület részére 100.000 Ft, a Huták Virágai 
Népdalkör részére pedig 200.000 Ft összegű támogatással terveztek.  
 

Szebeni Endre: Vitára bocsátja a költségvetést.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő számadatok nem 

egyeznek a táblázatokban szereplő értékekkel, így nem tudja, hogy melyik a helyes. Az előterjesztés 

szerint a gyermekétkeztetési feladatok ellátását a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda végzi, de ez nem 

helytálló, hiszen a feladatellátás átszervezésre került a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási 

Központhoz.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a költségvetési táblákban szereplő számadatok a helyesek, az 

előterjesztés szövegében több helyen is elírás történ, ezért elnézést kér. A gyermekétkeztetési 

feladatok ellátását valóban a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ biztosítja.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: A gyermekétkeztetési feladatokat átszervezésének körülményeiről kér 

egy rövid tájékoztatást, továbbá elmondja, hogy a szociális feladatok biztosítására 3.440 e Ft 

támogatást kap az önkormányzat, melyből nagyon keveset fordítanak segélyezésre.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a gyermekétkeztetési feladatok átszervezéséről tavaly 

szeptemberben döntött a Társulás, melyet a Képviselő-testületek is jóváhagytak. Az átszervezés 

eredményeként átláthatóbbá vált a feladatellátás, ugyanis a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda 

kizárólag nevelési feladatokat lát el, míg a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ biztosítja az 

étkeztetési feladatokat. Az átszervezés következtében az intézményen belül sokkal rugalmasabban 

biztosítható a feladatellátás, példaként említi, hogy az idén felmondott egy élelmezésvezető, akinek 

a helyettesítését rövid időn belül meg tudták oldani a telephelyek közötti áthelyezéssel. Elmondja 

továbbá, hogy a költségvetési törvény is együtt kezeli a szociális és gyermekétkeztetési feladatokat, 

így célszerű azokat egy intézményen belül ellátni.  

 

dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a feladatellátás ténylegesen hol történik? 

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a feladatellátás helye nem változott, továbbra is a Hegyközi 

Általános Iskolában lévő főzőkonyhán történik a munkavégzés. Hosszabb távon felmerülhet, hogy 

egy ellátási helyen történjen a feladatellátás, ezt a nagyobb településeken már meg is lépték, azonban 

ezt a Társuláson belül nehéz lesz megvalósítani, ugyanis minden polgármester ragaszkodik a saját 

telephelyének fenntartásához.  
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A szociális feladatok ellátására valóban 3.440 e Ft finanszírozást kapnak, azonban ezen összeg nyújt 

fedezetet a szociális intézmény támogatására is. Amennyiben az önkormányzati hozzájárulást, 

illetve a települési támogatás kifizetésére fordított összeget összeadják, kiderül, hogy a 

finanszírozást ténylegesen a szociális feladatok ellátására használják fel.  

 

Szebeni Endre: Kéri a költségvetés elfogadását.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

419 237 E Ft Költségvetési bevétellel 
419 237 E Ft Költségvetési kiadással 

 0 E Ft 
 

Költségvetési egyenleggel 
 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 
1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió 
forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső 
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, 
vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 

3. § A költségvetés részletezése 
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 
szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és 
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-
9.2.2. mellékletek szerint határozza meg. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni 
a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg 
a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi 
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható 
forrás szolgálhat. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű 
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 
gyakorolja. 
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5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeghatárig - mely esetenként 
a 200 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, 
a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-
módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat 
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt 
terheli. 

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a 
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul 
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2016. február 16.-án lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Pálháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) számú rendelete. 

 

 

  Csató Szabolcs          Szebeni Endre 

        jegyző            polgármester 

 
 

4. Napirendi pont 

Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseiről 
Előterjesztő: Bacsóné Ignácz Katalin Elnök 
 

Szebeni Endre: Felkéri Bacsóné Ignácz Katalin elnököt a szóbeli kiegészítésre.  
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Bacsóné Ignácz Katalin: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni, szívesen válaszol a 

felmerülő kérdésekre.  

 

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy a szociális tűzifa kiosztása megtörtént-e? 

 

Bacsóné Ignácz Katalin: A tűzifa kiosztására a döntést követően, két héten belül sor került.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy költségvetési előirányzatot és a teljesítést összevetve 

megállapítható, hogy a teljesítés jelentősen alulmaradt. Véleménye szerint lehetne megengedőbb az 

önkormányzat szociális rendelete, vélhetően túl szigorúak a települési támogatás megállapításának 

feltételei. Érdemesnek találja felülvizsgálni a jövedelemhatárokat.  

 

Bacsóné Ignácz Katalin: Elmondja, hogy a legtöbb támogatási kérelem pozitív elbírálásban 

részesült, igyekeztek mindig figyelembe venni a kérelmezők életkörülményeit.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Emlékezete szerint az elmúlt éven két kérelem is a Képviselő-testület 

elé kerül, mivel a Szociális Bizottság elutasította azokat tekintettel arra, hogy nem feleltek meg a 

szociális rendeletben szabott feltételeknek.  

 

Porempovics Mihály Miklós: Támogatja a rendeletben szereplő jövedelemhatárok felülvizsgálatát.  

 

Bacsóné Ignácz Katalin: Elmondja, hogy jelentős eltérések voltak a jövedelemhatárok 

vonatkozásában, nem néhány ezer forinttal lépték át azokat a kérelmezők. 

 

Szebeni Endre: Érdemes felülvizsgálni a jövedelemhatárokat, de nem javasolja, hogy azokat jelentős 

mértékben megemeljék.  

Kéri a beszámoló elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a szociális rendeletet felül kell vizsgálni.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016.(II.15.) számú határozata 

a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2015. évben 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.  

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre terjessze elő a 3/2015. (II.12.) 

számú a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendeletet 

felülvizsgálat céljából.  

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal  

 

5. Napirendi pont 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Petercsák Vince Elnök 
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Szebeni Endre: Felkéri Petercsák Vince elnököt a beszámoló szóbeli kiegészítésére.  

 

Petercsák Vince: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni, szívesen válaszol a felmerülő 

kérdésekre.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint kicsit kritikusabbnak kellene lennie a bizottságnak, 

javasolja, hogy tegyenek észrevételeket, megjegyzéseket.  

 

Petercsák Vince: A napirendi pontokat mindig részletesen megtárgyalják, amennyiben kérdések 

merülnek fel, azokat az ülésen jegyző úr, illetve a pénzügyi előadók megválaszolják.  

 

Szebeni Endre: Kéri a beszámoló elfogadását.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016.(II.15.) számú határozata 

a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.  

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

6. Napirendi pont 

Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 

Szebeni Endre: Javasolja a köztisztviselők részére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 10%-

os illetménykiegészítés megállapítását. Az apparátus lelkiismeretesen és becsületesen végzi 

munkáját, megérdemlik az elismerést.  

 

Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy az eltérítés megállapítása visszamenőlegesen történik-e? 

 

Szebeni Endre: Igen 2016. január 1. napjától jár az eltérítés.  

Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről 
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 234.§ (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.  

A rendelet hatálya 

1.§ 

E rendelet hatálya a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

terjed ki.  

Illetménykiegészítés mértéke 

2.§ 

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évre egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőnek az alapilletménye 10%-a.  

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. évre egységesen valamennyi középiskolai végzettségű 

köztisztviselőnek az alapilletménye 10%-a.  

 

Záró rendelkezések 

 

(1)  Ez a rendelet 2016. február 16.-án lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától 

alkalmazni kell.   

 

   Szebeni Endre     Csató Szabolcs 
     polgármester                    jegyző 
 
 
 
7. Napirendi pont 
Előterjesztés a mobil parkolási rendszer bevezetésére, és parkoló automata kihelyezésére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a jogszabály értelmében kötelező biztosítani a mobil parkolási 

szolgáltatást, ha az önkormányzat közterültén végez ilyen tevékenységet. Mostanáig parkolóőr 

alkalmazása mellett biztosították a szolgáltatást, de ez a jövőben nem elegendő. Több cégtől is 

kértek ajánlatot a parkoló automata beszerzésére, a Képviselő-testület elé a legkedvezőbb ajánlat 

került.  

 

Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy a parkoló automata érzékeli-e, ha valaki nem vesz jegyet? 

 

Szebeni Endre: Nem, az ellenőrzést meg kell majd szervezni.  

 

Szuetta István Józsefné: Mozgáskorlátozottak részére lesz-e parkolóhely biztosítva? 

 

Szebeni Endre: Jelenleg is fel van festve a mozgáskorlátozott parkolóhely.  

 

Bacsóné Ignácz Katalin: Érdeklődik, hogy a múzeumot hogyan kívánják működtetni a jövőben? 
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Szebeni Endre: A kulturális közfoglalkoztatás keretében kívánják majd megoldani áprilistól -

október hónapig.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a művelődési házban dolgozó kollégák el tudják látni a múzeum 

működtetését. A tárlatot általában csoportok keresik fel, akik előzetesen egyeztetnek időpontot. A 

problémásabb terület a parkoló üzemeltetése, ugyanis azt a hét minden napján működtetni kell. Az 

idelátogató turisták többségében normakövető emberek, gyakran előfordul, hogy még a hivatalba 

is bejönnek azért, hogy parkolójegyet válthassanak. A parkoló automata kihelyezése, valamint a 

mobil parkolás bevezetése lehetővé teszi a parkolójegy megváltását, csupán az ellenőrzést kell 

biztosítani.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Egyértelműen kell jelölni, hogy melyik parkolóhely ingyenes, illetve, 

hogy melyikért kell fizetni.  

 

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy van-e kötelező szervizköltsége az automatának? Elmondja, hogy 

a nyári időszakban nagyon sokan parkolnak a Vásártéri utcán, illetve a Dózsa György úton is.  

 

Csató Szabolcs: A szervizköltségeket nem ismerik pontosan, elvileg csak akkor kell javítani az 

automatát, ha az meghibásodik, akkor pedig a hiba jellegétől függ a költség. A főútvonalon, illetve 

a mellékutcákban történő parkolás visszaszorítása érdekében egyeztetnek majd a rendőrséggel 

illetve a közútkezelővel egy helyszíni bejárás keretében. Valóban egyértelművé kell tenni, hogy a 

parkolásért, hol kell fizetni és hol nem.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy az automata tudja-e kezelni az óradíjat, vagy 

napijegyet kell váltani? 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy automata kezeli az óradíjat is.  

 

Petercsák Vince: Az automata csak a személygépkocsikat kezeli, vagy a buszok számára is tud jegyet 

nyomtatni? 

 

Szebeni Endre: Igen tud, az automata kezelni tudja majd a rendeletben meghatározott tarifákat.  

 

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy az automata akkumulátorral működik-e, vagy szükséges az 

áramellátás kiépítése? 

 

Szebeni Endre: Szükséges a hálózat kiépítése. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016.(II.15.) számú határozata 

parkoló automata kihelyezéséről és megvásárlásáról 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Térségi Művelődési 

Ház parkolójában a parkolási szolgáltatás biztosítása céljából parkoló automatát kíván 
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üzemeltetni. A parkoló automata beszerzésére a GÁMÁN Kft. (1124 Budapest, Hegyalja 

út 146.) által adott árajánlatot (906.650 FT+ÁFA) elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a parkoló automata megvásárlásával kapcsolatos 

dokumentumok aláírására és a berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok 

lebonyolítására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. március 25. 

 

8. Napirendi pont 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2/2007. (I.15.) számú a Térségi Művelődési 
Ház parkolási rendjéről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző  
 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a parkoló automata kihelyezésével párhuzamosan, javasolja a 

parkolás rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatát is. A rendeletnek szabályoznia kell a mobilparkolás 

lehetőségét is, továbbá érdemes felülvizsgálni a jelenleg érvényben lévő parkolás díjakat is.  

 

Porempovics Mihály Miklós: Véleménye szerint nem kerül semmibe, ha a parkolási díjat az egész 

év vonatkozásában állapítják meg.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint a parkolási díj megállapításánál törekedni kell arra, 

hogy az vendégbarát legyen, nem szabad túlságosan magas tarifákat megállapítani, hiszen sok a 

kispénzű ember.  

 

Szebeni Endre: Javasolja a személygépkocsi esetében a 100 Ft/óra, busz esetében a 200 Ft/ óradíj 

megállapítását, a napi díjat 500 Ft, illetve 1000 Ft összegben javasolja meghatározni.  

 

Petercsák Vince: Ismerni kellene a gép beállításait, hogy az automata egyáltalán tudja-e kezelni a 

napijegyeket.  

 

Szebeni Endre: Az automata tudja kezelni a napi jegyet, illetve a töredékórát is.  

 

Petercsák Vince: A napijegyet személygépkocsi esetében 600 Ft, busz esetében pedig 1200 Ft 

összegben javasolja megállapítani.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a parkolójegy váltás elmulasztása esetében, hogyan 

fognak bírságot kiszabni? 

 

Csató Szabolcs: A pótdíja az önkormányzat szabja majd ki, annak mértékét és a megfizetésre 

vonatkozó szabályokat a rendelet tartalmazza.  

 

Szebeni Endre: Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a városközpont parkolási rendjéről  

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Sport utca páros oldalán a 3619. sz. országos közút és a vasúti átjáró 
által bezárt területen kialakított, valamint a Térségi Művelődési Ház (Pálháza, Dózsa Gy. út 151.) 
és a Sport utca által határolt területen kialakított, közúti jelzőtáblával megjelölt parkolóhelyekre. 
 
(2) A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre és a jármű 
üzembentartójára terjed ki. 
 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
 

1. a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre, 
2. az orvosi ügyelet gépjárműveire, 
3. a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre, 
4. a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire, 

 
(4) A rendelet előírásait az év január 1. napjától december 31. napjáig kell alkalmazni. 
 

2. A parkolás szabályai 
 

2. § 
 
(1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen parkolásra díj megfizetése ellenében van 
lehetőség. 
 
(2) A parkolási díj megfizetése a Nemzeti Mobil Fizetési Rendszer igénybevétele útján 
mobiltelefonon keresztül, vagy a parkolóba kihelyezett parkoló automatából vásárolt 
parkolójeggyel lehetséges. 
 
(3) Az automatából váltott parkolójegyet a gépkocsiban jól látható módon ki kell helyezni. 
 

3. A parkolási díj 
 

3. § 
 
(1) személygépkocsi, motorkerékpár esetében:  100,- Ft/óra, de legfeljebb 600,- Ft/nap 
 
(2) autóbusz esetében:     200,- Ft/óra, de legfeljebb 1.200 Ft/nap 
 
(A díjak az Általános Forgalmi Adó mértékét tartalmazzák.) 
 

4. Mentesség 
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4. § 
 
(1) Mentesül a 2. § (2) bekezdésben meghatározott területen a parkolási díj megfizetése alól annak 
a gépjárműnek a tulajdonosa, aki az önkormányzat által kiadott parkoló kártyával rendelkezik. 
 
(2) A kiosztott parkoló kártyákról az önkormányzat nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a 
gépjármű forgalmi engedély szerinti adatait valamint a mentesség okát. 
 
(3) A parkoló kártya kiosztására az önkormányzat nevében a polgármester és a jegyző jogosult. 
 
(4) A díjfizetés alóli mentességre jogosító kártyát a gépkocsiban jól látható módon ki kell helyezni 
 

5. A parkolás ellenőrzése 
 

5. § 
 

(1) A parkolás szabályainak betartása, valamint a parkolási díj megfizetésének ellenőrzése az 
önkormányzat által megbízott személy feladata. 
 
(2) A parkolási jeggyel nem rendelkező gépjárművek tulajdonosai pótdíjat kötelesek fizetni, 
melynek alapja az adott gépjárműre vonatkozó egész napos parkolási díj összege. 
 
(3) A pótdíj mértéke az egész napra magállapított parkolási díj kétszerese, melyet a kötelezett 8 
napon belül köteles Pálháza Város Önkormányzatának 54600322-11014997 számú költségvetési 
elszámolási számlájára megfizetni.  
 
(4) Amennyiben a pótdíj megfizetésére 8 napon belül nem kerül sor, annak mértéke az adott 
gépjárműre vonatkozó egész napos parkolási díj összegének háromszorosára emelkedik. 
 
(5) A pótdíj meg nem fizetése esetén annak beszedésére a polgári jog szabályait kell alkalmazni. 

 
6. Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet 2016. március 15-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007.(VI.11.) és 
14/2009. (XI.27.) önkormányzati rendeletével módosított, a Térségi Művelődési Ház parkolási 
rendjéről szóló 15/2007. (I.15.) önkormányzati rendelete. 
 
 

Szebeni Endre     Csató Szabolcs 
 polgármester          jegyző 

 

 

9. Napirendi pont 

Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási 
megállapodásának módosításra 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester 
 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási 

Tanácsa a társulási megállapodás módosítását az 5/2016.(II.04.) számú határozatával jóváhagyta. A 
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megállapodás módosítását a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá 

kell hagyni, ezért kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy egy technikai jellegű módosításról van szó, ismerteti a 

változásokat.  

 

Szebeni Endre: Kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016.(II.15.) számú határozata 

a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyközi Területfejlesztési 

és Alapellátási Társulás Társulási Tanács által 5/2016.(II.04.) számú határozatával jóváhagyott 

társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

10. Napirendi pont 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a szovjet hősi emlékmű áthelyezésével kapcsolatosan megtörténtek 

a szükséges intézkedések, a TAO támogatás önereje átutalásra került a POSA FC részére, továbbá 

a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló jegyzőkönyvi kivonat is megküldésre került dr. 

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr részére.  

 

Dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata 

megkezdődött-e? 

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy megkezdték a szabályzat felülvizsgálatát.  

 

11. Napirendi pont 

Egyéb indítványok, javaslatok   

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy elkészült a járda megosztására a hivatalos vázlatterv, melyet a 

közútkezelő is jóváhagyott. Kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (II.15.) számú határozata 

a 87. és 204. hrsz-ú ingatlanok megosztásáról és a járda feltüntetéséről 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ban foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedési Koordinációs 

Központ vagyonkezelésében lévő, Pálháza 87. helyrajzi számon felvett, Kivett országos 

közút megnevezésű, 12 186 m2 területű ingatlan 6737 m2 területű ingatlanrészének, és a 

Pálháza, 204. helyrajzi számon felvett, Kivett országos közút megnevezésű, 13730 m2 

alapterületű ingatlan 7558 m2 alapterületű ingatlanrészének ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlanrészeket az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. 

§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ingatlanok 

tényleges funkciója szerinti megosztása és a járda ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetése 

érdekében kívánja tulajdonba venni. Az ingatlanrészek jelenleg is járdaként funkcionálnak. 

 

3. Pálháza Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának – megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pálháza 87. és 204. hrsz-ú 

ingatlanrészek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pálháza 87. és 204. hrsz-ú 

ingatlanrészek ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szebeni Endre: Köszönti Tóth László főépítészt, felkéri a városközpont rehabilitációjára készített 

tervek ismertetésére.  

 

Tóth László: Projektoros előadás keretében ismerteti a városközpont rehabilitációjára készített 

tervet.  

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a főépítész által ismertetett vázlatterv megvalósításához, illetve a 

pályázati források igénybevételéhez kész tervekkel kell rendelkezniük, ezért javasolja, hogy bízzák 

meg a Virtuál Építész Stúdió Kft.-t a városközpont rehabilitációjára vonatkozó tervek 

elkészítésével, és biztosítsák az ehhez szükséges anyagi forrást.  

 

Dr. Kártpát György Artúrné: Egyetért a javaslattal, nincs mire várni, kész tervekkel kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy a pályázatok során sikeresen szerepelhessenek.  

 

Kovács Barnabás: Egyértelműen támogatja a tervek elkészítését.  
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Csató Szabolcs: Nehéz helyzetben vannak, hiszen a pályázatok benyújtása vonatkozásában nagyon 

szoros határidők lesznek majd, így szükséges elkészíteni a terveket. Jelenleg nem ismerik a tervezés 

költségeit, ugyanis nagyon összetett tervezési munkáról van szó, a projektelemek kidolgozásához 

szaktervezők bevonására is szükség van.   

 

Szebeni Endre: Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a Virtuál Építész Stúdió Kft 

megbízását.  

 

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016.(II.15.) számú határozata 

a Virtuál Építész Stúdió Kft. megbízásáról 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a Virtuál 

Építész Stúdió Kft. –t a városközpont rehabilitációjához szükséges tervek elkészítésével, 

valamint az előzetes egyeztetési feladatok ellátásával.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. március 16. 

 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ előtt nincs kialakítva 

megfelelő fedett buszmegálló, így javasolja ennek pótlását. Sátoraljaújhely településen több új 

buszmegálló is kihelyezésre került az elmúlt időszakban, melyeket megfelelőnek talál. Felvették a 

kapcsolatot a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezettel annak érdekében, hogy készítsenek 

árajánlatot a buszmegálló előállítására. Az árajánlat értelmében a buszmegálló készítés költsége 

523.558 Ft, mely nem tartalmazza az alapozási munkálatokat. Véleménye szerint az árajánlat 

kedvező, javasolja annak elfogadását.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016.(II.15.) számú határozata 

buszmegálló készítetéséről 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pálházai Körzeti 

Alapszolgáltatási Központ elé buszmegállót helyez ki, melynek beszerzésére vonatkozóan 

elfogadja a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet által adott 523.558 Ft-os árajánlatot.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szebeni Endre: Ismerteti a Hegyközi Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak kérelmét, melyben 

egy felvidéki kiránduláshoz kérik az önkormányzat támogatását. A kirándulás négy pálházai 

gyermeket érint, fejenként 5000 Ft összegű támogatást kérnek. Érdeklődik Kovács Barnabástól, 

hogy a többi önkormányzatot is megkeresték-e támogatási kérelemmel? 

 

Kovács Barnabás: Elmondja, hogy a többi önkormányzatot is megkeresték. A kérelmező 

gyermekek Timkó Zsombor, Kurtos Dávid, Horváth Dorina, Maros Ferenc minden 

önkormányzati rendezvényen szerepelnek, javasolja a támogatás megállapítását.  

 

Szebeni Endre: Javasolja a támogatás megállapítását.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016.(II.15.) számú határozata 

a felvidéki kirándulás támogatásáról 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Timkó Zsombor, 

Kurtos Dávid, Horváth Dorina és Maros Ferenc pálházai lakosok részvételét a Hegyközi 

Általános Iskola által szervezet felvidéki kiránduláson fejenként 5000 Ft összeggel 

támogatja.  

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: 2016. március 31. 

 

Szebeni Endre: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy városi nőnapi ünnepséget szervez 2016. 

március 8. napján a Térségi Művelődési Házban, kéri, hogy a rendezvény megvalósításában a férfi 

képviselők is vegyenek részt. Ismerteti a Hegyközi Általános Iskola megkeresését, melyben a 15. 

alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyermekfesztivál megvalósításához kérik az 

önkormányzat támogatását, a Térségi Művelődési Ház térítésmentes rendelkezésre bocsátását.  

Természetesen támogatják a rendezvény megvalósítását, amennyiben szükséges az anyagi 

támogatás megállapítása, arra később visszatérnek.  

 

Porempovics Mihály Miklós: Szükségesnek tartja a temető bővítését, ezért javasolja a szomszédos 

területek megszerzése érdekében felvenni a kapcsolatot a tulajdonosokkal, szükség esetén 

megindítani a kisajátítási eljárást.  

 

Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti. 

 
K.m.f. 

 
 Szebeni Endre Csató Szabolcs 
 polgármester jegyző 
 
 
       dr. Kárpát György Artúrné  Bacsóné Ignácz Katalin 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


