Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület
Szám: 287-7/2017.
J e g y z ő k ö n y v
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 12. napján tartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:

Szebeni Endre
dr. Kárpát György Artúrné
Bacsóné Ignácz Katalin
Kovács Barnabás
Porempovics Mihály Miklós
Petercsák Vince
Szuetta István Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző
Tanácskozási joggal megjelent: Csató Szabolcs jegyző
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, jegyzőkönyv-vezetőnek Bodnár-Hudák
Esztert.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet:
I. Előterjesztés kitüntető címek, díjak, elismerések adományozására (a napirendi pont tárgyalásáról külön
jegyzőkönyv készült)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
II. Egyéb indítványok javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:
2. Napirendi pont
Egyéb indítványok, javaslatok
Szebeni Endre: Ismerteti a városnapi rendezvény programját. Javasolja, hogy a városnapi rendezvényen
árusítók által fizetendő helypénzek összegét az előző évekhez hasonlóan állapítsák meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2017. (VI.12.) számú határozata
a városnapi rendezvényen árusítók által fizetendő helypénzek megállapításáról
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 29. napján tartandó városnapi rendezvényen
árusítók által fizetendő helypénzeket az alábbiak szerint határozza meg:
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A rendezvényen azon vállalkozóknak, akik Pálháza településen folytatnak tevékenységet nem kell helypénzt
fizetniük.
A helypénz összege a rendezvényen szeszesitalt is forgalmazó árusoknak 20.000 Ft.
A helypénz összege a rendezvényen szeszesitalt nem forgalmazó árusoknak 5.000 Ft.
Azon árusoknak, akik a rendezvény szervezőinek kérésére vesznek részt a rendezvényen nem kell helypénzt
fizetniük.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 29.
Szebeni Endre: Ismerteti a tavalyi éven megállapított belépőjegyek árát. Javasolják, hogy az éven csak két
idősáv kerüljön megállapításra 12:00-ig, illetve ezt követően. A délelőtti jegy árának összegét 500 Ft-ban, a
délutáni belépő árát 1500 Ft összegben javasolják megállapítani. Változás lenne továbbá, hogy a gyermekek
részére 10 éves korig lenne ingyenes a belépés.
Porempovics Mihály Miklós: Javasolja, hogy a délelőtti belépőt 14:00 óráig lehessen megvásárolni.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy délelőtt a főzőversenyen résztvevők vannak a rendezvényen. A csapatok
létszáma általában meghaladja a kiírásban szereplő 3 főt, ezért javasolták a belépőjegyek kategóriákra történő
osztását. Igazából délelőtt színpadi produkció nincs, csupán a főzőverseny zajlik.
Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a városnapi rendezvény belépőjegyeinek megállapítására tett javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2017. (VI.12.) számú határozata
a városnapi rendezvény belépőjegyeinek megállapításáról
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 29. napján tartandó városnapi rendezvény
belépőjegyeinek árát az alábbiak szerint határozza meg:
A rendezvény helyszínére történő belépés a pálházai lakosok részére ingyenes a lakcímkártya felmutatása
esetén.
A rendezvény helyszínére történő belépés a 10 éven aluliak számára ingyenes.
A városnapi rendezvényre a belépés díja 14:00 óráig 500 Ft.
A városnapi rendezvényre a belépés díja 14:00 óra után 1500 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 29.
Szebeni Endre: Ismerteti a „Huták Virágai” Zemplénért Kulturális és Közéleti Egyesület kérelmét, melyben
1.600.000 Ft összegű támogatást kérnek egy „Magyar-Szlovák kultúra és gasztronómiai” nap
megvalósításához.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az egyesület több pályázatot is elnyert az idén, így több rendezvényt is
szerveznek majd a településen. Javasolja a támogatási összeg megállapítását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2017. (VI.12.) számú határozata
a Huták Virágai Zemplénért Kulturális és Közéleti Egyesület támogatásáról
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Huták Virágai Zemplénért Kulturális és Közéleti
Egyesület részére 1.600.000 Ft összegű támogatást nyújt a Magyar-Szlovák kultúra és gasztronómai nap
megszervezéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a támogatási összeg kifizetésre.

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

Csató Szabolcs
jegyző

Dr. Kárpát György Artúrné
jkv. hitelesítő

Szuetta István Józsefné
jkv. hitelesítő
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