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Kovács Barnabás képviselő a XIII. napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg.
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
Tanácskozási joggal megjelent: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző
Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a
megválasztott 6 fő képviselőből 4 fő és a polgármester jelen van.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek Porempovics Mihály Miklós és Szuetta István Józsefné képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek 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. Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. évi munkájáról, illetve a
Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
III. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadására, a belső
ellenőrzési feladat ellátási szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
IV. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs
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V. Előterjesztés a helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VI. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet megalkotásának elhalasztásáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VII. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VIII. Tájékoztató a városi főépítész 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth László városi főépítész
IX. Tájékoztatás az önkormányzat által üzemeltetett fizető parkoló, valamint a Vadászati és Perlit
kiállítás 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
X. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
XI. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására (zárt ülés
keretében)
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
XII. Előterjesztés a szociális tűzifa odaítélésére (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Véleményezi: Szociális Bizottság
XIII. 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 2016. november 7. napján rendkívüli ülés, 2016. november 14.
napján pedig közmeghallgatás megtartására került sor. A legutolsó rendes Képviselő-testületi ülés
2016. szeptember 26. napján került megtartásra. Ezt követően 2016. október 2. napján került
megtartásra az országos népszavazás amelyen, Pálházán a részvételi arány az országos átlag felett
alakult. Az Idősek napja rendezvény október 8.-án került megtartásra, pozitív volt a visszajelzés az
ajándékcsomagokat illetően. A szennyvíz beruházás kezd megnyugtató mederbe kerülni, a
munkálatok beindultak. Az engedélyezési eljáráshoz egy víztartási próbára van szükség, bízik benne,
hogy az sikerülni fog. Egy engedményezési szerződés került megkötésre, melynek eredményeként
a támogatási összeget Pálháza Város Önkormányzata kezeli. Bízik benne, hogy 2016. december 31.
napjával sikerül megszerezniük minden engedélyt.
A beadott pályázatok vonatkozásában egyelőre még nincsenek döntések, így azokról nem tud
tájékoztatást nyújtani. Egy kerékpárút szakasz építésében folynak jelenleg tárgyalások, mely
Vilyvitánytól Pusztafaluig tartana, ezt követően pedig a szlovákiai oldalon folytatódna. Várhatóan
a kerékpárút egy kisebb szakasza Pálházát is érinti majd.
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Folyamatosak az egyeztetések a temető bővítése tárgyában. Az áramszolgáltató céggel is folyamatos
a konzultáció a Móricz Zsigmond utca, valamint a Perlit utca közvilágításának bővítése
vonatkozásában. A mikulás vonat rendezvény is megtartásra került, pozitív fogadtatás várta. A
Pálházán kialakításra kerülő Mentési Pont átadására 2016. december 7.-én került sor, melynek
eredményeként hétköznaponként reggel 08:00 és este 20:00 óra között egy mentőautó áll
rendelkezésére a hegyközi lakosoknak.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. évi munkájáról,
illetve a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
Szebeni Endre: Az éven a legjelentősebb változás, hogy január 1. napjától a társulás tevékenységi
köre kibővült a területfejlesztési feladatokkal, melyet a pályázatokon való részvétel tett indokolttá.
A társulás létrehozásában és működtetésében nagy érdeme van Jegyző Úrnak, melyet ezúton is
megköszön. A társulást nehéz működtetni, sokszor a határozatképesség biztosítása is nehézségekbe
ütközik. A társulás működése a vonatkozó jogszabályok szerint történik, a legnagyobb problémát
a finanszírozás okozza, a fenntartó községek nem fizetik meg határidőben hozzájárulásaikat. A
társulás az éven több pályázatot is benyújtott a tornaterem, valamint az iskolában lévő főzőkonyha
felújítására.
Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy miért éri meg Füzérnek kilépnie a szociális és
gyermekétkeztetési feladatokkal a társulásból? Esetleg hatékonyabban tudja ellátni a feladatot?
Csató Szabolcs: Hogy miért akar kilépni, azt nem igazán értik. Füzér jelenleg a Füzérkomlóson
üzemelő konyhától veszi igénybe a szolgáltatást. A telephelyen kerül megszervezésre mind a
gyermekétkeztetés, mind a szociális étkeztetés, ez Pálházán külön telephelyeken történik.
Összességében a füzérkomlósi konyha rossz költséghatékonyság mellett működik, nem túl magas
az étkezők száma. Az étkezést igénybe vevők 2/3-a fűzéri. Fűzér évközben jelezte, hogy
finanszírozási problémái vannak, és kérte, hogy a szolgáltatást szeptembertől Pálházáról vehesse
igénybe, azonban nem javasolták, hogy évközben szervezzék át a feladatellátást. Ennek megfelelően
megegyeztek abban, hogy 2017. január 1.-től szervezik át a feladatellátást, és az étkezést Pálházáról
veszik igénybe. Időközben azonban Füzér megváltoztatta a döntését, és úgy határozott, hogy külsős
szolgáltatótól veszi igénybe az étkezést. Ez a lépés nem a közösség irányába mutat, azon
szolgáltatásokat, melyek gazdaságosan működtethetőek igénybe veszi, azokat amelyek hozzájárulást
igényelnek elviszi.
A füzérkomlósi konyha Füzér kilépése miatt nagyon nehéz helyzetbe kerül, ugyanis a fenntartása
ellehetetlenül, ugyanakkor a létesítmény pályázati forrás igénybevételével került felújításra, így öt év
fenntartási kötelezettséget vállaltak. Amennyiben ez nem teljesül vissza kell fizetni a 30 millió Ftos támogatási összeget. Amennyiben a konyha mégis bezárásra kerül munkahelyeket kell
megszüntetni, mely több nyugdíjhoz közeli munkavállalót is érint. Nem tudnak mit kezdeni Füzér
döntésével, megakadályozni nem tudják a kilépését. Összességében a konyhákhoz 10 millió Ft
hozzájárulást fizetnek az önkormányzatok. Amennyiben a Füzérkomlóson és a Füzérradványban
működő konyhákat megszüntetnék, és kizárólag Pálházán történne a feladatellátás, nem kellene az
önkormányzatoknak hozzájárulást fizetniük. Azonban ezt a polgármesterek nehezen látják be,
mindenki ragaszkodik a saját konyhájához.
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a számok egyértelműen mutatják, hogy érdemes volt
létrehozni a társulást. Azt azért mondjuk el, hogy senki sem szerelemből társult, hanem a többlet
támogatások miatt, amik kedvezőbbé tették a feladatellátást. Füzér kapcsán ne felejtsük már el,
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hogy annak idején amikor Füzérkajata és Füzérradvány nem akart társulni a nappali ellátással, annak
ellenére, hogy kedvezőbb lett volna a finanszírozás, senki sem támadta. Most Füzér van
elmarasztalva azért, mert nem szolidáris, azért mert a saját anyagi helyzetét nézi. Füzérkomlóson is
közös vagyont működtetnek, de nem gazdaságosan. Füzérkomlós egyik településnek sem kérte a
hozzájárulását a pályázathoz. A felújítás helyett már akkor is a megszüntetésről kellett volna
tárgyalni. Minden település felelősséggel gazdálkodik, ha nem kérték a hozzájárulást a pályázathoz,
akkor ne kérjék a kötelezettségvállalást sem. Máshol a szolgáltatást gazdaságosabban el lehet látni.
Füzér azért döntött úgy, hogy nem Pálházán kívánja igénybe venni a szolgáltatást, mert attól tartott,
hogy ráterhelik a konyha fenntartási költségeit, így inkább a külsős szolgáltatót választották. A többi
feladat gazdaságosan működtethető, így azokat igénybe kívánja venni. Nem arról van szó, hogy
Füzér nem szolidáris, hanem arról, hogy tárgyilagos döntést hozott.
A társulás közel száz főt foglalkoztat, ami nagyon dicséretes a mai munkaerő piaci körülmények
között. A társulás működéséhez sok ember összehangolt munkájára van szükség, mely meg van.
Az iskolai konyha felújítására benyújtott pályázatok közül kettőt elutasítottak, egynek elbírálására
pedig még várnak. Miért kerültek elutasításra a pályázatok?
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a pályázatot mindkét alkalommal forráshiányra hivatkozással
utasították el. Az utolsó pályázat benyújtására november 16. napjával került sor, ennek elbírálása
még nem történt meg.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy Füzérkajata és Füzérradvány településeknek sem volt semmi oka
arra, hogy ne lépjenek be a társulásba. Nem tehettek mást, mint megvárták, míg belépnek. Füzér
mondhatja azt, hogy jobb külső szolgáltatótól igénybe venni az étkezést, de itt munkahelyekről,
emberekről van szó.
Addig amíg a polgármesterek nem látják be azt, hogy olcsóbb lenne Pálházáról igénybe venni a
szolgáltatást, nem tudnak mit tenni.
Szebeni Endre: Mivel egyéb észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan nem hangzott el, kéri a
tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

92/2016. (XII.12.) számú határozata
a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulásban végzett tevékenységről szóló
tájékoztató elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási
Társulás 2016. évi munkájáról, illetve a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadására, a
belső ellenőrzési feladat-ellátási szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a belső ellenőrzés biztosítása kötelezően ellátandó feladat. A belső
ellenőrrel nagyon korrekt munkakapcsolat alakult ki, segítőkészség jellemzi munkáját, megnyugtató
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támogatást nyújt a kollégáknak, így a korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja a szerződés
meghosszabbítását.
Csató Szabolcs: Javasolja a szerződés meghosszabbítását. Kérdésként merülhet fel, hogy miért csak
egy évre kerül megkötésre a szerződés, hát azért, mert a belső ellenőr mindig csak egy évre vállalja
a feladat elvégzését. Tudomása szerint Mikóháza településen már nem is vállalta a feladatellátást. A
belső ellenőrzési feladatokat korábban a Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulás látta el,
melynek megszűnését követően az ott dolgozók vállalkozóként folytatták munkájukat. Nagyon
nehéz a környéken megfelelő képzettséggel rendelkező személyt találni a belső ellenőrzésre, így
szerencsések, hogy Soltész-Vincze Tünde, továbbra is vállalta a feladatot. A belső ellenőrzési terv
áttanulmányozása esetén kiderül, hogy a szerződés nemcsak Pálháza Város Önkormányzatára
terjed ki, hanem a társulásra és az intézményekre is, a költségeket továbbszámlázzák az
érintetteknek. A közbeszerzés kikerült a tervből, az éven sajnos nem volt olyan pályázat, amihez
közbeszerzést kellett volna lefolytatni.
Szebeni Endre: Észrevétel és hozzászólás hiányában, kéri a szerződés hosszabbítás elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2016. (XII.12.) számú határozata

a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belső ellenőrzési feladatok
ellátásával Soltész-Vincze Tünde (Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Mező utca 13. Adószáma:
63622320-1-25, Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113670) egyéni vállalkozót bízza meg a 2017.
évben. A belső ellenőri feladatok ellátására irányuló feladat-ellátási szerződés előkészítésével
megbízza a polgármestert.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szebeni Endre: Kéri a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

94/2016. (XII.12.) számú határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékleteként elfogadja: Pálháza
Város Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét, valamint a 2017-2021. évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs
Szebeni Endre: Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy önkormányzatunk az egészségügyi alapellátási
feladatokat társulási formában látja el, az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendeletet
Pálháza Város Önkormányzatának, mint gesztornak kell megalkotnia. Több település is jelezte,
hogy 2017. január 1. napjával csatlakozni kíván az egészségügyi alapellátási feladatokkal a
társuláshoz, így szükséges a társulási megállapodás módosítása is, melyet a társulási tanács
jóváhagyott.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a fogorvosi alapellátásnál nem került feltüntetésre a mikóházi
telephely, ezért ezzel a kiegészítéssel kéri jóváhagyni a rendeletet.
Szebeni Endre: A módosítással együtt kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás (a továbbiakban:
Társulás) fenntartásában működtetett háziorvosi, fogorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői
valamint iskola-egészségügyi ellátásra, az ellátást biztosító orvosokra, védőnőkre, valamint az
ellátást igénybe vevőkre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a háziorvosi alapellátás vonatkozásában: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu,
Vágáshuta települések közigazgatási területére,
b) a fogorvosi alapellátás vonatkozásában: Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér,
Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri,
Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területére,
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c) a háziorvosi ügyeleti ellátási vonatkozásában: Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Filkeháza,
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza,
Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területére,
d) a védőnői ellátás vonatkozásában: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területére,
e) az iskola-egészségügyi ellátás vonatkozásában: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu,
Vágáshuta települések közigazgatási területére.
A háziorvosi alapellátás körzetei
2. §
(1) A képviselő-testület a háziorvosi ellátásra három körzetet alakít ki. A háziorvosi körzetek
székhelye: 3994 Pálháza, Dózsa György út 43.
(2) A III. számú háziorvosi körzet telephelye: 3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár út 18.
(3) Az I. számú háziorvosi körzet ellátási területe: Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Vágáshuta
községek teljes közigazgatási területe, valamint Pálháza város közigazgatási területén az Árpád utca,
Dózsa György út páratlan oldala, Ipartelep utca, Petőfi Sándor utca, Sport köz, Sport utca, Szűcs
tanya, Vásártéri utca
(4) A II. számú háziorvosi körzet ellátási területe: Bózsva, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány
községek teljes közigazgatási területe, valamint Pálháza város közigazgatási területén az Arany János
utca, Dózsa György út páros oldala, Liget utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Rózsás
utca, Vörösmarty Mihály utca.
(5) A III. számú háziorvosi körzet ellátási területe: Füzér, Füzérkomlós, Nyíri, Pusztafalu
települések teljes közigazgatási területe
A fogorvosi alapellátás körzetei
3. §
(1) A képviselő-testület a fogorvosi alapellátásra két körzetet alakít ki. fogorvosi körzetek székhelye:
3994 Pálháza, Dózsa György út 43.
(2) A II. számú fogorvosi körzet telephelye: 3989 Mikóháza, Szabadság út 3.
(3) Az I. számú fogorvosi körzet ellátási területe: Bózsva, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány,
Füzérkomlós, Kishuta, Nagyhuta, Nyíri, Pusztafalu községek teljes közigazgatási területe, valamint
Pálháza város közigazgatási területén az Árpád utca, Dózsa György út páratlan oldala, Ipartelep
utca, Petőfi Sándor utca, Sport köz, Sport utca, Szűcs tanya, Vásártéri utca.
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(4) A II. számú fogorvosi körzet ellátási területe: Alsóregmec, Felsőregmec, Füzér, Kovácsvágás,
Mikóháza, Vágáshuta, Vilyvitány községek teljes közigazgatási területe, valamint Pálháza
településen az Arany János utca, Dózsa György út páros oldala, Liget utca, Móra Ferenc utca,
Móricz Zsigmond utca, Rózsás utca, Vörösmarty Mihály utca.
A háziorvosi ügyelet körzete
4. §
(1) A képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti ellátásra egy körzetet alakít ki. Az ügyeleti ellátás
székhelye: 3994 Pálháza, Dózsa György út 43.
(2) A háziorvosi ügyeleti ellátás körzethatára: Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér,
Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta,
Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések teljes közigazgatási területe
A védőnői ellátás körzetei
5. §
(1) A képviselő-testület a védőnői ellátásra három körzetet alakít ki. A védőnői körzetek székhelye:
3994 Pálháza, Dózsa György út 43.
(2) A III. számú védőnői körzet telephelye: 3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár út 20.
(3) A védőnői körzetek határa a háziorvosi alapellátás körzeteinek ellátási területéhez igazodik.
Az iskola-egészségügyi ellátás körzetei
6. §
(1) A képviselő-testület az iskola-egészségügyi ellátásra három körzetet alakít ki. A körzetek
székhelye: 3994 Pálháza, Dózsa György út 43.
(2) Az I. számú iskola-egészségügyi körzetbe tartozó nevelési, oktatási intézmények:
a) Hegyközi Tündérvarázs Óvoda (3994 Pálháza, Vásártéri u. 15.)
b) Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Kovácsvágási Tagintézménye (3992 Kovácsvágás, Fő út
31.)
c) Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(3994 Pálháza, Vásártéri u. 13.) 1-4. évfolyam
d) Hegyközi Általános Iskola Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézménye (3992
Kovácsvágás, Fő út 31.)
(3) A II. számú iskola-egészségügyi körzet a Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3994 Pálháza, Vásártéri u. 13.) 5-8. évfolyamára terjed
ki.
(4) A III. számú iskola-egészségügyi körzetbe tartozó nevelési, oktatási intézmények:
a) Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Füzérkomlósi Tagóvodája (3997 Füzérkomlós, Ady E. u.
39. )
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b) Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Füzérkomlósi Telephelye (3997 Füzérkomlós Ady E. u. 39.)
c) Hegyközi Általános Iskola Füzéri Perényi Péter Tagintézménye (3996 Füzér, Kossuth út
11.)
Záró rendelkezések
7. §
(1.) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI.17.)
Kt. sz. rendelete.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

5. Napirendi pont
Előterjesztés a helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségről van szó, a szabályozás értelmében a
2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat, vagy társulás helyi szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre. A kerekasztal létrehozása 2017. január 1-től kötelező. Tekintettel arra, hogy
a szociális feladatok ellátása társulás keretében történik, a kerekasztal létrehozásáról a társulás
székhely önkormányzatának kell rendeletet alkotnia. Az előterjesztésben szereplő javaslatot a
Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta. A kerekasztalban
a hegyköz valamennyi térsége képviselteti magát. A kerekasztal feladatát a jogszabály meghatározza,
gyakorlati tapasztalataik a működésről egyenlőre nincsenek, így javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Dr. Kárpát György Artúrné: Úgy gondolja, hogy nem túlzottan hatékony a kerekasztal, ha évente
csak egy alkalommal ülésezik. Véleménye szerint minden településről kellett volna legalább egy főt
delegálni a kerekasztalba, annak érdekében, hogy megfelelő képet kapjanak a szociális helyzetről.
Pálházáról ugyan biztosított a részvétel, az intézmények vezetői is tagjai a szervezetnek, de ez nem
biztos, hogy elegendő.
Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy bővíthető-e a tagok száma?
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a kerekasztal tagjait lehet bővíteni. Tapasztalataik szerint nem
könnyű meggyőzni a tagokat, hogy képviseltessék magukat a kerekasztalban, a legtöbben
megpróbáltak kibújni a feladat alól. A szociális területen dolgozók többsége több településen is
tevékenykedik, így úgy gondolja, hogy megfelelő képet kaphatnak majd a szociális helyzetről. A
Társulási Tanács ülésén a polgármesterek is megtárgyalták a javaslatot, egyik település részéről sem
merült fel igény a képviselet biztosítására.
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Szebeni Endre: Javasolja, hogy először nézzék meg, hogyan fog működni a kerekasztal, és a
tapasztalatok alapján módosíthatják az összetételét. Elmondja továbbá, hogy akár tanácskozási
joggal is meg lehet majd hívni az érintetteket az ülésre, így biztosított a képviselet.
Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy helyileg szabályozza a szociálpolitikai kerekasztal (a továbbiakban
Kerekasztal) feladatait, a résztvevők körét és a működés rendjét.
A Kerekasztal feladata
2. §
(1) A Kerekasztal a szociális szakma képviselői közötti párbeszéd fóruma, véleményező,
javaslattevő testület.
(2) A Kerekasztal feladata különösen a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által
elfogadott szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
(3) A Kerekasztal feladatinak végrehajtása során véleményt, állásfoglalást, javaslatot fogad el,
döntéseit határozati formában hozza.
A Kerekasztal tagjai
3. §
(1) A Kerekasztal tagjai:
a) a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás elnöke,
b) Pálháza Város Jegyzője,
c) a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője,
d) a Mikóházi Idősek Klubja vezetője,
e) a Füzérradványi Idősek Klubja vezetője
f) a Füzérkomlósi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője,
g) a Pálháza Város Önkormányzata Szociális Bizottságának elnöke,
h) a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője,
i) a Pálháza I-II. sz. körzet védőnője,
j) a Nyíri Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
k) a Hegyközi Általános Iskola gyermekvédelmi felelősei,
l) a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda gyermekvédelmi felelőse.
(2) A Kerekasztal tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg.
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A Kerekasztal működése
4. §
(1) A Kerekasztal elnöke a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás elnöke.
(2) A Kerekasztal alakuló ülését jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül össze kell
hívni.
(3) A Kerekasztal szüksége szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülés nyilvános.
(4) A Kerekasztal üléseit az elnök (távollétében az általa megbízott helyettes tag) hívja össze és
vezeti. Az elnök gondoskodik a jelen rendeletben foglaltak betartásáról, valamint a Kerekasztal
működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.
(5) A Kerekasztal ülésére szóló meghívókat, az ülés napirendi javaslataival az ülést megelőző 8
nappal korábban kell a tagok részére eljuttatni e-mailben, ha ez nem lehetséges, személyes átadással
vagy postai úton.
(6) Napirend felvételére vonatkozó javaslatot bármely tag kezdeményezhet, melyet az elnöknek emailben, ha ez nem lehetséges, személyes átadással vagy postai úton kell eljuttatni.
5. §
(1) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Kerekasztal ülésén
a tagok egyszerű szótöbbséggel, határozati formában döntenek. A Kerekasztal döntései
elfogadásához a tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
(2) A tanácskozásról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét,
idejét, napirendjét, a felszólalások lényegét, valamint a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök
írja alá.
6. §
A Kerekasztal ügyviteli feladatainak ellátásában a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal szociális
ügyintézője nyújt adminisztratív segítséget. Ennek keretében az elnök irányítása mellett
gondoskodik a meghívók kiküldéséről, a beérkező iratok kezeléséről, a jelenléti ívek, jegyzőkönyvek
elkészítéséről, nyilvántartásáról.
Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

6. Napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet megalkotásának elhalasztásáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztálya átfogó vizsgálatot végzett az önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeletei
vonatkozásában, különös figyelemmel a helyi építési szabályzatokra. A szabályzatok készítése
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rendkívül költséges, legutoljára közel tíz évvel ezelőtt volt lehetőség támogatás igénybevételére azok
előállításához. A szabályzat felülvizsgálata érdekében három cégtől is kértek ajánlatot, de arról
tájékoztatták őket, hogy a jogszabályi változások miatt nem javasolják a szabályozás felülvizsgálatát,
ugyanis az egy hosszú procedúra, mire a végére érnének, kezdhetnék újból. Ezért javasolják a
felülvizsgálat elhalasztását a határozati javaslat szerint.
Szebeni Endre: Kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

95/2016. (XII.12.) számú határozata
a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet megalkotásának elhalasztásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy anyagi forrás hiányában,
valamint a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a Helyi Építési Szabályzatról szóló új
rendelet megalkotását, valamint a Településrendezési Terv aktualizálását elhalasztja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztassa.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. december 31.
7. Napirendi pont
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a 2017. I. félévi munkatervet a korábbi évekhez hasonlóan
előkészítették. Várhatóan a napirendek bővülni fognak az aktualitásoknak megfelelően, lényegében
ez csak egy tervezet, amely iránymutatást ad a Képviselő-testületnek. Kéri a munkaterv elfogadását
az előterjesztés szerint.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2016. (XII.12.) számú határozata

a Képviselő-testület 2017. I. félévi Munkatervének elfogadására
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I. félévi Munkatervet a melléklet szerint
elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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8. Napirendi pont
Tájékoztató a városi főépítész 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth László városi főépítész
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az idén a tervek, elképzelések továbbgondolása zajlott, több
alkalommal is igénybe vették a főépítész szakértő támogatását. Érdeklődik, hogy Tóth László
főépítész kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Tóth László: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni. Várja az esetlegesen felmerülő
kérdéseket.
dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a település közepén található, jelenleg üzletként
működő épület vonatkozásában, milyen fejlesztési elképzelései vannak Főépítész Úrnak?
Véleménye szerint abban a kis házikóban létre lehetne hozni egy helyi gyűjteményt, az üzlet
lebontásával pedig egy parkot lehetne kialakítani, amely alkalmas lenne szabadtéri programokra,
esetleg egy kisebb rendezvény térként működhetne. A kültéri fitnesz eszközöket is a Pálházai
Körzeti Alapszolgáltatási Központ udvarára helyezik ki, legalábbis a közmeghallgatáson ez
hangzott el, ahelyett, hogy közterületre raknák azt. Álláspontja szerint nem csak a városközpontot
kell fejleszteni.
Tóth László: Elmondja, hogy a benyújtott pályázatok valóban a városközpont fejlesztését érintik.
Számára nagyon kedves a református templom, valamint a harangláb környéke. A forrás körül lévő
házak régóta foglalkoztatják. A rendezési terv szerint ez a terület jelenleg lakó célú. A tervek
felülvizsgálatára hamarosan sor kerül, akkor lehet majd változtatni a besorolásokon.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy sok olyan dolog van, amit nem tartalmaz a beszámoló, igazából
szinte hetente egyeztetnek Főépítész Úrral, hiszen a hivatalokban már csak nagyon kevés helyen
van műszaki szakember, akitől véleményt kérhetnének a beruházások tervezésekor. Ez az év inkább
elméleti síkon telt el, igazából a tervezés zajlott. Megköszöni Főépítész Úr munkáját, ugyanis a nagy
beruházások mellett számtalanszor egyeztetnek, sokszor jelentéktelennek tűnő, de fontos
dolgokban is.
Szebeni Endre: Megköszöni a munkát, kéri a tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

97/2016. (XII.12.) számú határozata
a városi főépítész 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi főépítész 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat által üzemeltetett fizető parkoló, valamint a Vadászati és
Perlit kiállítás 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a parkoló működéséről már évközben is többször egyeztettek. A
parkoló automata kihelyezésekor előfordultak kisebb üzemzavarok, de sikerült azokat elhárítani. A
beszámolóban igyekezett a bevételeket és a kiadásokat bemutatni. A tapasztalatok alapján a jövő
éven már nem kell majd parkoló őrt foglalkoztatni. A turisták többsége normakövető, a jegyek
megváltására a legtöbb esetben sor kerül, amennyiben mégsem az figyelmetlenségből adódik.
Véleménye szerint nem volt rossz beruházás az automata megvásárlása. Az előző években vagy
nullára jött ki a parkoló üzemeltetése, vagy néhány tízezer forintos haszonra tettek szert. Az éven
631.000 Ft volt a haszon, úgy hogy időnként akadozott az automata működése.
dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint is volt értelme a parkoló automata kihelyezésének,
ezt a bevételek szépen mutatják. Ugyanakkor továbbra sem megoldott a hivatalos ügyintézés
céljából érkezők parkolásának biztosítása.
Csató Szabolcs: Az épület másik oldalán biztosított a parkolás. Tavaszig megtalálják a megoldást a
problémára.
Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy nem várt eredménnyel zárt a parkoló működése,
örömére szolgál, hogy az beruházás ára lényegében két év alatt megtérülhet.
Szuetta István Józsefné: Javasolja, hogy jövőre a diákmunkásokat úgy ütemezzék, hogy részt
tudjanak vállalni a parkoló ellenőrzésében.
Csató Szabolcs: Megvizsgálják ennek lehetőségét.
Szebeni Endre: Kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

98/2016. (XII.12.) számú határozata
az önkormányzat által üzemeltetett fizető parkoló, valamint a Vadászati és Perlit kiállítás
2016. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által üzemeltetett fizető
parkoló, valamint a Vadászati és Perlit kiállítás 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót a melléklet
szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Szebeni Endre: Elmondja, hogy a 2016. szeptember 26. napján tartott ülésen hozott határozatok
végrehajtása megtörtént, csatlakoztak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, illetve a tűzifa
pályázat, valamint a rendkívüli támogatási igény is benyújtásra került.
Elmondja, hogy a következő két napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendel el, azonban
mielőtt azt megtenné kéri a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyását a rendelet-tervezet szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdés, 25.§.(3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában 32. § (1)
bekezdés b.) pontjában, ugyanezen §. (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 48.§ (4)
bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében és 132.§.(4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13 .§ (1)
bekezdés 8. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzben és természetben nyújtható
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosítására a
következőket rendeli el:
1. §
A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati
rendelet 12. §-a az alábbiakkal egészül ki:
(4) A képviselő-testület egyedi méltánylást érintő esetben eltekinthet a rendelet 12. § (2) pontban
megállapított jövedelem határoktól.
2. §
Ez a rendelet 2016. december 13.-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Szebeni Endre zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

13. Napirendi pont
Egyéb indítványok, javaslatok
Szebeni Endre: Elmondja, hogy minden évben decemberben szoktak dönteni az egyházak
támogatásáról. Az elmúlt években 100.000 Ft összegű támogatás került megállapításra az egyházak
részére, javasolja, hogy a korábbi gyakorlat követését.
Szavazásra bocsátja javaslatát.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

102/2016. (XII.12.) számú határozata
az egyházak támogatásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Református Egyházközség
(3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 76.), a Görögkatolikus Egyházközség (3994 Pálháza, Dózsa Gy. u.
134.), valamint a Római Katolikus Egyházközség (3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 31.) részére
egyházanként 100.000 Ft összegű támogatást állapít meg, melyet működési, fejlesztési célra
használhatnak fel.
Felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. január 31.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy változások léptek életbe a közmunkaprogram kapcsán, a jövőben
Képviselő-testületi döntés szükséges a pályázat benyújtásához. Jövőre lehetőség van belterületi utak
és kerékpárutak karbantartására pályázni, melynek keretében sor kerülhet padkajavításra, és
kátyúzásra is. Kéri a Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

103/2016. (XII.12.) számú határozata
pályázat benyújtása a Járási Startmunka mintaprogramra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a Járási Startmunka
mintaprogramban, és pályázatot nyújt be a belterületi közutak karbantartására.
A Képviselő-testület vállalja az önerő megfizetését, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén az
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
A pályázat benyújtására felkéri a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szebeni Endre: Javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, az idén is ajándékozzák meg a város
lakosságát szaloncukorral. Javasolja, hogy az idén a tartózkodási hellyel rendelkezők is
részesülhessenek a csomagban.
Szavazásra bocsátja javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

104/2016. (XII.12.) számú határozata
szaloncukor ajándékozásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pálházai lakcímmel
rendelkező lakosok részére, háztartásonként 2 csomag 300 grammos szaloncukrot ajándékoz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 20.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a „Száncsengő Expressz”, korábbi nevén Mikulás vonat
programon 175 gyermek vett részt. A tapasztalatok szerint aznap volt legnagyobb az érdeklődés,
amikor gyermekműsort is szerveztek. A cél továbbra sem az, hogy hasznot hozzon a rendezvény,
ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy jövőre több kísérő programot szervezzenek.
Elmondja, hogy a holnapi napon tart ülést a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás,
melynek alkalmával napirendre tűzik a Társulási Megállapodás módosítását. Annak érdekében,
hogy a Képviselő-testületet ne kelljen, még egy alkalommal összehívni javasolja, hogy hozzanak
feltételes döntést a megállapodás módosításának elfogadásáról. Füzér Község Önkormányzata
jelezte, hogy a szociális és gyermekétkeztetési feladatokkal 2016. december 31. napjával ki kíván
lépni a Társulásból. Ennek értelmében szükséges a társulási megállapodásban a szociális és
gyermekétkeztetési feladatok ellátási területét módosítani. A Képviselő-testület döntése akkor lesz
érvényes, ha a Társulási Tanács is elfogadja a döntést.
Elmondja továbbá, hogy Füzér település részéről még mindig nem érkezett be a határozatlan időre
szóló banki felhatalmazó levél. Mint arról már korábban tájékoztatták a Képviselő-testületet a
többszöri felszólítások eredményeként Füzér benyújtott egy banki felhatalmazó levelet a Társulás
részére, mely 2016. december 31. napjáig érvényes. A legutolsó társulási ülésen a Társulási Tanács
2016. november 30. napjáig állított határidőt a felhatalmazó levél benyújtására, a döntés értelmében,
amennyiben ezen időpontig nem kerül benyújtásra a dokumentum, napirendre tűzik a kizárást.
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a banki felhatalmazó levél elkészült, azt megküldték a
társulás részére.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a felhatalmazó levél semmilyen formában sem került megküldésre.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy amennyiben a felhatalmazó levél beérkezik nem tűzik napirendre
a kizárást.
Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy már régóta napirenden van a füzéri banki
felhatalmazó levél be nem nyújtása. Nem érti, hogy miért nem lehet betartani a határidőket. Füzér
játékot űz a társulást fenntartó önkormányzatokkal, rajta kívül ugyanis érdekes módon mindenki le
tudta adni a felhatalmazó levelet.
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a banki felhatalmazó levél érvényes 2016. december
31. napjáig.
Egyetért a jogkövető magatartással, ezt kell érvényesíteni az önkormányzati hozzájárulásoknál is.
Ami azt jelenti, hogy mindenki fizessen határidőben.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy mindenki egyforma elbírálás alá esett, senki ellen nem alkalmaztak
szankciót eddig. Horváth Jenő polgármester finoman szólva sem viselkedik elegánsan a
polgármester kollégákkal, személyesen ígérte meg, hogy intézkedik a felhatalmazó levél leadásáról.
Ha egy felelős polgármester ilyen ígéretet tesz, elvárható, hogy tegyen annak eleget. Nem
Pálházának van problémája Füzérrel, hanem a Társulási Tanácsnak.
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dr. Kárpát György Artúrné: Az önkormányzati hozzájárulások megfizetésével miért nem
foglalkozik a tanács? Füzér két millió forinttal tartozik, míg a társulás kintlévősége 33 millió Ft. A
többi önkormányzat részére miért nem került kibocsátásra az inkasszó?
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az éven senki nem lett elmarasztalva.
dr. Kárpát György Artúrné: Mindenkit el kell marasztalni, igenis fizesse meg mindenki a tartozását.
Szebeni Endre: Egyenlőre igyekeznek fenntartani a jó viszonyt.
dr. Kárpát György Artúrné: Fel kell vállalni a kellemetlen döntéseket is.
Szebeni Endre: Senki ne várja el tőle, hogy jó viszonyt ápoljon a környező települések
polgármestereivel az inkasszó benyújtását követően, ugyanis az rosszul érinti az önkormányzatokat.
Porempovics Mihály Miklós: Úgy érzi, hogy dr. Kárpát György Artúrné Pálháza
alpolgármestereként szembe megy az önkormányzat érdekeivel Füzér miatt.
dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint ez nem igaz, Ő csupán reálisan látja a helyzetet. A
következetes döntéseket tartja fontosnak. Személy szerint Ő is inkorrekt dolognak tartja a
határozott időre szóló felhatalmazó levél leadását, de nem tud ez ellen mit tenni.
Porempovics Mihály Miklós: Nem elég, hogy Füzér nem fizet, még packázik is a tárulással. A többi
polgármester minden alkalommal érdeklődik afelől, hogy Füzér megfizette-e a hozzájárulást?
Eljutottak odáig, hogy már a többiek sem fizetnek Füzér magatartása miatt.
dr. Kárpát György Artúrné: Nem lehet csak egyetlen települést elmarasztalni, következetesnek kell
lenni.
Szebeni Endre: Bízik abban, hogy normalizálódni fog a helyzet, senkinek sem az az érdeke, hogy
kizárják Füzért. Az idén Füzértől a 2015. év vonatkozásában fennálló tartozást hajtották be. A 2016.
évi hozzájárulások vonatkozásában senki ellen nem alkalmaztak szankciót mindezidáig.
Szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosításának elfogadását a melléklet szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

105/2016. (XII.12.) számú határozata
a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a Hegyközi
Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, a szociális és
gyermekétkeztetési feladtok ellátási területének módosulását Füzér település kilépése
következtében, amennyiben azt a Társulás Tanács is jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 13.
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Szebeni Endre: Kéri, hogy hozzon döntést arról a Képviselő-testület, hogy elfogadják Füzér
kizárását a Társulási Tanácsból, amennyiben nem kerül benyújtásra a banki felhatalmazó levél.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

106/2016. (XII.12.) számú határozata
Füzér kizárásának elfogadásáról a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulásból
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Füzér település kizárását a Hegyközi
Területfejlesztési és Alapellátási Társulásból, amennyiben azt a Társulási Tanács elfogadja, a banki
felhatalmazó levél benyújtásának elmulasztása miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 13.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Pálházán létrehozott Mentési Pont kialakításának költségeit
Pálháza költségvetésének terhére biztosították, ugyanakkor a szolgáltatás az ügyeleti ellátással
érintett valamennyi települést érinti. A Társulási Tanács ülésen indítványozzák a kialakítás
nagyságrendileg 800.000 Ft összegű költségének szétosztását az ügyeletben résztvevő települések
között. Kéri ennek elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

107/2016. (XII.12.) számú határozata
a Mentési Pont kialakításának költségeiről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pálházán létrehozott
Mentési Pont kialakításának költségei az ügyeleti ellátással érintett települések között kerüljön
szétosztásra.
Felhatalmazza a polgármestert a Mentési Pont kialakításának vonatkozásában felmerült költségek,
ügyeleti ellátással érintett települések között történő szétosztásának indítványozására a Hegyközi
Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Tanácsának ülésén.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a díszkivilágítás bővítése nagyságrendileg 700-800 ezer forintba
került.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a díszkivilágítás fejlesztéséhez 400.000 Ft összegű támogatást
kaptak a Pálháza Fejlődéséért Alapítványtól. A fejlesztés keretében karbantartásra került a fenyőfa
díszkivilágítása, valamint égősorok beszerzésére is sor került. Tekintettel arra, hogy még nem
minden számla érkezett be a beruházással kapcsolatosan kérik a beszerzés költségeinek
jóváhagyását 500.000 Ft-ig, ezen költségkeret biztosan fedezni fogja a kiadásokat.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

108/2016. (XII.12.) számú határozata
a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése
és karbantartása vonatkozásában felmerült költségeket 500.000 Ft-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Kovács Barnabás képviselő megérkezik.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a főépítész felé elhangzott egy kérdés egy belterületi ingatlan
fejlesztésével kapcsolatosan. Ez az ingatlan a Pálháza Dózsa Gy. u. 95. szám alatt található,
nemrégiben használt bútor kereskedésként működött. Sokat beszélgettek már az ingatlan
hasznosításáról, azonban úgy gondolja, hogy jelenleg az önkormányzat érdekeivel nincs
összhangban az épület megvásárlása. Elég magasnak találja a vételárat, figyelemmel arra, hogy a két
épület állaga nagyon rossz, így a bontás költségeivel is számolniuk kell. A vételár és a bontás
költsége együttesen elérheti a 8-10 millió Ft összeget, ekkora terhet nem szabad az önkormányzat
nyakába venni, úgy hogy nincs konkrét pályázati lehetőség a fejlesztésre. Az ingatlan vásárlást nem
tudja támogatni, felelősen kell gazdálkodniuk.
dr. Kárpát György Artúrné: Az épületet alkalmas arra, hogy ott helyi gyűjteményt hozzanak létre.
Ha nem veszik meg az ingatlant, nem lesz lehetőségük pályázni a fejlesztésre. Mozduljanak már ki
a városközpontból, minden fejlesztési elképzelés ezt a területet érinti. Most értékesítették a
szolgáltatóházat, a bevétel fedezné az ingatlan vásárlás költségének egy részét. Tekintettel a stabil
gazdálkodásra nem látja veszélyben a működést. Nem érti, hogy miért nem lehet máshol is
fejleszteni. Az ingatlan alkalmas lenne egy szép park, egy kis színpad kialakítására is. Nagyon
beszűkült a gondolkodás a fejlesztések vonatkozásában.
Porempovics Mihály Miklós: Emlékezete szerint nem született olyan döntés, hogy a szolgáltatóház
értékesítéséből befolyt összeget ingatlan vásárlásra kell fordítani. Nem ért egyet azzal, hogy
vásároljanak egy ingatlant úgy, hogy nem tudják mire fogják hasznosítani. A „halmi” féle házat is
megvásárolták 1,7 millió Ft összegért, majd lebontották 3-4 millió Ft-ért. A szóban forgó ingatlan
valóban nem szép, de van annak tulajdonosa. Több olyan eladó ingatlan is van a településen amely
beköltözhető állapotban van reális áron. Nem látja értelmét annak, hogy több millió forintot
költsenek arra, hogy legyen egy üres telkük.
dr. Kárpát György Artúrné: Nem tartja reálisnak a 3-4 millió Ft bontási költséget, véleménye szerint
ez túlzó.
Porempovics Mihály Miklós: A szolgáltatóház elbontására is közel 5 millió Ft-os ajánlatokat kaptak.
Kovács Barnabás: Véleménye szerint akkor kell lépni, ha van pályázati lehetőség.
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Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy a szomszédjában lévő házat 4 millióért adták el úgy
hogy lakható állapotban volt.
dr. Kárpát György Artúrné: Jelen esetben egy dupla telekről beszélnek.
Bacsóné Ignácz Katalin: Érdeklődik, hogy mennyi a vételár?
Szebeni Endre: A tulajdonos 4 millió Ft-ért kínálta eladásra.
Bacsóné Ignácz Katalin: Elmondja, hogy a Dózsa György út 21. szám alatt lévő ingatlan most került
értékesítésre 9 millió Ft összegért. Az ingatlanhoz szintén dupla telek tartozik, a ház pedig nagyon
jó állapotban van. Ennek ismeretében valóban nagyon magas az összeg, amit a vásárlásra és
bontásra kellene fordítani.
dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint az ingatlannak nagyon szép a fekvése, egy gyönyörű
helyen van, pályázati forrás igénybevételével nagyon szép gyűjteményt lehetne létrehozni.
Szebeni Endre: A kulcsszó a pályázati forrás, anélkül nem szabad ilyen nagy összeget ráfordítani.
Önerőből nem tudja támogatni az ingatlan vásárlást.
Porempovics Mihály Miklós: Javasolja, hogy szavazzanak az ingatlan megvásárlásáról, ugyanis
ennek már talán harmadszor futnak neki.
Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja javaslatát, mely szerint a Pálháza, Dózsa Gy.u 95. szám alatti
ingatlant nem kívánják önerőből megvásárolni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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109/2016. (XII.12.) számú határozata
a Pálháza, Dózsa György út 95. szám alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja önerőből
megvásárolni a Pálháza, Dózsa Gy. u. 95. szám alatti ingatlant.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a temető bővítésével kapcsolatosan befejeződtek az előkészítő
munkálatok, a terület kimérésére és a művelési ág változtatására is sor került. A tulajdonosokkal
való megállapodás értelmében 700.000 Ft/ hektár áron kerül megvásárlásra a 2,95 hektár terület.
Az adás-vételi szerződés előkészítéséhez, illetve aláírásához kéri a Képviselő-testület
felhatalmazását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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110/2016. (XII.12.) számú határozata
a temető bővítéséről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köztemető bővítése céljából
megvásárolja a 33 hektár 7770 m2 összterületű Pálháza 012/2 helyrajzi számú ingatlannak a
Sztarincsák Pálné és Mizsák Sándor 1501/34046-1501/34046 részarányú tulajdonát képező, 2
hektár 9780 m2 területű részét 700.000 Ft/hektár vételáron.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megosztásával kapcsolatos szerződések, és nyilatkozatok,
okiratok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti.
K.m.f.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Porempovics Mihály Miklós
jkv. hitelesítő

Szuetta István Józsefné
jkv. hitelesítő
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