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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 6 fő és a polgármester jelen van.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek dr. Kárpát György Artúrné 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 közötd időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
E lőterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
II. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség megállapítására
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Vélem éiivezi Pénzügyi Bizottság
III. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Véleményezi Pénzügyi Bizottság
IV. Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő. Bacsóné Ignácz Katalin Elnök
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V. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő. Petercsák Vince Elnök
VI. Előterjesztés a Pálliázai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017.
évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
VII. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
VIII. Egyéb indítványok, javaslatok

N apirendi pontok tárgyalása:

1. N apirendi p on t
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb esem ényeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy elég rövid idő telt el a két ülés között. Az elmúlt időszakban a
költségvetés készítése kötötte le az energiákat, továbbá a szennyvíz beruházás vonatkozásában is
több egyeztetés volt. Benyújtásra került a szennyvíztisztító telep üzemeltetési engedélyének kérelme
a hatósághoz, bízik benne, hogy pozitív elbírálásban részesül majd.
2. N apirendi pont
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség m egállapítására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester, Csató Szabolcs jeg yző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Szebeni Endre: Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget a napirendi pont
megtárgyalásával. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felkéri az Elnököt a döntés
ismertetésére.
Petercsák Vince: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, annak
elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.
dr. Timár Bernadett: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi önkormányzatnak
meg kell állapítani a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A saját bevételeknél a
helyi adó bevételekkel, valamint a vagyonértékű jog hasznosításából származó bevételekkel
kalkulálnak.
Szebeni Endre: Kéri a határozati javasat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (11.14.) szánni határozata
az önkormányzat saját bevételeinek valam int adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek m egállapítására
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős-, polgármester
Határidő, azonnal

3. N apirendi p on t
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2017. évi költség\retésének jóváhagyására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester, Csató Szabolcs jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került a képviselők részére. A
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felleéri az Elnököt a döntés ismertetésére.
Petercsák Vince: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetését megtárgyalta,
annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az előterjesztésben elírás történt az idegenforgalmi
adóbevételeknél. Korábban a költségvetés ezer forintra kerekítve került elfogadásra, az érték benne
maradt az előterjesztésben.
Elmondja, hogy a közös hivatal költségvetésének elfogadási rendjét a megállapodás tartalmazza. Az
előzetesen egyeztetett szakfeladatonkénti költségvetést Pálháza Város Önkormányzata készíti elő,
majd küldi meg a Füzérkomlósi Kirendeltség önkormányzatainak jóváhagyás céljából. A
jóváhagyott költségvetés kerül beépítésre a közös hivatal költségvetésébe és kerül elfogadásra
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által.
A közös liivatal működéséhez azt idén sem kell hozzájárulni, ugyan a normatíva csökkent a
lakosságszám változása kövedceztében. A felhalmozási kiadások között a társulás finanszírozásával
tervezetek.
A társulás működéséhez az elmúlt éven 55 millió Ft összegű önkormányzati hozzájárulást kellett
Fizetni, ezen összeg 80%-a decemberben karácsony előtt érkezett meg az önkormányzat számlájára.
Az év elején a 2016.-os költségvetési év vonaücozásában négy önkormányzat nem rendezte
tartozásait, ennek behajtása érdekében inkasszót bocsátottak ki.
Az idén 71 millió Ft összeggel kell hozzájárulnia az önkormányzatoknak a társulás működéséhez.
Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok ügyeled díja vonatkozásában történt némi emelés, melyre
azért volt szükség, hogy a környező településeken működő ügyeletekkel szemben versenyképesek
maradjanak. Az ügyeled asszisztensek díja vonatkozásában is előterjesztették az emelést, azonban
azt a társulás leszavazta.
A lakosságszám csökkenése kövedcezében a társulás bevételei is csökkenek. A Pálházai Körzeti
Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában problémaként jelentkezett a minimálbér, valamint a
garantált bérminimum összegének emelése, ugyanis az az intézményben foglalkoztatottak
többségét érintette. Az emelés következtében a kiadások jelentősen növekedtek, míg a bevételek
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változatlanok maradtak. Bízik benne, hogy a kormány évközben kompenzálja majd az emelésre
fordított összeget, valamilyen módon.
A szakmai jogszabályok változása eredményeként a házi segítségnyújtás tevékenységet
megosztották személyi gondozásra és szociális segítésre. A megosztás eredményeként a személyi
gondozás éves normatívája 273.000 Ft-ra nőtt, míg a szociális segítés normatívája 25.000 Ft-ra
csökkent éves szinten. Ez a különbség megjelenik a költségvetésben is, ennek vonzata az
önkormányzati hozzájárulások emelkedése. Próbáltak lépéseket tenni a füzérkomlósi, illetve a
füzérradványi konyha működtetésének költségracionalizálásra, ugyanis a két telephely bezárása
esetén önkormányzati hozzájárulás nélkül biztosíthatnák a szolgáltatást. Addig azonban, amíg a
polgármesterek ragaszkodnak a településükön működő konyhákhoz vállalniuk kell a
többletköltségeket.
A Hegyközi Tündérvarázs Óvoda vonatkozásában a csökkenő gyermeklétszám hatással van a
finanszírozásra is. Az éven több jubileumi jutalom kifizetésére is sor kerül majd, melyhez nem
kapnak állami támogatást. Az állami normatíva csak egy ádagbért finanszíroz, a többletkiadásokat
nem fedezi. A gyermeklétszám fogyása kövedceztében szeptembertől 100 fő alá csökken a
gyermeklétszám, így egy óvodatititári állást meg kell majd szüntetniük. A hollóházi tagóvodában 12
fő a gyermeklétszám, a jelenlegi szabályozás értelmében 11 főtől lehet óvodai csoportot
működtetni. A hollóházi tagóvoda működtetésének biztosítása érdekében az önkormányzatok
nagyon magas hozzájárulást fizetnek, ez a helyzet fenntarthatadan, Kéked település már jelezte, ha
ez bekövetkezik, kilép a társulásból. A hollóházi óvoda sorsa megpecsételődik.
Elmondja, hogy a Társulási Tanács a költségvetését, fejlesztési hozzájárulással növelve fogadta el,
bízik benne, hogy a hozzájárulások időben beérkeznek majd.
Tavaly decemberben fellélegeztek, amikor az önkormányzatok befizették hozzájárulásaikat, így a
számlájukon 55 millió Ft volt, ezen összeggel azonban nem gazdálkodhatnak szabadon, hiszen a
társulás működtetését biztosítaniuk kell.
dr. Kárpát György Artúrné: Megköszöni a szóbeli kiegészítését, melynek köszönhetően
világosabban látják a költségvetést. Ismeretében van annak, hogy nagyon nehéz tervezni a társulási
feladatok biztosításából adódóan. Úgy látja, hogy a 2016. évben hozott döntésük, mely szerint
inkasszót kell kibocsátani a nem fizető önkormányzatokkal szemben, meghozta az eredményét.
Nem szabad megvárni, míg a tartozások felhalmozódnak, 60 nap után be kell nyújtani az inkasszót.
A szociális és gyermekjóléti feladatoknál az előterjesztésben 194.717.320 Ft szerepel, míg a
táblázatban 190.394.320 Ft került feltüntetésre, ugyanez a helyzet a szociális feladatoknál is más
összeg szerepel a táblázatban, mint az előterjesztésben. Érdeklődik, hogy melyik érték a valós?
A pénzmaradványnál 82 millió Ft került feltüntetésre, de ebből nem derül ki számára, hogy ebből
mennyi Pálházáé? A dologi kiadásoknál 60.015.259 Ft szerepel, ugyan a jogcímek érintőlegesen fel
vannak sorolva, de esedeg lehet-e tudni, hogy milyen felújítást, karbantartást terveztek, vagy ezen
összeg a napi működéshez kapcsolódik?
A költségvetésből nem derül ki, hogy Pálháza mennyivel járul hozzá a társulás működéséhez, jó
lenne látni, hogy konkrétan milyen összegről van szó. A civil szervezetek támogatását megtalálta a
táblázatokban, ezzel egyetért. Sajnálatosnak találja, hogy nem ütemeznek kisebb beruházásokat,
fejlesztéseket, a társulás működtetése mellett. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat végezzen
fejlesztéseket a településen, tervezni kell a beruházásokat, célokat kell meghatározni.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az alapellátások finanszírozására 190.394.320 Ft-ot kapnak, a
táblázatban szereplő összeg a helyes, Pálháza a szociális feladatokhoz 4.323.000 Ft-al járul hozzá,
valószínűleg az előterjesztés készítésekor az összesített adatot írta be. Arra majd csak a
zárszámadáskor kapnak választ, hogy a pénzmaradvány összegéből mennyi érinti Pálházát illetve a
társulást. A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás működéséhez Pálháza 11.695.693
Ft összeggel járul hozzá, a fejlesztési hozzájárulás összege ugyanennyi. A dologi kiadásoknál
szereplő 60.015.259 Ft összeg a működési kiadásokat tartalmazza, ebben nincs felújítás, fejlesztés.
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Ebbe az összegbe számtalan kiadás tartozik a közműdíjaktól a napi kiadásokig. A költségvetésben
nem terveztek konkrét felújítási, fejlesztési költségekkel, ez nem jelend azt, hogy a Képviselőtestület nem dönthetne beruházásokról. Példaként emlíd, hogy tavaly évközben döntöttek a
játszótér, illetve a buszmegálló fejlesztéséről is, ennek megfelelően az éven is nyitott a lehetőség.
Emlékezted a jelenlévőket arra, hogy több pályázatuk is benyújtásra került, melyben önerő
megfizetését vállalták, ezért célszerű következetes döntéseket hozni a fejlesztések vonatkozásában.
dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a dologi kiadásoknál a közutak karbantartásával
terveztek-e? Hiányolja a fejlesztési terveket, elképzeléseket. Nem látja az önerő ütemezését a 2017.
év vonatkozásában, pedig ezzel tervezni kellene. Nem is igazán tudják, hogy milyen pályázatok
kerültek benyújtásra, milyen összegű önrész vállalása mellett. Véleménye szerint legalább három
évre tervezni kellene a fejlesztéseket, ütemezni kellene a beruházásokat.
Csató Szabolcs: Arra nincs biztosíték, hogy minden benyújtott pályázat nyerni fog, a tapasztalatok
alapján nagyon kevés részesül támogatásban. A jogszabály előírja a közbeszerzési terv elkészítését
adott költségvetési évre, de abban feltüntetni csak az elnyert, támogatási szerződéssel rendelkező
projekteket lehet. Addig, amíg a pályázatok nem kerülnek elbírálására, addig nem tudják ütemezni
az önerőt sem. A pályázatok benyújtását minden esetben tárgyalta a Képviselő-testület, így a
pályázati összegek és az önrész is ismertetésre került. Készítenek egy kimutatást a jelenleg
elbírálására váró pályázatokról.
Elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy az önerő biztosításán túl, néhány milliós fejlesztéseket
eszközöljenek a településen.
Szebeni Endre: Ismerted a jelenleg benyújtott pályázatokat. Elmondja, hogy az utak karbantartására
a közmunka program keretében pályáztak. A temető bővítése is folyamatban van, a tulajdonosi
hozzájárulások már az ügyvédnél vannak. A következő Képviselő-testületi ülésre készítenek egy
részletes kimutatást a pályázatokról.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy lassan aktuálissá válik a TAO pályázat önereje is, kéri a
Képviselő-testület támogatását annak megfizetéséhez.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a sport támogatásánál terveztek az összeggel.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy a műfüves pálya használatából származó bevétel csak véledenül
maradhatott ki az előterjesztésből, ugyanis annak is nagyon szép bevétele van.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a bevétel számszakilag szerepel a táblázatokban, csak a szöveges
felsorolásból maradt ki.
Szuetta István Józsefné: A közös hivatal költségvetésében 200.000 Ft összegű cafetéria juttatással
számoltak. A táblázatban 1.520.480 Ft szerepel melyet kevésnek talál, a járulékok külön soron
kerültek feltiintetésre?
Mahut Gézáné: Igen, a járulék a következő soron szerepel.
Szebeni Endre: További hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (11.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
483 362 019 Ft Költségvetési bevétellel
__________ 483 362 019 Ft Költségvetési kiadással_______________
0 Ft Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet /. /. melléklete, alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az /.2., 1.3.,
/.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2. /. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési
maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
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(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali,
továbbá költségvetési szervenként! megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. /.5.2.2., mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordídiató és kifizediető összeg nem haladhatja meg
a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítiiató
forrás szolgálhat
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6)

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

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely
esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni,
a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat
módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
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(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1)

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

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(3) A közös hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző
által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében
a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (11.15.)
önkormányzati rendelete.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegy ző

4. N apirendi pont
Beszámoló a Szociális Bizottság 2016. évi m unkájáról
Előterjesztő: Bács óné Ignácz Katalin Elnök
Szebeni Endre: Felkéri Bacsóné Ignácz Katalin Elnököt a beszámoló szóbeli kiegészítésére.
Bacsóné Ignácz Katalin: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre.
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Kovács Barnabás: Elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy olyan személy is részesült tűzifa
támogatásban, alá gázzal fűt, ezért eladta azt. Javasolja, hogy a jövőben tegyenek nyilatkozatot a
támogatásban részesülők, hogy fával fűtenek.
dr. Kárpát György Artúrné: A rendeletbe kell belefoglalni, hogy csak az részesülhet a támogatásban,
alá fával fiit.
Szuetta István íózsefné: Aki támogatásban részesül az nem ruházhatja át más személynek.
Bacsóné Ignácz Katalin: Elmondja, hogy már őt is megkeresték a problémával, azonban valami
félreértés lehet, ugyanis az illető személy házában a fatüzelés és a gázfűtés is kiépítésre került, így a
tűzifa támogatásra jogosult volt. Azzal nem igazán tudnak mit kezdem, hogy eladta-e a tűzifát, vagy
sem, a támogatás megítélésére mindenesetre jogosult volt.
Szebeni Endre: Kéri a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (11.14.) szám ú határozata
a Szociális Bizottság 2016. évi m unkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
H atáridő: azonnal
5. N apirendi pon t
Beszám oló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi m unkájáról
Előterjesztő: Petercsák Vince Ehiök
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az írásos beszámoló kiküldésre került, lehetőséget biztosít a szóbeli

Petercsák Vince: Ezúton is szeretné megköszöni a Pénzügyi Bizottság tagjainak munkáját. Nem
kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság üléseit a késő délutáni órákban tartják, annak
érdekében, hogy azon a külsős bizottsági tagok is részt tudjanak venni. Ugyan éves szinten kevés
ülést tartanak, a tanácskozások alkalmával részletesen átbeszélik a pénzügyi dolgokat.
Szebem Endre: Kéri a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (11.14.) számú határozata
a Pénzügyi Bizottság 2016. évi m unkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
H atáridő: azonnal
6. N apirendi pon t
Előterjesztés a Pállrázai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetm ényldegészítéséről szóló rendelet m egalkofására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester
Szebeni Endre: A napirendhez tartozó írásos előterjesztés kiküldésre került. A jogszabály
lehetőséget biztosít az illetménykiegészítés megállapítására. Az elmúlt években egységesen 10%-os
illetménykiegészítés került megállapításra, az idén 20%-os kiegészítésre tesz javaslatot. Álláspontja
szerint a kollégák megérdemlik az illetménykiegészítést, a közös hivatal feladatain túl a társulási
munkaszervezeti feladatait is ellátják.
dr. Kárpát György Artúrné: Egyetért a javaslattal, támogatja az eltérítést.
Csató Szabolcs: Megjegyzi, hogy a költségvetés készítésekor már a 20%-os illetménykiegészítéssel
terveztek.
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy az előterjesztésben volt erre utalás.
Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Pálháza Város Önkormányzat K épviselő-testületének
2/2017. (11.14.) önkorm ányzati rendele te
a Pállrázai Közös Ónkormányzati H ivatalban foglalkoztatott köztiszt\dselők
illetm ényldegészítéséről
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálad dsztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 234.§ (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya

is
E rendelet hatálya a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre
terjed lei.
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Illetm ényldcgészítés mértéke

2-§
(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évre egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek az alapilletménye 20%-a.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évre egységesen valamennyi középiskolai végzettségű
köztisztviselőnek az alapilletménye 20%-a.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától
alkalmazni kell.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

7. N apirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében a református parókia telek
határrendezése folyamatban van, a változási vázrajzok elkészültek, azonban azt időközben át kellett
dolgozni, erre majd az egyebek napirendnél visszatérnek.. A kolbásztöltő verseny sikeresen
lezajlott, egy jól sikerült rendezvény volt. A szavaskút felújítási költségét kifizették. A Doni
emléktúra résztvevőitől nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, elégedettek voltak a
vendéglátással. A 403. helyrajzi számú ingadan telekhatár rendezésével kapcsolatosan kiküldték a
tájékoztatást.

8. N apirendi p on t
Egyéb indítványok, javaslatok
Kovács Barnabás: Javasolja a műfüves pálya bérleti díjának emelését. Jelenleg 3000 Ft/óra a
pályabérlés költsége, ezt javasolja 4000 Ft-ra emelni. Sátoraljaújhelyben 8000 Ft, Mikóházán pedig
5000 Ft a pályabérlés költsége, így még mindig versenyképes maradna az ár, a világítás igénybevétele
esetén javasolja az 1000 Ft/óra pótdíj megállapítását.
Porempovics Mihály Miklós: Támogatja a javaslatot.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy jelezték felé, hogy a református templom előtd parkban jelenleg
nem engedélyezett a parkolás, ugyanakkor szükség lenne a parkolóhely kialakítására. Részleges
megoldást jelentene, ha a hétvégére a virágládát átraknák, így a parkolási lehetőség biztosított lenne.
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Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan már több alkalommal voltak
jelzések. Nem tartja indokoltnak további parkolóhely biztosítását, ugyanis az ABC mögötti részen
elegendő számban állnak rendelkezésre azok. Más városokban sem lehet közvetlenül a templom
ajtóban megállni.
Szebeni Elndre: Nem tudják, hogy maga a burkolat hogyan viselkedik majd az autók súlyának
terhelése alatt, valószínűleg megsüllyedne.
Csató Szabolcs: A tapasztalatok alapján a parkolás engedélyezése esetén torlódás alakul ki,
ráhajtanak a füves részekre, kárt tesznek a dísztérben. Példaként említi, hogy Sátoraljaújhelyben
sem lehet megállni egyeden templomnál sem közvedenül.
dr. Kárpát György Artúrné: Van egy tér, amit nem használnak semmire, miért nem lehet ott
kialakítani néhány darab parkolóhelyet? A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ udvara és
térkővel van borítva, mégis van rajta gépjárműforgalom.
Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy az a burkolat áruszállításra lett tervezve.
dr. Kárpát György Artúrné: Meg kell nézetni egy műszaki szakemberrel a burkolatot.
Porempovics Mihály Miidós: Elmondja, hogy sehol nem engedik be az autókat a virágok közé, az
egy dísztér, nem pedig parkoló. Nem érti, hogy miért jelent problémát 50 métert sétálni. Az pedig,
hogy valaki engedély nélkül villáskulccsal leszereli a virágágyást azért, hogy ott parkolni tudjon,
felháborító.
Petercsák Vince: Annak idején, amikor a beruházással kapcsolatosan folytak az egyeztetések, az
egyházközség nem engedte áthelyezni a kerítést. A közút mellett lévő parkolókat pedig meg kellett
szüntetni, újak kialakítását pedig nem engedélyezték.
dr. Kárpát György Artúrné: Nagy hiba volt engedni a parkolóhelyek megszüntetését.
Szebeni Endre: Elhangzott egy javaslat mely szerint a műfüves pálya béried díját óránként 4000 Ft
összegben állapítsák meg, a világítás igénybevételére pedig óránként 1000 Ft pótdíjért legyen
lehetőség. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (11.14.) szám ú határozata
a pálházai m űfüves pálya bérleti díjának m eghatározásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pálháza, Vásártéri utca 13. szám alatt található
22x42 méteres műfüves pálya béried díját az alábbiak szerint határozza meg:
Pályabérlés világítás nélkül 4000 Ft/óra
Pályabérlés világítással 1000 Ft/óra pótdíj ellenében
Felelős-, polgármester
H atáridő: azonnal
Petercsák Vince: Elmondja, hogy a Dózsa György utcán a harangláb előtt a járdaszakasz a
patakmeder mellett van, egyik helyen különösen balesetveszélyes, szükségesnek tartja egy
védőkorlát kihelyezését.
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Szebeni Endre: Megköszöni az észrevételt, megvizsgálják a védőkorlát kihelyezését.
Elmondja, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatosan a Zempléni Vízmű Kft. jelezte aggályait
az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges bírság miatt. A Kft. -n ek vannak rossz
tapasztalatai, ugyanis a cigándi és a ricsei szennyvíz tisztító telepek a felújítást követően sem hozzák
az elvárható környezeti paramétereket, ezért több alkalommal is bírságot szabtak ki. Lakatos István
igazgató a taggyűlés elé kívánja terjeszteni a műszaki-átadást, ez elkerülhető, ha a Képviselő-testület
vállalja bizonyos biztosítékok nyújtását. Ismerteti az előkészített határozati javaslatot.
Petercsák Vince: Akkor lényegében az elkülönítetten kezelt pénzösszeg átadásra kerül a Zempléni
Vízmű Kft részére, ezen túl pedig vállalják az eseüeges bírság megfizetését.
Csató Szabolcs: Lényegében igen. Elvileg a hátralévő munkálatokat augusztus 31. napjáig befejezik,
ezt követően pedig új engedélyt kell majd kérniük, ami már határozaüan időre szól majd. A
beruházás befejezéséhez szükséges pénzeszköz elkülönítetten rendelkezésre áll.
Szebeni Endre: Kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (11.14.) számú határozata
a pálliázai szennyvíztisztító telep üzemeltetési engedélyének kiadásához szükséges
kötelezettségvállalásról
Pálháza Város önkormányzat Képviselő-testületé megállapítja, hogy Pálháza Város Önkormányzat
szennyvíz tisztító telepének korszerűsítése a KEOP-1.2.0/B/10—2010-0067 azonosító számú
pályázat alapján folyamatban van, részlegesen megvalósult.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt folyamatban van a telep
vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása. Az eljáráshoz becsatolt próbaüzemi záró jegyzőkönyv
alapján a szennyvíztelep száraz időszakban a vízjogi létesítési engedélyben megjelölt paraméterekkel
működik, melynek értelmében üzembe helyezés esetén az üzemeltetőt bírság megfizetésének
kötelezettsége nem terhelheti.
Pálháza Város Önkormányzata kijelenti, hogy a szennyvíztelep hátralévő munkálatainak
elvégzéséhez és a projekt végleges, biztonságos lezárásához szükséges anyagi forrás az
önkormányzat KEOP-1.2.0/B/10—2010-0067 számú elkülönített számláján 25.336.776 Ft
összegben rendelkezésre áll. Ezen pénzösszeg a projekt támogatási szerződésének előírásaival
összhangban kizárólag ezen beruházás megvalósítására használható fel, szigorú elszámolási
kötelezettség mellett.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Zempléni Vízmű Kft. a
szennyvíztisztító telepet üzemeltetésre átveszi és az illetékes hatóság az üzemeltetéssel
kapcsolatosan bírságot szab ki, annak összegét az üzemeltető helyett megfizeti.
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Amennyiben a Hajdú és Társai Kft. valamint a Zempléni Vízmű Kft. által a beruházás befejezésére
kötött szerződésben biztosított keretösszeg nem nyújt teljes fedezetet a munkálatok elvégzésére, az
önkormányzat vállalja a többletköltségek megfizetését.
A beruházás teljes körű munkálatai 2017. augusztus 31-ig elkészülnek, ezt követően a végleges
üzemeltetési engedély birtokában működtethető a szennyvíztelep.
Az önkormányzat elősegíd, hogy a beruházás hátralévő munkálatainak megvalósítására a
fővállalkozón keresztül a Zempléni Vízmű Kft. kerüljön bevonásra.
Felelős-, polgármester
Határidő, azonnal
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében 2017. év
elején vizsgálja a települési önkormányzatoknak az anyakönyvi eljárásról szóló törvény
felhatalmazása alapján alkotott rendeletéit.
Önkormányzatunk a 2016. évben az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli és
hivatali időn kívüli engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről rendeletet alkotott.
A kormányhivatal felhívása alapján a képviselő-testületeknek 2017. március 17-ig napirendre kell
tűzniük e rendeletek felülvizsgálatát, illetve amennyiben szükséges azok módosítását.
A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali időn kívüli
engedélyezésének, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő
díjak mértékének szabályozására az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 96. §-a ad felhatalmazást.
A törvény 31. § (1) bekezdése szerint azonban a bejegyzett élettársi kapcsolat vonatkozásában a
megyei jogú városi, illetve a járási székhelytelepülés önkormányzatának kell a végrehajtási
szabályokat megalkotni.
A tárgyi rendeletünk értelmező rendelkezéseiben anyakönyvi eseményként mind a házasságkötés,
mind a bejegyzett élettársi kapcsolat meghatározásra került. így a rendelet az élettársi kapcsolatra
vonatkozóan is tartalmaz szabályozást. Erre önkormányzatunknak nincs felhatalmazása, ezért
szükséges e szövegrész hatályon kívül helyezése.
Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 96. § b) pontja az önkormányzat részére, illetve az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj megállapítására ad lehetőséget. Ezzel szemben a rendeletünk
tartalmazza az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő segítőt megillető díjazást is,
ami szintén jogszabályellenes.
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek a tárgyi rendelet jogszabálysértő
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését és módosító rendelet megalkotását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (11.14.) önkorm ányzati rendele te
az egyes anyakönyvi események helyi szabályairól és az egyes eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2016. (III.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Pálháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42.§-ában kapott felliatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az egyes anyakönyvi események helyi szabályairól és az egyes
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2016. (III.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
!•§

Az egyes anyakönyvi események helyi szabályairól és az egyes eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) Hatályát veszti a rendelet 1. § 1. pontjában „a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése”
szövegrész, a 6. § (l)-(2) bekezdésének 2. mondata.
2-S
Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Csató Szabolcs
jegyző

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs: Javasolja az anyakönyvi eseménynél közreműködő segítő díjazásának határozatban
történő megállapítását, a rendeletben korábban szabályozott mértékben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (11.14.) számú határozata
az anyakönyvi esem énynél közrem űködő segítő díjazásának m eghatározásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali munkaidőn kívül, de hivatali
helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő segítő részére
eseményenként bruttó 2.500 Ft díjazást állapít meg.
A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő segítő részre eseményenként bruttó 5.000 Ft díjazást állapít meg.
Felelős-, polgármester, jegyző
H atáridő: azonnal
Szebeni Endre: Elmondja, hogy Kis Nándor lelkigyakorlatot szervez Pálházán 2017. március 23.25. napjain. A lelkigyakorlatot a Térségi Művelődési Ház épületében szeretnék megtartani, a
résztvevők száma körülbelül 70 fő.
Kéri a Képviselő-testülettől a bérleti díj kedvezményes mértékű megállapítását.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Térségi Művelődési Ház konferenciatermének bérleti díja egy
napra 10.000 Ft+Afa összeg.
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Szebeni Endre: Tehát a három napra 30.000 Ft+Afa összegbe kerül a bérleti díj.
Porempovics Mihály Miidós: Elmondja, hogy a béried díj így is elég alacsony, a fűtési költség többe
kerül a három napra.
Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a 77/2015.(IX.24.) számú a Térségi
Művelődési Házban bérelhető helyiségek béried díjának meghatározásáról szóló Képviselő-testüled
határozat alapján kerüljön megállapításra a konferenciaterem bérleti díja a 2017. március 24.-26.
napjain tartandó lelkigyakorlatra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (11.14.) szám ú határozata
a konferenciaterem bérleti díjának m egállapításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. március 24.-26.
napjain tartandó lelkigyakorlat idejére a Térségi Művelődési Ház konferenciatermének béried díját
a 77/2015.(IX:24.) számú a Térségi Művelődési Házban bérelhető helyiségek béried díjának
meghatározásáról szóló Képviselő-tesdiled határozat alapján 30.000 Ft+AFA összegben állapítja
meg.
Felelős: polgármester
H atáridő, azonnal
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az előző Képviselő-tesdiled ülés alkalmával döntöttek a református
templom és a szomszédos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár rendezéséről.
Időközben a változási vázrajz a földmérő részéről átdolgozásra került, melynek értelmében
szükséges a vonatkozó határozat módosítása. Ennek megfelelően kéri a 14/2017.(1.26.) számú
határozat visszavonását és a mellékelt 23/2017 munkaszámú változási vázrajz alapján a telekhatár
rendezés jóváhagyását.
A Képviselő-tesdilet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. (11.14.) szám ú határozata
a 136/1, 149 helyrajzi szánni földrészletek telekhatár rendezéséről
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/1, 149 helyrajzi számú földrészletek
telekhatár rendezését a mellékelt 23/2017 munkaszámú változási vázrajz alapján jóváhagyja.
A Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg visszavonja a 14/2017.(1.26.) számú határozatát.
Felelős-, polgármester
H atáridő: azonnal
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Szebeiii Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekind.

K.m.f.

0 )1

<

Csató Szaoolcs
jegyző

Szebeni Endre
polgármester
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Szuetta István Józsefné
jkv. liitelesítő

dr. Kárpát György A rtűrné
jkv. hitelesítő
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