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Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Szám: 190-11/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 7-én tartott rendkívüli 
ülésén. 
 
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak:  
 Szebeni Endre polgármester 
 Bacsóné Ignácz Katalin képviselő 
 Kovács Barnabás képviselő 
 Szuetta István Józsefné képviselő 
 Porempovics Mihály Miklós képviselő 
 Petercsák Vince képviselő 
 
Távol maradt: dr. Kárpát György Artúrné alpolgármester 
  
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 

 

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

megválasztott 6 fő képviselőből 5 fő és a polgármester jelen van.  

 

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek  Kovács Barnabás és Petercsák Vince képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Bodnár-
Hudák Esztert. 
 
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet: 
 

I. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás üzletrészének 
megosztása és értékesítése a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás részére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
 
II. Egyéb indítványok, javaslatok   

 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás üzletrészének 
megosztása és értékesítése a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás részére 
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző  
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Szebeni Endre: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek két döntést kell 

hozni, egyrészt hozzá kell járulnia az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás üzletrészének megosztásához, értékesítéséhez a Hernád Völgye és 

Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére, továbbá le kell mondania az 

elővásárlási jogáról. A két társulás már egyeztette a részleteket, egyetlen kikötés volt, az hogy a 

vagyonelemek semmilyen módon sem keveredhetnek.  

 

Porempovics Mihály Miklós: Miért nem tud gazdaságosan működni a Hernád Völgye és Térsége 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás? 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a társulás nem részesült belügyminisztériumi támogatásban, így a 

felhalmozott veszteséget nem tudják kezelni.  

 

Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy abban a térségben vélhetően rosszabb a fizetési 

morál.  

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy ez közvetlenül a szolgáltatót nem érinti, hiszen a számlázást és a 

behajtást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.  

Javasolja az üzletrész értékesítésének jóváhagyását.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2016. (XI.07.) számú határozata  

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás üzletrészének 
megosztásáról és értékesítéséről 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás üzletrészének, - melynek nyilvántartási 
értéke 118.390.000.- Ft -, megosztását és az abból képzett 1 db 100.000.- Ft névértékű üzletrész 
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére történő 
értékesítését jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szebeni Endre: Javasolja a törzsbetét elővásárlási jogáról való lemondást.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2016. (XI.07.) számú határozata  

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás felé címzett 
törzsbetét elővásárlási jogáról való lemondásról  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás felé címzett 100.000 Ft törzsbetét 
elővásárlási jogával nem kíván élni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont 
Egyéb indítványok, javaslatok   
 

Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 

megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés ismertetésére.  

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya megkereséssel élt az önkormányzatok felé az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek kialakításáról alkotott rendeletek felülvizsgálata tárgyában. A felhívásra a rendeletek 

felülvizsgálatával egyidejűleg több hegyközi településen napirendre kellett tűzni az egészségügyi 

feladat-ellátási szerződések, társulási megállapodások felülvizsgálatát. A felülvizsgálat 

eredményeként Füzér, Füzérkomlós, Nyíri és Pusztafalu községek önkormányzata jelezte, hogy a 

háziorvosi, iskola-egészségügyi, védőnői ellátás vonatkozásában 2017. január 1-től csatlakozni 

kíván a Pálháza székhellyel létrehozott Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társuláshoz. 

Ennek következtében szükséges a társulási megállapodás módosítása, a háziorvosi ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás és védőnői szolgálat ellátási területének kiegészítése a szolgáltatásokhoz 

csatlakozó településekkel. Ezzel egyidejűleg aktualizálásra kerültek a polgármesterek személyében 

időközben bekövetkezett változások. A társulási megállapodás módosítását a Társulási Tanács 

30/2016.(X.24.) számú határozatával hagyta jóvá, melyet a társulásban résztvevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek is el kell fogadnia. Értesülései szerint Füzér település csak akkor hajlandó 

jóváhagyni a megállapodás módosítását, ha kiléphet a társulásból az étkeztetéssel.   

Porempovics Mihály Miklós: Nem érti ezt a hozzáállást. Pálháza is hozzon olyan döntést, hogy csak 

akkor csatlakozhatnak az egészségügyi szolgáltatásokkal a társuláshoz, ha teljesítik minden 

kötelezettségüket. Felháborítónak találja, hogy Füzér település 436 lakossal próbálja irányítani a 

társulást.  

Petercsák Vince: Most csak az étkeztetéssel akar kilépni, vagy minden szolgáltatással? 

Csató Szabolcs: Az étkeztetéssel akar kilépni egyelőre. Elmondja, hogy addig, amíg nem a 

társulásban működtették az önkormányzatok a konyháikat, nem látták, hogy hol mennyibe kerül a 

szolgáltatás ellátása. Pálházán kell a legkevesebbet fizetni a szolgáltatásért. Füzérradványban sajátos 

helyzet alakult ki, a fenntartó önkormányzatok megegyeztek egy árban, amit fizetnek, a hiányzó 

összeget pedig Füzérradvány Község Önkormányzata teszi hozzá, ugyanis a felújított konyhának 5 

éves fenntartási kötelezettsége van. Füzérkomlós település pedig belement egy ésszerűtlen konyha 

felújításba 4 fő étkezővel. Amennyiben Füzér 2017. január 1. napjától áthozza az étkeztetést 

Pálházára, az ottmaradó önkormányzatok költsége megnő. Füzérkomlóson nemrég került 

felújításra a konyha, melynek fenntartási kötelezettsége is van, így egyelőre nem tudják mi lesz a 

pályázattal. A társulási ülésen még azt nyilatkozta Füzér, hogy Pálházához kíván csatlakozni, utána 

azt mondta, hogy külső szolgáltatótól vásárolja meg az étkezést. Jelenleg a négy konyhához 10 

millió Ft összeggel járulnak hozza, amennyiben két konyhát üzemeltetnének nem kellene 

hozzájárulást fizetni. Ha Füzér elviszi az étkezést, akkor a fenntartó települések költségei 



4 
 

drasztikusan megnőnek, így nem lesz érdemes fenntartani a konyhát. Ugyanakkor a pályázatból 

adódóan a fenntartási kötelezettség 5 évig fennáll. Füzér lényegében elindította a dominót.  

Szebeni Endre: Elmondja, hogy Horváth Jenő úgy jött a társulási ülésre, hogy Pálházához kíván 

csatlakozni az étkezéssel. Hazafelé menet pedig kipattant a fejéből, hogy mégsem.  

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Társulás Tanács dönthet úgy, hogy nem járul hozzá a kilépéshez. 

Amennyiben Füzér az étkezést Pálházáról venné igénybe nem kellene hozzájárulást fizetni.  

Petercsák Vince: Elmondja, hogy mindenképpen tájékoztatni kell a polgármestereket az 

eshetőségekről.  

Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy Füzér nem fizetése eredményezte azt, hogy mára már 

senki nem fizet.  

Csató Szabolcs: Javasolja a megállapodás módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2016. (XI.07.) számú határozata  

a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás megállapodásának  módosításáról 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási tanácsa úgy határoz, hogy a 
Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának módosítását a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szebeni Endre: Ismerteti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének Török Dezsőnek 

a megkeresését, melyben a Spider Mentőcsoport támogatásához kérnek segítséget.  

Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy a mentőcsoport működtetése nem önkormányzati 

feladat.  

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy éveken keresztül az önkormányzatok fordultak támogatási 

kérelmükkel a megyei önkormányzatokhoz, most pedig megfordult a helyzet. A mentőcsoport 

működtetése valóban nem önkormányzati feladat.  

Szebeni Endre: Sajnos nem teszi lehetővé a költségvetés a támogatást.  

Ismerteti a Doni túra támogatása iránti kérelmet. A szervezők szállás és étkezés biztosítását kérik 

50-60 fő részére az önkormányzattól. Várja a javaslatokat.  

 

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy kik vesznek részt a túrán? 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy nem ismeri pontosan a résztvevők körét. Szakály László szervezi 

a túrát. A szállás biztosítására a tornatermet találja alkalmasnak.  

Kovács Barnabás: Elmondja, hogy a tornaterem használatához a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ engedélyét kell kérni. Úgy gondolja, hogy az étkezés biztosításában a képviselők részt 

tudnak venni, meg kell szervezni a főzést üstökben.  
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Szebeni Endre: Felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel a további egyeztetések érdekében.  

Elmondja, hogy Pálházán a KMB Iroda vezetőjének személyében változás történt, Hörcsik Gábor 

helyére Szabó Róbert került.  

Ismerteti az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az egyesület használatában lévő gépjármű már szinte muzeális 

érték, korából adódóan. Amióta Nagy József az egyesület elnöke, 3 millió Ft összegű 

eszközbeszerzésre került sor. Igény merült fel egy gépjármű beszerzésére, hiszen a meglévő autó 

elavult, annak fenntartása nagyon sokba kerül.  

 

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Berlingo típusú 

gépjárművet az egyesület rendelkezésére bocsáthatják-e? 

 

Csató Szabolcs: A Citroen Berlingo szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, azt nem javasolja 

átadni.  

 

Petercsák Vince: Elnök Úr kérelmében egy Suzuki Swift típusú gépjárművet jelölt meg, érdeklődik, 

hogy ez az autó elegendő-e?  

 

Szebeni Endre: Véleménye szerint nem kell elkapkodni az autó vásárlást. Az egyesület az elmúlt 

éven kapott volna egy terepjárót, mely a szerencsétlen körülmények okán Sátoraljaújhelybe került. 

Bízik benne, hogy a jövőben pályázati támogatás igénybevételével sikerül beszerezni egy autót.  

Elmondja, hogy megkezdődött egy mentési pont kialakítása Pálházán a régi hivatali épület hátsó 

részén. A mentési pont 08:00 és 20:00 óra között működne, egy mentőautóval és a hozzá tartozó 

személyzettel. A technikai feltételek biztosítása érdekében megkezdődött a garázs és a 

pihenőhelyiség kialakítása. A mentési pont kialakítását nagy előrelépésnek tartja, melynek 

megvalósulását hosszas egyeztetések előzték meg. A tárgyalások során nagy segítségükre volt Gógh 

András a sátoraljaújhelyi Mentőállomás vezetője.  

 

Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy az eszközök beszerzésének költségét ki állja? 

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy már az is nagy öröm, hogy a felismerték a mentési pont 

kialakításának fontosságát. A költségeket a hegyközi települések a társuláson keresztül biztosítják.  

 

Szebeni Endre: Kéri a mentési pont kialakításának támogatását.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2016. (XI.07.) számú határozata  

mentési pont kialakításának támogatásáról 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pálháza, Dózsa Gy. u. 39. 

szám alatt található épület hátsó részében mentési pont kerüljön kialakításra.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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Szebeni Endre: Ismerteti a „kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címmel 

meghirdetett pályázati felhívást. Elmondja, hogy a pályázatból óvodai, iskolai foglalkozások és 

táborok valósulnának meg.  

Kéri a pályázat benyújtásának támogatását a határozati javaslat alapján.  

 

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

hozza: 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2016. (XI.07.) számú határozata  

az EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú alapra történő pályázat benyújtásáról 

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

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 

Kormánya által EFOP-3.3.2-16 azonosítószámmal és „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” címmel meghirdetett alapjára.  

A fejlesztés támogatja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai 

foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan formális és 

informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. 

 

A fejlesztés várható összköltsége 30 millió forint, melyhez Pálháza Város Önkormányzata 100%-

nak megfelelő vissza nem térítendő támogatást igényel, melyhez önerőt nem biztosít. 

 

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

benyújtásával. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2016. november 17. 

 

 

Szebeni Endre: Ismerteti a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges 

munkagépek beszerzésére irányuló pályázatot. Kéri a Képviselő-testület támogatását a pályázat 

benyújtásához a határozati javaslat szerint.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2016. (XI.07.) számú határozata  

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú alapra történő pályázat benyújtásáról 

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

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámmal és a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

alapjára.  

A projekt teljes összköltségéhez az önkormányzat 15% saját forrást biztosít és 85 %-nak megfelelő 

vissza nem térítendő támogatást igényel. 
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A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve 

benyújtásával. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2016. december 5. 

 

Szebeni Endre: Ismereti a piacfejlesztésre irányuló pályázatot, melynek keretében lehetőség nyílna 

árusító asztalok kihelyezésére, parkoló kialakítására, valamint árusító házak vásárlására.  

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2016. (XI.07.) számú határozata 

a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 azonosítószámú alapra történő pályázat benyújtásáról 

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

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 

Kormánya által megjelentetett VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 azonosítószámú és „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának fejlesztése, közétkeztetés fejlesztésére meghirdetett Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés alapjára (1. célterület).  

A fejlesztés keretében Pálháza városában lévő Térségi Piac rekonstrukciójára, illetve 

eszközbeszerzésre kerül sor. A fejlesztés várható összköltsége 50 millió forint, melyhez Pálháza 

Város Önkormányzata 100%-nak megfelelő vissza nem térítendő támogatást igényel, melyhez 

önerőt nem biztosít. 

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

benyújtásával. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. január 16. 

 

Csató Szabolcs: Ismerteti a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesületének 

pálházai helyi csoportjának kérelmét, melyben a Térségi Művelődési Ház konferenciatermének 

térítésmentes rendelkezésre bocsátását kérik 2016. november 29. napján 16:00 órától. Ekkor kerül 

megrendezésre a Fogyatékkal Élők Világnapja.  

Szebeni Endre: Javasolja a konferenciaterem térítésmentes rendelkezésre bocsátását.  

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2016. (XI.07.) számú határozata 

a konferenciaterem térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Térségi Művelődési Ház 

konferenciatermét a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesületének 

térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a Fogyatékkal Élők Világnapja rendezvény idejére.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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Szebeni Endre: Elmondja, hogy megkezdték a városi mikulás ünnepség szervezését. A POSA FC 

részéről érkezett egy kérés, hogy ne csak a pálházai lakcímmel rendelkező gyerekek kapjanak 

mikuláscsomagot, hanem a Bozsik-programban résztvevő alsó tagozatosok is.  

Kovács Barnabás: Elmondja, hogy külön szerveznek mikulás ünnepséget, melyre a szülők is nagyon 

készülnek. Egy családi délutánt szeretnének szervezni a gyerekek és szüleik részére. Kérik az 

önkormányzat támogatását ahhoz, hogy mind a 32 gyerek kaphasson mikulás csomagot. Az 

előzetes egyeztetések alapján 400 Ft összegért tudják összeállítani a csomagokat.  

Szebeni Endre: Javasolja a mikulás csomag megvásárlásának támogatását.  

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2016. (XI.07.) számú határozata 

a Bozsik-programban résztvevő gyermekek megajándékozásáról 

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

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bozsik-programban 

résztvevő 32 gyermek részére ajándékcsomagokat vásárol 400 Ft/db egységáron, melyet a mikulás 

ünnepség keretében adnak át.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. december 6. 

 

Csató Szabolcs: Ismerteti Horváth Dorina Pálháza, Dózsa Gy. u. 55. szám alatti lakos kérelmét, 

melyben az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéhez kér támogatást.  

 

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

hozza: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2016. (XI.07.) számú határozata 

Horváth Dorina Arany János tehetséggondozó Programban való részvételéről 

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

Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Horváth Dorina (sz: 

Sátoraljaújhely, 2002.10.12.) nyolcadik évfolyamos tanuló (an: Tóth-Latka Andrea) Pálháza 

település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban történő 

jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első 

helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kovács Barnabás: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az MLSZ elfogadta a 

sportfejlesztési pályázatot, ugyan 500.000 Ft összeg levonásra került. Elmondja, hogy több cég, -
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példaként említi a Continental Hotelt, a Prohuman tanácsadó céget – támogatni kívánja az 

egyesületet a társasági adókedvezményen keresztül. A cégek képviselői azzal a kéréssel fordultak 

felé, hogy biztosítsák a céglogók megjelenését a sportpályán, a honlapon, illetve a rendezvényeken.  

Javasolja továbbá, hogy az önkormányzati rendezvényeken résztvevő gyermekeket jutalmazzák, 

lehetőség szerint vigyék el őket moziba, vagy kirándulni.  

 

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a gyermekek szabadidős tevékenységeihez mindenképpen 

pedagógusra van szükség, ezért javasolja, hogy szervezzék meg a programot. A támogató cégek 

megjelenési lehetőségeit megvizsgálják.  

Szebeni Endre: A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója vonatkozásában elmondja, hogy az utolsó 

kooperációs megbeszélésen Hajdú Zsolt a kivitelező cég képviselője kijelentette, hogy a beruházást 

nem tudja befejezni. A beruházás vonatkozásában három részszámla kifizetésére már sor került, a 

negyedik pedig záradékolva lett. Lényegében két lehetősége van az önkormányzatnak a probléma 

kezelésére az egyik az, hogy engedményezési megállapodást kötnek és a Zempléni Vízmű Kft. 

alvállalkozói bevonásával befejezik a beruházást, vagy felmondják a szerződést és lefolytatnak egy 

meghívásos közbeszerzési eljárást. Intézkednek a lekötött 65 millió Ft-os pénzeszköz 

visszahívásáról, annak érdekében, hogy azzal az önkormányzat rendelkezhessen. Információi 

szerint még 3-4 hetes munka van a szennyvíztisztító telepen, ezt követően megindítható a 

próbaüzem. Nagyon sajnálja, hogy idáig jutottak a kivitelezővel. Nagyon sok kérdés merült fel a 

bankgaranciával, illetve a jótállási munkálatokkal kapcsolatosan, igyekeznek mindent tisztázni. 

Valószínűleg szabálytalansági eljárás megindítására kerül majd sor az önkormányzattal szemben, ez 

jelenleg elkerülhetetlennek látszik.  

Porempovics Mihály Miklós: A kivitelezőnek milyen érdeke fűződik az engedményezési 

megállapodás aláírásához? 

Szebeni Endre: Az engedményezés esetén nem kerül felbontásra a megkötött vállalkozási 

szerződés.  

Porempovics Mihály Miklós: Érdeklődik, hogy a Zempléni Vízmű Kft be tudja-e fejezni a 

kivitelezői munkálatokat? 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Zempléni Vízmű Kft. jelenleg is részt vesz a beruházásban, így 

rálátása van a munkálatokra is. A cég képviselői biztosították őket arról, hogy a kivitelezési 

munkákat be tudják fejezni.  

Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy a szabálytalansági eljárást miért az önkormányzattal szemben 

indítják meg? Tudomása szerint az önkormányzat nem hibázott, a kivitelező az, aki nem tudja a 

munkálatokat befejezni.  

Csató Szabolcs: A közreműködő szervezet az önkormányzattal áll szerződéses kapcsolatban, nem 

pedig a kivitelezővel. A szabálytalansági eljárást nem lehet elkerülni, a szankció erőssége azonban 

lehet többféle.  

Petercsák Vince: Az önkormányzat nem követett el hibát, véleménye szerint a kivitelezőt kell 

felelősségre vonni.  

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a telep 95%-os készültségben van, a 2. medence még nincs áram 

alá helyezve, ebből adódóan féloldalasan működik a technika, amely üzemzavart okoz. 
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Folyamatosak az egyeztetések a pénzeszköz visszavonása vonatkozásában, valamint a befejező 

munkálatok minél hamarabb történő befejezése érdekében.  

 

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

K.m.f. 
 
 Szebeni Endre  Csató Szabolcs  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Petercsák Vince Kovács Barnabás 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 

 

  


