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Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Szám: 287-13/2017. 

Jegyzőkönyv 

 
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 16.-án tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak:  
 Szebeni Endre polgármester 
 dr. Kárpát György Artúrné alpolgármester 
 Szuetta István Józsefné képviselő 
 Bacsóné Ignácz Katalin képviselő 
 Porempovics Mihály Miklós képviselő 
 Csató Szabolcs jegyző 
 dr. Timár Bernadett aljegyző  
 Bodnár-Hudák Eszter jegyzőkönyv-vezető 
 
Távol maradt: 
 Kovács Barnabás képviselő 
 Petercsák Vince képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző 
 
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 egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Szuetta István Józsefné és Bacsóné Ignácz Katalin képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Bodnár-
Hudák Eszter. 
 
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet: 
 
I. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző 
 
II. Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elbírálására 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző 
Véleményezte: Szociális Bizottság 
 
III. Egyéb indítványok javaslatok 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
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1. Napirendi pont 
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában beérkezett 
pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző 
 
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az előterjesztés megküldésre került a képviselők részére. Felkéri 
Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére a zárt ülés elrendelése előtt.  
 
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban az 
önkormányzat évek óta részt vesz. Az önkormányzati támogatáson túl a diákok központi 
támogatásban is részesülnek. A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II.12.) helyi rendelet 12.§. (2) és (3) bekezdésesében, valamint a 13.§ (3) bekezdésében 
foglaltak alapján az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan 
rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Amennyiben a gyermekét 
egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza szociális rászorultság akkor állapítható 
meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 %-át. Pálházán az a gyakorlat, hogy valamennyi pályázót támogatásban 
részesít a Képviselő-testület. A mellékelt kimutatásból látható, hogy sok esetben nem tükröződik a 
valós anyagi helyzet. Amennyiben a Képviselő-testület továbbra is azt a gyakorlatot kívánja 
folytatni, hogy valamennyi pályázót támogatásban részesít, elsőként a rendelet módosítását kell 
jóváhagyni. Szükséges a jövedelemhatárok módosítása.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: Javasolja a jövedelemhatárok módosítását oly módon, hogy háztartás 
esetében az egy főre eső jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében pedig 350%-át.  
 
Szuetta István Józsefné: Elmondja, hogy egy pályázó így sem fér bele a jövedelemhatárba.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy az Ő esetében még mindig hozhat egyedi döntést a 
Képviselő-testület.  
 
Szebeni Endre: Kéri a rendelet módosítás jóváhagyását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/ 2017. (XI.16.) 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. § 
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A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 12. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak 
kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő 
gondozza, vagy ha a pályázóval egy háztartásában igazoltan tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos személy van, a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a 
háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 350 %-át. 

 

2. § 

Ez a rendelet 2017. november 17.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
Szebeni Endre     Csató Szabolcs 
 polgármester            jegyző 
 

 

Szebeni Endre: Az ösztöndíjpályázatok, valamint a II. Napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel 
el, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
3. Napirendi pont 
Egyéb indítványok, javaslatok 
 
dr. Kárpát György Artúrné: A Képviselő-testület előző ülésén tárgyalta a Református 
Egyházközség kérelmét, melyben a belső felújítási munkálatokhoz kértek támogatást. A döntés 
értelmében a felújítást az előirányzott 100.000 Ft-os összeg előrehozott kifizetésével támogatja az 
önkormányzat. Javasolja a döntés átgondolását.  
Az egyházközség nevében köszönik az alkalmi pályázatokat, mellyel az önkormányzat segítséget 
nyújt, ilyen volt a reformációs pályázat is.  
Egy templomban nincs mindig felújítás, így átgondolásra javasolja a támogatási összeget. Kis 
településen élünk, jó az együttműködés az önkormányzat és az egyházak között.  
Javasolja, hogy állapítsanak meg magasabb támogatási összeget. Mindenki munkáját meg kell 
becsülni és támogatni kell. A beruházás Pálháza vagyonát gyarapítja, javasolja, hogy vegyék 
ismételten napirendre a támogatás megállapítását.  
 
Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt fejeződött be a református 
templom külső felújítása. A beruházás 12 millió Ft összegbe került, melynek önrészét Pálháza Város 
Önkormányzata fizette meg. Az egyházközség nem járult hozzá semmihez, még a kerítés 
bontásához sem. Néhány hónappal ezelőtt szavaztak a területátadásról az egyház részére, ezzel is 
támogatva a fejlesztések megvalósulását.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: A területátadásra nem azért volt szükség, mert az egyházközség hibát 
követett el, hanem azért, mert valaki elmulasztotta a földhivatali bejegyzést. Az említett 
beruházásnál sem a presbitérium, sem az önkormányzat nem volt a helyzet magaslatán. A beruházás 
nem az egyházközségé volt, hanem az önkormányzaté.  
 



4 
 

Porempovics Mihály Miklós: Az előnyét mindenesetre az egyház élvezi.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: Nagyon sok probléma jelentkezett a felújítás után, nem helyeztek el 
vízelvezető csöveket és még sorolhatnák. Itt arról van szó, hogy Pálháza vagyona gyarapodott.  
 
Porempovics Mihály Miklós: Egyetlen egyház sem jön támogatásért, pedig mindegyik végez 
fejlesztéseket.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: Soha nem hallotta még, hogy a görög katolikus egyház kért volna 
támogatást Képviselő-testülettől. Természetesen őket is támogatták volna. Minden a református 
ellenességről szól.  
 
Porempovics Mihály Miklós: Nem református ellenes a híresztelésekkel ellentétben, csupán más 
véleménye van a dolgokról.  
 
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy fejlesztés történik, további 100.000 Ft támogatási 
összeg megállapítását javasolja.  
 
Csató Szabolcs: Elsőként arról kell szavazni, hogy a kérelmet újra napirendre tűzik.  
 
Szebeni Endre: Javasolja a döntés elhalasztását, meg kell nézni az önkormányzat anyagi helyzetét, 
a következő testületi ülésen tűzik majd napirendre az ismételt tárgyalást.  
 
Csató Szabolcs: Érdeklődik, hogy az egyház belső felújítására készült-e költségvetés, tudják-e, hogy 
mennyi pénz hiányzik? 
 
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy 2-3 millió Ft hiány van. Folyamatosak az egyeztetések 
a megyei vezetéssel. Minden lehetőséget megragadtak annak érdekében, hogy támogatásokat 
gyűjtsenek, még az elszármazottakat is megszólították. 
 
Csató Szabolcs: Hogy tudtak szerződést kötni fedezet nélkül? 
 
dr. Kárpát György Artúrné: Nem ismeri a részleteket, nem tud nyilatkozni. 
 
Porempovics Mihály Miklós: Mikorra tervezik a beruházás befejezését? 
 
dr. Kárpát György Artúrné:  December végére tervezik az átadást.  
 
 
Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti. 
 

K.m.f. 
 
 
 Szebeni Endre Csató Szabolcs 
 polgármester jegyző 
 
 
 Bacsóné Ignácz Katalin Szuetta István Józsefné 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


