
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Szám : 190-9/2016.
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Késyi/t: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületc 2016. szeptember 26-án tartott ülésén. 

-/l^ ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak:
Szebeni Endre 
dr. Kárpát György Artúrné 
Bacsóné Ignácz Katalin 
Kovács Barnabás 
Szuetta István Józsefné 
Porempovics Mihály Miidós 
Petercsák Vince

polgármes tér
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képviselő
képviselő
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képviselő
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, Tóthné dr. Galambos Andrea járási hivatalvezető, Horváth 
Zoltán a Hegyközi Általános Iskola, Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője, Suták Sándorné a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda intézményvezetője

Tanácskozási joggal megjelentek: Csató Szabolcs jegyző, eh. Timár Bernadett aljegyző, Tóthné dr. 
Galambos Andrea járási hivatalvezető, Horváth Zoltán a Hegyközi Általános Iskola, Nyelvoktató 
Szlovák Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Suták Sándorné a 
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda intézményvezetője

Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat, valamint a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a megválasztott 6 fő képviselő és a polgármester jelen 
van.

Szebeni Endre külön köszönti Tóthné dr. Galambos Andreát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalának vezetőjét, lehetőséget biztosít számára a 
felszólalásra.

Tóthné dr. Galambos Andrea elmondja, hogy látogatásának célja az, hogy a képviselőkkel 
közelebbről is megismerjék egymást. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre, biztosítja a 
jelenlévőket arról, hogy munkatársaival szívesen állnak a rendelkezésükre, örömmel segítenek.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kovács Barnabás és Petercsák Vince képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Bodnár- 
Hudák Esztert.
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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. Tájékoztató a Hegyközi Általános Iskola, Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola működéséről
Előterjesztő. Horváth Zoltán intézményvezető

III. Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda működéséről 
Előterjesztő: Suták Sándorné intézményvezető

IV. Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-VII. hónap helyzetéről 
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
Véleménvezi: Pénzügyi Bizottság

V. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
Véleményezi. Pénzügyi Bizottság

VI. Előterjesztés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. évre vonadtozóan kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csadakozásra
Előterjesztő. Csató Szabolcs jegyző

VII. Előterjesztés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez 
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester

VIII. Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény költségeinek, a résztvevők korhatárának 
meghatározására
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester

IX. Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására 
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
Vélem ényezr. Pénzügyi Bizottság

X. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

XI. Egyéb indítványok, javaslatok

N apirendi pontok tárgyalása:

1. N apirendi pont
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester, Csató Szabolcs jegyző
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Szebeni Endre: Elmondja, hogy legutoljára augusztus 22. napján tartottak rendkívüli ülést, a 
legutóbbi rendes ülés pedig június 30. napján volt. A nyári szabadságolási időszak sem telt 
eredménytelenül. Több rendezvény megtartására is sor került június 23. napján Polgárőrnap, július 
29. napján határon átnyúló dalos találkozó, július 30. napján pedig a városnapi ünnepség zajlott. A 
városnapi rendezvény nagyon jól sikerült, a visszajelzések pozitívak. Aktív részesei voltak továbbá 
két fesztiválnak, polgármesterként képviselte a települést a környező települések rendezvényein. A 
nyári időszakban is folyamatos volt a napi operatív munka, a pályázatokra való felkészülés. A már 
benyújtott pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlások megküldésre kerültek. A szennyvíz 
beruházással kapcsolatosan akadnak még teendők, folyamatosak az egyeztetések az elszámolás 
vonatkozásában.

dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy szennyvíz beruházással kapcsolatosan mire 
számidiatnak? Miniszteri egyeztetés történt-e ? Mikorra várható a befejezés?

Szebeni Endre: Folyamatos a kapcsolattartás, értesülései szerint a miniszteri döntés megszületett, 
annak a kihirdetésére várnak. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is közbenjárt a projekt 
érdekében, az ígéretek szerint a pénzügyi elszámolás rendben lesz. A kivitelezővel megállapodtak a 
továbbiakról és a kivitelezés ütemezéséről. A zárolt pénzeszközből 8 millió forint feloldásra került 
a projekt befejezésének biztosítása érdekében.

dr. Kárpát György Artúrné: Mikorra várható a tényleges befejezés?

Szebeni Endre: Várhatóan október 31-ig befejeződik a kivitelezés műszaki része, így megindulhat 
a próbaüzem. Az útépítés és a füvesítés várhatóan áthúzódik a következő évre. Volt egy közös 
egyeztetés, melyen az alvállalkozókkal közösen kinyilvánították, hogy a beruházást be kívánják 
fejezni.

2. N apirendi pont
Tájékoztató a H egyközi Általános Iskola, Nyelvoktató Szlovák N em zetiségi Iskola, 
Alapfokú M űvészeti Iskola m űködéséről 
Előterjesztő: Hor\ráth Zoltán intézményvezető

Szebeni Endre: Megköszöni a részletes írásos beszámolót, a pontos és precíz munkavégzést. A 
beszámolóból kiderül, hogy a pedagógusok folyamatosan képzik magukat, ami nagyon örvendetes. 
Gratulál a diákok által elért sikerekhez, mely a felkészítő pedagógusok érdeme is. Megköszöni a 
városi ünnepségeken való aktív részvételt. Felkéri Horváth Zoltán intézményvezetőt a szóbeli 
kiegészítésre.

Horváth Zoltán: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megűsztelőnek tartja, hogy Pálliáza város 
Képviselő-testülete meghívta ülésére, ez ugyanis azt jelenti, hogy fontos számukra az iskola sorsa. 
Nem volt egyszerű az előző tanév, de sikerült lezárni. Több nehézséggel kellett megküzdeniük, 
példaként említi a diákok tömeges elvándorlását a hollóházi tagintézményből, valamint az elmenő 
pedagógusok pótlását. Elég sajátos helyzet alakult ki az intézményben, nagyon erős központosítás 
érezhető.
Nagyon szívesen vesznek részt az önkormányzati rendezvényeken. Fontos számukra a segítő 
szándék, amit az önkormányzat részéről éreznek. Örömére szolgál, hogy a műfüves pálya az iskola 
udvarán került elhelyezése, ugyanis azt nagyon szeretik a tanulók. A karbantartó műhely épületének
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már szinte története van. Az iskola épülete 2005. évben került felújításra, azonban a karbantartó 
rész valamiért kimaradt a rekonstrukcióból. Az iskola külső megjelenését nagyban rontja a romos 
épület, mely nem illik az iskolaudvarra, így kéri, hogy a tulajdonos önkormányzatok próbálják meg 
orvosolni a problémát, még az is javítana a helyzeten, ha elbontanák azt. A tornaterem problémája 
szintén ismert a képviselők előtt, sajnos a beázás évek óta jelen van az épületben.

dr. Kárpát György Artúrné: A beszámoló teljes egészében bemutatja az intézmény munkáját. A 
gyermeklétszám folyamatos csökkenést mutat. Gyönyörű pályázati eredményeket sikerült elérni az 
elmúlt tanévben, melyhez gratulál. A tárgyi feltételek biztosítottak, számítógépterem, nyelvi labor 
áll a tanulók rendelkezésére. Az önkormányzat és az intézmény együttműködése jó, bár még lehetne 
rajta javítani. A Gyermekfesztivál elnevezésű rendezvényük is nagyon jól sikerült, a diákok és 
pedagógusok is igyekeztek a maximumot hozni. A tornaterem felújítására beadták a pályázatot, 
annak elbírálására még várni kell. A karbantartó épület problémáját pedig meg kell vizsgálni.

Horváth Zoltán: Elmondja, hogy Magyarországon nagyon komoly problémákat fog okozni néhány 
tíz éven belül a lakosságszám fogyása, a fiataljaink elvándorolnak. Munkahely teremtésre lenne 
szükség, ami helyben tartaná a fiatalokat. A gyermeklétszám csökkenése komoly problémákat okoz 
intézményi szinten is, példaként emlíd, hogy Hollóházán nemrég még 170 fős iskola működött, 
melyben az idén 50 tanuló kezdte meg tanulmányait. A létszám Kovácsvágáson stagnál, de a többi 
településen folyamatosan csökken, Pálházáról 47-49 gyerek jár az intézménybe, ami nagyon kevés. 
Az óvodába korábban 80 gyermek járt, ami mára 40 főre csökkent. Nagyon komoly problémák 
várhatóak a jövőben, melyekre intézményi szinten nem tudnak megoldást találni. Újdonságként 
jelentkezik az intézmény képzési palettáján a szlovák nyelvoktatás bevezetése, ezzel is igyekeznek 
alkalmazkodni a körülményekhez.

Szuetta István Józsefné: Gratulál a határtalanul pályázat keretében elnyert támogatási összeghez. 
Érdeklődik, hogy a gyermekek kirándulásához szükséges-e kiegészítést fizetni.

Horváth Zoltán: Elmondja, hogy a kirándulás keretében Erdélybe látogattak. Az idén a felvidéki 
részt jelölték meg úti célként, hiszen az is nagyon szép vidék. A pályázat benyújtásának feltétele 
volt az önerő vállalása is. Szerencsére több önkormányzat, így Pálháza is úgy döntött, hogy 
támogatja a gyermekek részvételét, és átvállalja az önerőt.

Porenipovics Mihály Miklós képviselő elhagyja a temet.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a tornaterem felújításának minden éven nekifutnak. Évről- évre 
benyújtják a pályázatukat, annak érdekében, hogy a felújításra sor kerülhessen. A karbantartó épület 
hasznosításának lehetőségeit már több alkalommal megvizsgálták, a főépítész költségbecslése 
szerint 4-5 millió forintba kerülne a felújítás. Maga az épület nem csak Pálházáé, hiszen az ingatlan 
közös tulajdonban van, így a felmerülő költségek is közösek. A soron következő Társulási Tanács 
ülés alkalmával egyeztet az érintett tulajdonosokkal az épület sorsáról.
További kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester 
szavazásra bocsátja azt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2016. (IX.26.) szám ú határozata 

az iskola m űködéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközi Általános Iskola, Nyelvoktató 
Szlovák Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. évi működéséről szóló 
tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester 
Határidő, azonnal

3. N apirendi pont
Tájékoztató a H egyközi Tündérvarázs Óvoda m űködéséről 
Előterjesztő: Suták Sándorné intézményvezető

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az óvodában is nagyon szakszerű munkavégzés folyik, a 
pedagógusok képzése folyamatos. A karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése megtörtént. 
Megköszöni a pedagógusok felkészítő munkáját, melynek köszönhetően a gyermekek részt 
vehetnek a városi rendezvényeken.

Suták Sándorné: Szeretettel köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a nyári fertődenítő takarítás, 
illetve a festés megtörtént. Az intézményben személyi változás történt, hiszen Porempovics Mihály 
Miklósné nyugdíjba vonult, elbúcsúztak a kolléganőtől, aki nagyon lelkiismeretesen és jól végezte 
munkáját. Kiírásra került a dajka pályázat, melyet Timkó Gáborné nyert el. A fuzérkomlósi 
tagintézményből egy óvónő és egy dajka megy nyugdíjba, de ott csak a dajka pályázat kiírása válik 
szükségessé, ugyanis egy óvónőt ádielyeznek a hollóházi tagintézményből. Jelenleg 104 fő látogatja 
az intézményt, a számított létszám 111 fő. Várhatóan jövőre tovább csökken majd a 
gyermeklétszám, melynek eredményeként álláshely megszüntetése válik majd szükségessé. A 
pálliázai óvodát az elmúlt években nagyon szépen felújították, lecserélték a régi elavult bútorokat. 
Szívesen látják a képviselőket intézményükben, örömmel megmutatják a fejlesztéseket. Az 
intézményben művészed nevelés is zajlik, a szakmai munkát megfelelőnek találja.

Szebeni Endre: Megköszöni a szóbeli kiegészítést, vitára bocsátja a beszámolót.

Dr. Kárpát György Artúrné: Megköszöni a beszámolót. Érdeklődik, hogy a bútorbeszerzésre 
pályázati pénzből, vagy önerőből került sor? Elmondja, hogy változik a szabályozási rendszer, 
melynek eredményeként a bölcsődés korú gyermekek gondozását az önkormányzatoknak kell 
biztosítani bizonyos létszám felett. Érdeklődik, hogy mi az elképzelés? Hogy állnak a felkészüléssel?

Suták Sándorné: Elmondja, hogy a fejlesztéseket a pálliázai önkormányzat segítségével oldották 
meg.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a családi napközi szolgáltatás megszűnik, a fenntartónak 
lehetősége volt kérelmezni a szolgáltatás módosítását a kormányhivataltól, ezen lehetőséggel élve 
benyújtották kérvényüket. Egyelőre sok a űsztázatlan kérdés, elvileg szükséges a szolgáltatás 
biztosítása, amennyiben azt 5 szülő kéri. Azt viszont nem tudják, hogy mi a teendő akkor, ha két 
hónap után valamelyik szülő visszavonja igényét. Magát az ellátást szociális ellátásként nevezik meg,
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ugyanakkor a technikai feltételek az óvodában vannak biztosítva. Jelenleg vizsgálják, hogyan tudják 
biztosítani a szolgáltatást a két intézmény együttműködésével.

Szebeni Endre: Kéri a tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2016. (IX.26.) szám ú határozata

a H egyközi Tiindér\rarázs Óvoda m űködéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda 2015/2016. 
évi működéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester 
H atáridő, azonnal

4. N apirendi pont
Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. - VII. hónap 
helyzetéről
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester 
Véleményezi: Pénzügyi B izottság

Szebeni Endre: Elmondja, hogy összességében egy jó gazdálkodási eredményről kapnak 
tájékoztatást az írásos előterjesztésben. Voltak ugyan nem tervezhető kiadások évközben, amikkel 
nem számolhattak előre, továbbá az adóbevételek vonatkozásában is tapasztalható némi csökkenés. 
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült stabilan tartani az önkormányzat anyagi 
helyzetét. A közös intézmények fenntartása komoly terhet ró az önkormányzatra, ugyanis az 
önkormányzati hozzájárulások megfizetésének elmaradása következtében szükséges a 
szolgáltatások előfinanszírozása, mely gátat szab a fejlesztéseknek. Az idén önerőből került 
kialakításra a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ előtti buszmegálló, továbbá a Térségi 
Művelődési Ház mögött lévő játszótér, továbbá a szociális bérlakások felújításához is jelentős 
összeggel kellett hozzájárulniuk. Számos fejlesztési elképzelést nem tudtak megvalósítani a 
kintlévőségek miatt, bízik benne, hogy hamarosan rendeződik a helyzet.

Elmondja, hogy a tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felleéri Petercsák Vince elnököt a 
döntés ismertetésére.

Petercsák Vince: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan javasolta a tájékoztató 
elfogadását a Képviselő-testület felé. Részletesen tárgyalták a napirendi pontot, melynek alkalmával 
megállapítást nyert, hogy a szöveges előterjesztésben van néhány elírás.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az előterjesztésben két helyen van pontatlanság az I.-VII. hónap 
helyett, I.-VII. negyedév szerepel, ezért elnézést kér. A korábbi szabályozás értelmében 
negyedévente kellett beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé, a féléves beszámolót 
szeptember 30. napjáig kellett elfogadni. A jelenlegi szabályozás értelmében a képviselő-testület az 
előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 -i hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a II. féléves
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üléstervében előirányozta a tájékoztatót, az I.-VII. hónap gazdálkodásáról számolnak be. Jelen 
beszámoló már a júliusi pénzügyi adatokat is tartalmazza, melyeket a Magyar Államkincstár is 
jóváhagyott. Az I.-VII. hónap adatait nehezebb arányosítani az éves teljesítésekhez képest. 
Polgármester Úr már említette, hogy elég sok a kintlévősége az önkormányzatnak a közösen 
fenntartott intézmények vonatkozásában.

Az önkormányzatok többsége azért nem fizeti meg a hozzájárulásait, hogy a rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylése során magasabb összegű tartozás legyen kimutatható. Az előző 
Képviselő-testületi ülés alkalmával a testület utasította polgármestert, illetve a jegyzőt a 
kindévőségek behajtására, az inkasszók benyújtására, ugyanakkor éppen a legszerencsétlenebb 
időpontban, ugyanis a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásának határideje szeptember 
30. napja. Ha most benyújtják az inkasszót, akkor nem tudják kiadni az igazolásokat, így az 
önkormányzatok nem részesülnek majd a várt kiegészítő támogatásban. A kintlévőségek összege 
jelentős, ennek ellenére Pálháza gazdálkodása stabil. Bízik benne, hogy év végére rendezik az 
önkormányzatok a kintiévőségeiket. Várakozásai szerint a rendkívüli támogatások kiutalását 
követően néhány héten belül közel 10 miihó forint összeg kerül majd beutalásra. A jövőre 
vonatkozóan elmondja, hogy a kindévőségek csökkentése érdekében három havonta fognak 
inkasszálni. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy hiába van sok pénze Pálházának, ha 
nem tudja azt felhasználni.

dr. Kárpát György Artúrné: Fontosnak tartja a Képviselő-testület év közbeni tájékoztatását a 
gazdálkodás helyzetéről, annak ellenére, hogy az nem kötelező. Érdeklődik, hogy a 30 milliós 
kintlévőség hol jelenik meg a táblázatokban? Kéri, hogy a Társulási Tanács ülésén nyomatékosan 
hívják fel a figyelmet a kindévőségek megfizetésére. A Képviselő-testület hiába rendelkezik 
fejlesztési elképzelésekkel, stabil gazdálkodással, ha nem használhatja fel szabadon a pénzt, mert 
azt tartalékolni kell a szolgáltatások finanszírozására. Szeretne látni egy kimutatást, amely 
tartalmazza, hogy melyik önkormányzat, milyen összeggel tartozik. A felhalmozási célú kiadások 
összegéből nem derül lei, hogy mire mennyit költöttek, kér egy tételes kimutatást.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a holnapi nap folyamán elkészítik a kimutatásokat és megküldik a 
képviselők részére.

Szuetta István Józsefné: Elmondja, hogy a működési bevételek vonatkozásában az 5. pontnál 
eltérést talált az előterjesztés és a táblázatok között.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a táblázatban szereplő adatok a helyesek.

Szebeni Endre: További kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan nem hangzott el, ezért 
szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2016. (IX.26.) szánni határozata

Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I- VII. hónap helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.-VII. 
hónap helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: polgármester 
H atáridő: folyamatos

7



5. N apirendi pont
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének m ódosítására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester 
Vélem ényezi: Pénzügyi Bizottság

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felleéri 
Petercsák Vince elnököt ismertesse a bizottság döntését.

Pctercsák Vince: Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a 
költségvetés módosítás elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a két napirendi pont szorosan összekapcsolódik. Mivel hozzászólás 
vélemény a költségvetés módosításával kapcsolatosan nem hangzott el, kéri a rendelet módosítás 
elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 
11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeleté, 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016.(11.15.) önkormányzati rendelet m ódosításáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
Törvény 34.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi 
közpond költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvényben foglaltakra, a helyi önkormányzat 
költségvetéséről szóló 1/2016. (11,15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)
módosítására a következőket rendeli el:

l-§

A R. 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 465.270 eFt.-ban
bevételi főösszegét_____________________ 465.270 eFt.-ban

költségvetési egyenlegét 0 eFt.-ban
állapítja meg.

2,§

A rendelet 1.1, 2.1, 3.1, és 3.2 mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1, 2.1, 3.1, és 3.2 melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 27-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. szeptember 28-án hatályát veszd.

Szebeni Endre 
polgármester
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6. N apirendi pont
Előterjesztés az Em beri Erőforrás Tám ögatáskezelő 2017. évre vonatkozóan Idírt Borsa 
H ungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy arról kell döntést hoznia a képviselő-testületnek, hogy 2017. évben 
is részt kíván-e venni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban. Javasolja a részvételt, hiszen ennek 
köszönhetően jelentős összegű támogatáshoz juthatnak a pálházai diákok.

Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (IX.26.) szám ú határozata

a Bursa H ungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában.

Felelős: polgármester, jegyző 
H atáridő: 2016. október 3.

7. N apirendi pont
Előterjesztés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő tám ogatás 
igényléséhez
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester

Szebeni Endre: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a képviselő-testület a maximálisan 
igényelhető mennyiségre 118 m3 tűzifára nyújtsa be pályázatát, ugyanis az nagy segítség a 
rászorulóknak.

Dr. Kárpát György Artürné: Érdeklődik, hogy a rászorulók köre hogyan alakul, mennyien 
részesülnek települési támogatásban?

Bacsóné Ignácz Katalin: Elmondja, hogy pontosan nem tudja megmondani a települési 
támogatásban részesülők számát.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy tavaly 34 fő részesült a támogatásban, ezekből több támogatás 
kifutott. Emlékezete szerint 7 főt érint az idén a támogatás.

Dr. Kárpát György Artürné: Már több alkalommal felvetette a települési támogatás igénylésének 
feltételeinek átgondolását. Véleménye szerint emelni kell a jövedelemhatárokat, így ugyanis többen 
részesülhetnének támogatásban.

Csató Szabolcs: Kéri, hogy a rendelet módosítást az egyebek napirendi pontnál tárgyalják meg. A 
szociális tűzifa támogatásnál szükségesnek tartja annak vizsgálatát, hogy háztartásonként nagyobb
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mennyiség kerüljön kiosztásra, ugyanis 2 m2 mennyiség csak néhány hétre elegendő. Álláspontja 
szerint a leginkább rászoruló családokat nagyobb mennyiségű tűzifa támogatásban kell részesíteni.

Dr. Kárpát György Artúrné: A rászorultsági határokat is felül kell vizsgálni, 1-2 m3 tűzifa 
beszerzése is komoly problémát jelenthet, ha a háztartásban valaki leesik a lábáról és nem tud 
keresőtevékenységet folytatni.

Szebeni Endre: Javasolja a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2016. (IX.26.) szám ú határozata

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó tám ogatásra igény benyújtásáról

Pálháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt kíván benyújtani, 118 erdei m3 tűzifa 
vonatkozásában.
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázati önerőt 118.000 Ft+AFA összegben a saját költségvetése 
terhére biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős, polgármester 
Határidő: azonnal

8. Napirendi pont
Előterjesztés az Idősek N apja rendezvény költségeinek, a részvevők korhatárának 
m eghatározására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester

Szebeni Endre: Elmondja, hogy hagyományosan minden éven megrendezésre kerül a városi Idősek 
Napja rendezvény. Az idősek világnapja október 1. napja, ezen időpontban az országos 
népszavazás miatt nem tudják megtartani a rendezvényt, ezért október 8. —át javasolja a 
lebonyolításra. Az idén a 64. életévüket betöltött, illetve az éven betöltő lakosok meghívását 
javasolja a rendezvényre. Az ünnepi műsor 15:00 órakor kezdődne, melynek keretében az iskolások 
és óvodások műsorán túl a Huták Virágai Népdalkor, valamint a cigándi Sarkantyús Néptánc 
Együttes lépne fel. Ezután kerülne sor a vendéglátásra. Az elmúlt éven nagy örömmel fogadták 
Balogh Ernőt és zenekarát, így javasolja, hogy az idén is kerüljenek meghívásra. A vendéglátásra 
hagyományosan a töltött káposztát, pogácsát, kétféle pitét javasolja. Az idén ajándékcsomaggal 
szeretné meglepni az időseket, kéri a javaslatokat a költségkeret megállapítására.

Dr. Kárpát György Artúrné: Emlékezete szerint kétévente emelték a korhatárt.

Petercsák Vince: Nem a korhatár emelésére évente került sor.
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Dl-. Kárpát György Artúrné: Mire elérik a 65. életévet, addigra megemelik a nyugdíjkorhatárt.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az elmúlt éven linzersüteményt ajándékoztak az időseknek, az éven 
egy ajándékcsomagra gondolt. Összesen 209 fő kerül meghívásra az ünnepségre, javaslata szerint 
1500-1700 Ft értékben állítsanak össze egy csomagot.

Dr. Kárpát György Artürné: Támogatja a kezdeményezést, ugyanis ebben az értékben több dolgot 
is bele tudnak rakni a csomagba, példaként említi a teát, kávét, csokoládét.

Petcrcsák Vince: Véleménye szerint minimum 1500 Ft összeggel kell kalkulálni, továbbá fontosnak 
tartja, hogy a csomagok egyformák legyenek.

Szebeni Endre: Javasolja, hogy a költségkeretet maximum 2000 Ft összegben határozzák meg, 
ugyanis nem tudják előre a pontos árát a csomagnak. A költségkeret lehetőséget biztosít arra, hogy 
rugalmasan kezeljék a csomag összeállítását.
Kéri a 2000 Ft-os költségkeret jóváhagyását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2016. (IX.26.) szám ú határozata

az Idősek N apja rendezvényen résztvevők korhatárának m eghatározásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. október 8. 
napján megrendezésre kerülő Idősek Napja megemlékezésre a 64. életévüket betöltött, 
illetve az idén betöltő pálházai lakosokat hívja meg.
A vendéglátás, valamint az ajándékcsomagok költségét a Képviselő-testület biztosítja. 
Felkéri a polgármestert az ajándékcsomagok elkészítésére 2000 Ft összegű költségkeret 
mellett.

Felelős: polgármester 
H atáridő. 2016. október 7.

9. N apirendi pont
Előterjesztés a rendldviili önkormányzati tám ogatási igény benyújtására 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester

Szebeni Endre: Elmondja, hogy már a gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében szó esett arról, 
hogy a közösen fenntartott intézmények fenntartása nagy terhet ró az önkormányzatokra. Ennek 
megfelelően Páliiázának is komoly összegű hozzájárulást kell fizetnie.

Dr. Kárpát György Artűrné: Érdeklődik, hogy milyen összegben kívánják benyújtani a támogatási 
igényt?

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy most készül a támogatási igény, mely hozzávetőlegesen 10 millió 
Ft összeggel kerül majd benyújtásra.
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Petercsák Vince: Elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és 
egyhangúan támogatta a pályázat benyújtását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016. (IX.26.) szám ú határozata 

a rendkívüli önkormányzati tám ogatási igény benyújtásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek finanszírozására a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 3. melléklet 
III. 1. pont szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igény 
nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához.

Felelős-, polgármester 
Határidő, azonnal

10. N apirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az iskolakezdési támogatások kifizetése folyamatos, sorra érkeznek 
az iskolalátogatási igazolások.

11. Egyéb indítványok, javaslatok

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy szükségessé vált az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása, ugyanis a jogszabályi változások következtében a települési 
önkormányzat köteles a szünidei gyermekétkeztetést megszervezni. Az „Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés” kormányzati funkció jelenleg nem szerepel az SZMSZ-ben, így nem tudják 
elszámolni a kiadásokat, ezért szükséges annak kiegészítése az előterjesztés alapján.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2016. (IX.26.) szám ú határozata

az önkormányzat S zerezeti és M űködési Szabályzatának m ódosításáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 1. függelékét kiegészíti a „104037 Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés” kormányzati funkcióval.

Megbízza a jegyzőt, hogy a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését a Magyar 
Államkincstárnál kezdeményezze.

Felelős: jegyző 
Határidő, azonnal
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Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeled Osztálya megkereséssel élt az önkormányzatok felé az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról alkotott rendeletek felülvizsgálata tárgyában. Megállapítást nyert, hogy a 
4/2002.(VI.17.) számú önkormányzad rendelet már nem felel meg a vonatkozó ágazad 
jogszabályoknak, így új rendeletalkotása szükséges. Pálháza Város Önkormányzata az egészségügyi 
alapellátási feladatokat további 17 településsel együttműködve társulás keretében látja el. Ennek 
okán a körzetek megállapításáról szóló rendeletet Pálháza Város Önkormányzatának kell 
megalkotnia a társönkormányzatokra kiterjedően. Több hegyközi településen is elmulasztották a 
jogi személyiségű társulások létrehozását, így ismételten napirendre kell tűzni az egészségügyi 
feladat-ellátási szerződések, társulási megállapodások felülvizsgálatát. Ennek eredményeként több 
hegyközi önkormányzat is jelezte, hogy a háziorvosi, védőnői ellátás vonatkozásában csaüakozni 
kíván a Pálháza székhellyel létrehozott Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társuláshoz, ami 
a megállapodás módosításával jár együtt. A települések csadakozása következtében módosul az 
egyes egészségügyi szolgáltatások ellátási területe, melynek kövedeeztében rövid időn belül 
ismételten módosítani kellene a rendeletet, illetve a szakmai szervezetekkel történő véleményezési 
eljárást is le kellene folytatni. Ezért javasolja, hogy az új rendelet megalkotására a társulási 
megállapodás módosításának elfogadását követően kerüljön sor, 2017. január 1-i hatályba lépéssel. 
Kéri a határozad javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2016. (IX.26.) szám ú határozata

az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló rendelet felülvizsgálatáról

Pálháza Város Önkormányzat Képvisclő-testülete úgy határoz, hogy az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról szóló új rendeletét a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 
módosításának elfogadását követően, 2017. január 1-i hatályba lépéssel alkotja meg.

Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős-, jegyző 
Határidő: azonnal

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnak bérbe adott Citroen Berlingo típusú 
gépjármű nagyon rossz műszaki állapotban van. Javasolja egy új autó beszerzését, hiszen a 
tankerület hosszútávon tervezi bérbe venni azt.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat részére korábban a kistérség 
biztosította a gépjárművet a kiszállásokhoz. Mikor megszűnt a Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú 
Társulása a szakszolgálat gépjármű nélkül maradt, ekkor keresték meg az önkormányzatot, hogy 
bérbe vennének egy autót. Ekkor újra üzembe állították a gépjárművet és bérbe adták azt 50.000 
Ft + Áfa összegért. Mivel az autó egyre több karbantartást igényel, úgy gondolják, hogy érdemes 
lenne lecserélni. Javasolják, hogy 1-1.2 millió Ft összegért vásároljanak egy fiatalabbá autót.

Dr. Kárpát György Artúrné: Támogatja a javaslatot, hatalmazzák fel a polgármestert a meglévő 
autó értékesítésére, valamint egy új autó beszerzésére maximum 1.200.000 Ft összegért.
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Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2016. (IX.26.) szám ú határozata 

gépjárm ű beszerzésről

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pálházai Közös Önkormányzati 
Hivatalt, mint tulajdonost a GXD-084 forgalmi rendszámú Citroen Berlingo típusú gépjármű 
értékesítésére.
Felhatalmazza Szebeni Endre polgármestert egy új személygépkocsi beszerzésére, maximum 
1.200.000 Ft vételáron.

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidői 2016. október 31.

Szebeni Endre: Ismerteti a TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” címmel 
megjelent pályázati felhívást. Javasolja, hogy a kiírás alapján nyújtsanak be pályázatot a település 
központjának fejlesztésre. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Pálháza Város Ónkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016. (IX.26.) szám ú határozata

a TOP-2.1.2-15 azonosító szám ú alapra történő pályázat benyújtásáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-15 
azonosítószámú „Zöld város kialakítása” címmel megjelent felhívás alapjára. A pályázat keretében 
a település központjának a fejlesztése valósul meg.

A projekt teljes összköltségéhez az önkormányzat 100%-nak megfelelő támogatást igényel, saját 
forrást nem biztosít.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve 
benyújtásával.

Felelős, polgármester 
H atáridő: 2016. szeptember 30.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy a köztemetőben több fa is veszélyezteti 
a sírokat, ezért megvizsgálják azok kivágásának lehetőségét.

Pofv/apoiics Mihály Miklós elfoglalja helyét.

Dr. Kárpát György Artúrné: Több fa is található a köztemetőben, amit nem javasol kivágni, 
példaként említi a gesztenyefát.
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Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Térségi Művelődési Házban működő konditermet bezárták, 
ugyanis az nagyon rossz állapotban van, feltépték a filcet, beszakították a falat. Több visszaélés is 
történt a használat során, így felfüggesztették a működést. Nem tudja, hogyan tovább, újítsák fel a 
helyiséget és az eszközparkot, vagy adják át a konditerem működtetését a Városi Sportegyesületnek. 
Az egyesület új elnöke Dernei Balázs jelezte, hogy szívesen vállalnák a konditercm üzemeltetését.

Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy a téli időszakban komoly fűtési költség jelentkezik a 
konditerem vonatkozásában, ha az épület hátsó részét is fűteni kell. A Városi Sportegyesület milyen 
összegű bérleti díjra gondolt?

Szebeni Endre: Elmondja, hogy nem beszéltek pénzügyi dolgokról.

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az üzemeltetés úgy is problémás, hogy helyben vannak, hogy akarja 
ezt az egyesület elnöke Miskolcról csinálni?

Szebeni Endre: Nem tudja, hogy pontosan hogy tervezik az üzemeltetést.

Dr. Kárpát György Artúrné: Ha bérbeadásban gondolkoznak, mindenképpen meg kell határozni a 
bérleti díjat.

Szebeni Endre: Egyeztet a továbbiakról az elnökkel.

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy nincs-e kiadó helysége az önkormányzatnak, ahol biztosítható 
lenne a konditerem működtetése?

Szebeni Endre: Elmondja, hogy önkormányzati tulajdonban nincs erre alkalmas helység.

Csató Szabolcs: Az üzemeltetést az önkormányzat is tudja biztosítani munkaidőben.

Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a város honlapjára feltöltésre került egy kérdőív, amely 
nem tartalmazott pontos adatokat. Jó gondolatnak találja a lakosság bevonását a fejlesztési 
elképzelésekbe, így szorgalmazza egy konkrét kérdéssor elkészítését. Úgy látja, hogy nincs konkrét 
fejlesztési irány, az önkormányzat mindenbe belekap kicsit. Polgármester Úr a kampány során azt 
ígérte, hogy egy éven több alkalommal is tartanak majd közmeghallgatást a lakossági visszajelzések 
érdekében, ezzel szemben még egy sem került megtartásra.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a megjelenő pályázatok nagyban befolyásolják a fejlesztési 
irányokat. Pályázati forrás nélkül nem tudnak fejlesztéseket megvalósítani. Lehet, hogy külsőleg 
kapkodásnak tűnik a dolog, de a pályázatok igenis egymásra épülnek. Meg van a fejlesztési 
koncepció, ugyanakkor a pályázati forrásokat is látni kell ahhoz, hogy mit tudnak megvalósítani. 
Lehet kérdőívezni, de nem nagyon van jelenleg értelme, hiszen a kiírt pályázati forrásokra már 
benyújtották a dokumentációkat.

Porempovics Mihály Miklós: Véleménye szerint a közmeghallgatás alkalmával minden lakos 
elmondhatja a véleményét személyesen, névvel, arccal. Ha valakinek van véleménye azt mondja el 
személyesen, nem pedig anonim módon.
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Dr. Kárpát György Artúrné: A kérdőívnek irányított kérdéseket kell tartalmaznia arra vonatkozóan, 
hogy a fejlesztési elképzelésekről mi a véleménye a lakosságnak, példaként emliti: Egyetért-e Ön 
azzal, hogy az önkormányzat ingatlant vásároljon kulturális céllal? Nem érti, hogy miért félnek a 
lakosság véleményétől.

Porempovics Mihály Miklós: Sokkal tisztességesebbnek találja, ha valaki feláll és elmondja a 
véleményét.

Dr. Kárpát György Arturné: Lehet névvel is kérdőívet kitölteni. Jelen esetben is arról van szó, hogy 
Ö, mint alpolgármester elmondta a véleményét, még sem foglalkoznak vele.

Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy Alpolgármester Asszony javaslataival az esetek 99%- 
ban egyetértenek.

Petercsák Vince: Véleménye szerint a kérdőíves adatfelvétel során lehetnek olyan megvalósítható 
fejlesztési ötletek, amik hasznosídiatóak.

Kovács Barnabás: Álláspontja szerint a kérdőívezésnek akkor van értelme, ha az egy konkrét 
dologról szól.

Dr. Kárpát György Artúrné: Nem arra gondolt, hogy amit a kérdőívben leírnak azt feltétlenül meg 
kell valósítani, a lakosság részéről jöhetnek elképzelések, amelyek megvalósíthatóak.

Szebeni Endre: A kérdőív összeállítása során a már beadott pályázatokról, vagy egyéb fejlesztési 
elképzelésekről szóló kérdéseket tegyenek fel?

Dr. Kárpát György Artúrné: Felajánlja segítségét a kérdőív elkészítéséhez. Elmondja, hogy 
szükséges a fejlesztési célok meghatározása, a Pálháza, Dózsa Gy. u. 106. szám alatt lévő telket is 
megvásárolták, így a mellette lévő önkormányzati telek már használhatatlan. Átgondolt fejlesztési 
elképzelések esetén ez nem történhetett volna meg.

Petercsák Vince: Elmondja, hogy a rövid távú fejlesztési elképzelések meg vannak, a hosszabb távú 
elképzeléseket kell meghatározni.

Dr. Kárpát György Artúrné: A rendezési tervet kell felülvizsgálni. Nem csak a városközpont 
fejlesztésére kell törekedni, meg kell határozni, hogy mit akarunk, és annak eléréséhez mit kell tenni. 
Állandóan azt hallják, hogy mennyi a kindévőségük, ez nagyban korlátozza a fejlesztéseket, hiába 
van 30 milliójuk, ha nem rendelkezhetnek vele.

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a jövőben három havonta fognak inkasszálni. Amennyiben a 
benyújtott pályázatok nyernek, önerő megfizetésére is szükség lesz, így szigorúbban kell majd 
ügyelni a kindévőségekre.

Szebeni Endre polgármester zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
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Szebeni Endre polgármester, mivel egycb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti.

Szebeni Endre 
polgármester

Petercsák Vince 
jkv. liitelesítő

K.m.f.

Kovács Barnabás 
jkv. hitelesítő
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