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

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 25.-én tartott ülésén.
Az_ ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:
Szebeni Endre
dr. Kárpát György Artúrné
Bacsóné Ignácz Katalin
Kovács Barnabás
Szuetta István Józsefné
Petercsák Vince
Porempovics Mihály Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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, Istenes László a Városi Sportegyesület Elnöke, Kocsis Éva rendezvény
felelős, Hörcsik Balázs rendezvény-felelős, Nagy József Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnök
Tanácskozási joggal megjelentek: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Istenes László
a Városi Sportegyesület Elnöke, Kocsis Éva rendezvény-felelős, Hörcsik Balázs rendezvény felelős,
Nagy József Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnök
Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a
megválasztott 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. A napirendi pontok elfogadása előtt, kéri,
hogy egy perces néma tiszteletadással emlékezzenek meg néhai Palágyi Ernőről, aki éveken keresztül
vezette településünket.
A Képviselő-testület egy perces néma tiszteletadással megemlékezik néhai Palágyi Ernőről.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Porempovics Mihály Miklós és Kovács Barnabás képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek BodnárHudák 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 Városi Sportegyesület 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Istenes László Elnök
III. Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről, az intézmény 2016. évi
munkatervének ismertetése
Előterjesztő. Kocsis Éva, Hörcsik Balázs rendezvényfelelősök
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IV. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról, a 2016. évi célkitűzések
ismertetése
Előterjesztő': Nagy József Elnök
V. Tájékoztató a POSA FC 2015. évi munkájáról, a 2016. évi célkitűzések ismertetése
Előterjesztő': Kovács Barnabás szakosztályvezető
VI. Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VII. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VIII. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
Előterjesztő': Szebeni Endre polgármester
IX. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
X. Egyéb indítványok, javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő': Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző

eseményeiről

és

a

tett

Szebeni Endre: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Hegyközi Területfejlesztési és
Alapellátási Társulás tagönkormányzatainak többsége rendezte a tartozásait, így az önkormányzat
gazdasági helyzete ismét stabil. Megkezdődtek az egyeztetések a pályázatok vonatkozásában, amint
valami konkrét információjuk lesz, tájékoztatni fogják a Képviselő-testületet.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a Városi Sportegyesület 2015. évi munkájáról
Előterjesztő': Istenes László Elnök
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a napirendhez tartozó tájékoztató mindenki számára megküldésre
került. Felkéri Istenes László Elnököt a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.
Istenes László: Nagy tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megköszöni az önkormányzat eddigi
támogatását, amit az egyesületnek nyújtottak. Ezúton is megköszöni Szász Attiláné könyvelő, illetve
felesége Istenes Lászlóné szervező munkáját, amely nélkül nem működhettek volna.
Elmondja, hogy a Magyar Birkózó Szövetség arról tájékoztatta, hogy az önkormányzatnak 1.000.000
Ft támogatást kellett volna nyújtania az egyesületnek a működés biztosításához.
Sajnálatos módon a szövetség által nyújtott támogatás elszámolási módja megváltozott, ami nagyban
megnehezítette a munkájukat. Ismerteti az egyesület kiadásainak összetételét. Elmondja, hogy
méltatlanul alacsony edzői díjért végezte mindezidáig munkáját, melyet többször is szóvá tettek neki.
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Az egyesület működését szabályozó alapdokumentumok szerint az elnöki pozíciót kétszer négy évig
tölthette be, így a soron következő közgyűlésen megszűnik az elnöki tisztsége. Véleménye szerint az
egyesületet mindenképpen életben kell tartani, ehhez az önkormányzat segítségét kéri. Elmondja,
hogy az egyesület birkózói nagyon szép eredményeket értek el, kiemeli, hogy Bíró Kitti a
Diákolimpián harmadik helyezést szerzett. Megköszöni az iskola, és az önkormányzat támogatását.
Kovács Barnabás: Megköszöni Elnök Úr eddigi munkáját. Érdeklődik, hogy kit javasol az elnöki
feladatok átvételére.
Istenes László: Elmondja, hogy Szedlák Zoltán személyében gondolkodott, de az edzői vizsga
megszerzése óriási költséget jelent.
Kovács Barnabás: Véleménye szerint Zelencz János, vagy Blaskó Szabolcs is alkalmas lenne az
egyesület összefogására.
Petercsák Vince: Megköszöni Elnök Úr munkáját, érdeklődik, hogy az edzői tevékenységet nem
kívánja-e folytatni?
Istenes László: Nem, az edzői tevékenységet befejezte, csak az unokájával kíván foglalkozni a
jövőben, az Ő személyi edzője lesz. Sajnálja, hogy Pálházán nem voltak meg a sporthoz szükséges
feltételek, példaként említi a különtermet, az öltözőt, a zuhanyzót, melyek nem voltak biztosítottak.
Ugyan az iskola biztosította a tornatermet az edzésekhez, de az sem volt megfelelő.
Szebeni Endre: Megköszöni az eddigi munkát, további jó egészséget kíván. Kéri a tájékoztató
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(1.25.) számú határozata
a Városi Sportegyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportegyesület 2015. évi
munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről,
munkatervének ismertetése
Előterjesztő': Kocsis Éva, Hörcsik Balázs rendezvényfelelő'sök

az

intézmény

2016.

évi

Szebeni Endre: Elmondja, hogy a beszámoló, valamint a 2016. évi munkaterv részletesen
kidolgozásra került, melyet megküldtek a testületi tagok részére. Felkéri Kocsis Éva rendezvény
felelőst a szóbeli kiegészítésre.
Kocsis Éva: Elmondja, hogy nem készült szóbeli kiegészítéssel, igyekezett mindent leírni a
beszámolójában. Véleménye szerint az elmúlt éven megtartott programok eredményesek voltak.
Szuetta István Józsefné: Megköszöni a munkát, álláspontja szerint nagyon sikeres évet zártak a
kulturális programok területén. Szorgalmazza egy helyi színjátszó csoport létrehozását.
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Kocsis Éva: A színjátszó csoport létrehozását már nagyon régen tervezi, van is egy alkalmas,
megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógus a településen, aki közreműködhetne a
felkészülésekben, azonban ennek komoly pénzügyi vonzata van.
Dr. Kárpát György Artúrné: Véleménye szerint nagyon jó programok valósultak meg az elmúlt éven.
A 2016. évi munkatervben három színházi előadás szerepel, aminek nagyon örül. Hiányolja a Magyar
Kultúra Napja alkalmából tartott megemlékezéseket, jó lenne ezzel is színesíteni a helyi kulturális
rendezvényeket. Javasolja továbbá, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján tartsanak megemlékezést.
Továbbá szükségesnek tartja egy 100-200 ezer forintos pénzügyi keret biztosítását a rendezvény
felelősök részére, annak érdekében, hogy legyen szabad mozgásterük. A könyvtár működése kapcsán
továbbra is hiányolja az előadói esteket.
Csató Szabolcs: A színjátszó kör létrehozását jó ötletnek tartja, nem biztos, hogy feltétlenül kell
szakember a felkészülésekhez, hiszen a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ által szervezett
klubtalálkozón is nagyon színvonalas előadások voltak. Lehet érdemes lenne Hegyköz szinten
gondolkodni.
Hörcsik Balázs: Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a „bükki füves emberrel” Gyuri bácsival, egy
előadás megtartása érdekében.
Dr. Kárpát György Artúrné: Nagyon jó ötletnek találja, javasolja továbbá felvenni a kapcsolatot Nagy
Tünde riporterrel is, akinek helyi kötődése is van, Ő is tarthatna egy előadói estet.
Szebeni Endre: Kéri a beszámoló, valamint a 2016. évi munkaterv elfogadását, azzal a módosítással,
hogy a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést szerveznek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(I.25.) számú határozata
a Térségi Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2016. évi
Munkaterv elfogadására
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Térségi Művelődési
Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2016. évi Munkatervet a
melléklet szerint jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy 2016. július 4.-én a Nemzeti
Összetartozás Napján megemlékezést tartanak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról, a 2016. évi célkitűzések
ismertetése
Előterjesztő: Nagy József Elnök
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület teljesen új felállásban működik, erre
a beszámolóban is tettek utalást. Felkéri Nagy József elnököt a szóbeli kiegészítésre.
Nagy József: Elmondja, hogy az egyesület elnökségét az elmúlt éven vette át. Igyekszik maximálisan
kihasználni a pályázati lehetőségeket, illetve igyekszik összefogni az önkénteseket. Szeretné, ha a
Kovácsvágáson megrendezésre kerülő megyei tűzoltóversenyen Pálháza is képviseltetné magát.
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Dr. Kárpát György Artúrné: Nagyon meglepődött a beszámoló olvasásakor, ugyanis az egyesület
nagyon sok eszközt tudott beszerezni pályázati forrásból. Érdeklődik, hogy ezek tárolását hol
biztosítják.
Nagy József: Elmondja, hogy az eszközöket a régi rendőrségi épületben tárolják, tekintettel az
eszközök értékére nem akarták azokat a tűzoltó szertárban elhelyezni.
Dr. Kárpát György Artúrné: Javasolja, hogy próbálják meg a fiatalokat is bevonni.
Nagy József: Mindent megtesznek annak érdekében, hogy bevonják a fiatalokat is, példaként említi
a tűzoltó szakkört. Sajnálatos módon megfelelő eszközök hiányában nehéz az utánpótlás nevelése.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy korábban a gyerekeket a sátoraljaújhelyi tűzoltóságra hordták be,
ott adottak az eszközök. Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a parancsnokkal.
Szebeni Endre: Megköszöni a részletes tájékoztatót, kéri annak elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(I.25.) számú határozata
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról szóló tájékoztatót, valamint a 2016. évi célkitűzéseket a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont
Tájékoztató a POSA FC 2015. évi munkájáról, a 2016. évi célkitűzések ismertetése
Előterjesztő: Kovács Barnabás szakosztályvezető'
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az írásos tájékoztató megküldésre került. Felkéri Kovács Barnabás
szakosztályvezetőt a szóbeli kiegészítésre.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, várja az esetleges
észrevételeket, kérdéseket.
Szuetta István Józsefné: Nagyon részletes beszámolót kaptak, melyet ezúton is megköszön.
Érdeklődik, hogy a társasági adó pályázat keretében milyen fejlesztéseket terveznek?
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy az egyesületnek minden éven el kell készítenie egy Sportfejlesztési
Tervet, melyet a Magyar Labdarugó Szövetség hagy jóvá. Az elmúlt éven az utánpótlás nevelés volt
a cél, az éven azonban több beruházást is terveznek, kiemeli a villanyvilágítás kiépítését, valamint a
fűnyírótraktor beszerzését.
Dr. Kárpát György Artúrné: A beszámolóból kiderül, hogy Pálháza nagyon jól áll az utánpótlás
nevelés területén, illetve a pálya fejlesztések mind a sportolást szolgálják.
Kovács Barnabás: Elmondja, hogy a 2016. évi fejlesztések megvalósításához 30%-os önerőre van
szükség, melyet az egyesület önerőből nem tud biztosítani, ezért kéri a Képviselő-testület támogatását
annak megfizetéséhez. Az idei éven 1.631.005 Ft összegű önerő megfizetése szükséges.
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Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a TAO keretében több, mint 6 millió Ft —os keret feltöltésére került
sor a vállalkozók által, a fejlesztések pénzügyi forrásának biztosítására, mely csak az önerő
megfizetése esetén használható fel.
Kovács Barnabás: A fejlesztési elképzelések között szerepel még a műfüves pályához szolgáltató
helyiségek kialakítása, illetve további karbantartó eszközök beszerzése.
Petercsák Vince: Javasolja, hogy a nézőtér felújításával is kalkuláljanak, ugyanis az ott található padok
állapota nagyon rossz.
Szebeni Endre: Kéri az 1.631.005 Ft összegű támogatás jóváhagyását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(I.25.) számú határozata
a POSA FC támogatásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a POSA FC által
benyújtott és a Magyar Labdarugó Szövetség által támogatásra ítélt sportág- fejlesztési
koncepció megvalósításához szükséges 1.631.005 Ft összeget támogatás formájában
biztosítja.
Ezen összeg kizárólag a társasági nyereségadó felajánlás kiegészítésére használható fel.
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal
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
5/2016.(I.25.) számú határozata
a POSA FC 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a POSA FC 2015. évi munkájáról szóló
tájékoztatót, valamint a 2016. évi célkitűzéseket a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal
6. Napirendi pont
Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Füzérkomlósi Kirendeltség munkájáról külön beszámoló készült.
Igyekezett részletes tájékoztatást nyújtani a munkáról, így nem kíván a szóbeli kiegészítés
lehetőségével élni, várja a beszámolóval kapcsolatosan felmerülő kérdéseket.
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Szuetta István Józsefné: Nagyon tartalmas és részletes beszámolót kaptak, melyet ezúton is
megköszön. Minden elismerése a hivatali dolgozóké, akik nagyon szakszerűen végzik a munkájukat.
Érdeklődik, hogy a jövőben szükség lesz-e az apparátus bővítésére, a megnövekedett
többletfeladatok miatt?
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a hivatali apparátus jelenleg még el tudja látni a többletfeladatokat.
Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy valóban nagyon részletes beszámoló készült. Biztos
benne, hogy megnövekedett az apparátus leterheltsége a Társulások létrejöttével. Álláspontja szerint
nagyon jó döntés volt a Társulások összevonása, így ugyanis jelentős adminisztráció csökkenés
várható, bízik benne, hogy ezt hamarosan a munkaszervezet is érezni fogja majd. Érdeklődik, hogy
a területfejlesztési feladatok pontosan mit jelölnek? Mi az oka, annak hogy a nagy értékű pályázatok
mind elutasításra kerültek?
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a választókerületi elnök által létrehívott pályázati előkészítést segítő
Elnöki Kabinet tájékoztatása szerint a jövőben a területfejlesztési társulások előnyt élveznek majd a
pályázati eljárások során. Tekintettel arra, hogy a feladatok ellátása érdekében nem kívántak külön
társulást létrehozni, hiszen annak működtetése jelentős adminisztrációt jelent, a meglévő társulás
feladatainak kibővítéséről döntöttek. Jelenleg még nincs pontos információjuk a projektek
lebonyolításának módjáról, nem ismert, hogy a projektmenedzsmenti feladatokat ki látja majd el, de
bízik benne, hogy ez hamarosan letisztázódik. Elmondja, hogy 2015. évben nagyon kevés pályázat
került kiírásra, az év végén több felhívás is megjelent ugyan, de azokra nagyon nagy számú pályázat
érkezett be, a 3 milliárd forintos keretösszegre 30 milliárdos igény került benyújtásra. Már a
pályázatok benyújtásakor tudták, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy az támogatásra kerül. A
járda felújítására benyújtott pályázat elutasítására a telekhatár rendezetlensége miatt került sor.
Porempovics Mihály Miklós: Érdeklődik, hogy a telekhatár rendezési eljárás, milyen stádiumban van?
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a változási vázrajz tervezete elkészült, azt megküldték a Magyar
Közútkezelő Zrt-nek, amit jóváhagytak. A végleges változási vázrajz elkészítése folyamatban van.
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
6/2016.(I.25.) számú határozata
a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal
7. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a beszámoló szóbeli kiegészítésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a beszámolóhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, szívesen
válaszol a felmerülő kérdésekre.
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Szebeni Endre: Mivel a beszámolóval kapcsolatosan kérdés nem merült fel, kéri annak elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(I.25.) számú határozata
az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi helyi
adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal
8. Napirendi pont
Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a 2016. évi
szabadságolási ütemtervét, melynek a határozati javaslat szerinti elfogadását kéri.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016.(1.25.) számú határozata
a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szebeni Endre polgármester 2016. évi
szabadságolási ütemtervét a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő, ütemezés szerint
9. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az egyházakkal a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a
pénzügyi kifizetés folyamatban van. A főépítészi, illetve a belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozó szerződések aláírásra, illetve megküldésre kerültek. Az ipari park kialakításával
kapcsolatosan megtörtént a tulajdonossal a kapcsolatfelvétel, a tárgyalások eredményéről
tájékoztatják majd a Képviselő-testületet.
10. Napirendi pont
Egyéb indítványok, javaslatok
Szebeni Endre: Elmondja, hogy néhai Palágyi Ernő városunk megbecsült polgára, nagyon sokáig
vezette a települést. Javasolja, hogy munkásságának elismeréseként, illetve a személye iránt érzett
megbecsülés kifejezéseként, vállalják át a temetési költségeket.
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Dr. Kárpát György Artúrné: Javasolja, hogy a temetési költségeket 200.000 Ft összegig vállalják át.
Szebeni Endre: Az előzetes információi szerint a temetési költségek valamivel többe fognak kerülni,
mint 200.000 Ft, ezért a 250.000 Ft támogatás megállapítását kéri. Szavazásra bocsátja javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(1.25.) számú határozata
Palágyi Ernő' volt polgármester és tanácselnök temetési költségeinek átvállalásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy néhai Palágyi Ernő volt
polgármester és tanácselnök temetési költségeit 250.000 Ft-ig átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal
Szebeni Endre: Ismerteti dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő levelét. Felkéri Csató Szabolcs
jegyzőt a név szerinti szavazásra vonatkozó eljárás ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében név szerinti
szavazást kell elrendelni ha a jelenlévők többsége, vagy a polgármester és a bizottsági elnökök kérik
azt. A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző olvassa a testületi tagok nevét és a jelenlévők
igen, nem, illetve tartózkodom, bemondásával szavaznak.
Szebeni Endre: Kéri a név szerinti szavazás elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt a név szerinti
szavazás elrendeléséről.
Megkezdődik a név szerinti szavazás, Csató Szabolcs jegyző előolvassa a testületi tagok nevét:
Szebeni Endre
Igen
Dr. Kárpát György Artúrné Igen
Porempovics Mihály Miklós Igen
Petercsák Vince
Igen
Kovács Barnabás
Igen
Szuetta István Józsefné
Igen
Bacsóné Ignácz Katalin
Igen
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(1.25.) számú határozata
a kötelező' betelepítési kvóta elutasításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnösé kockázatát és a terrorveszélyt. A
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
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Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar
embereket!
Felelős: polgármester
Határidő, azonnal

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében megkezdődtek a
tárgyalások a városközpont fejlesztésével érintett terület vonatkozásában. Az Északerdő Zrt.
ragaszkodik a csereingatlanok felajánlásához, továbbra sem méltányolják azt, hogy a terület 1995-ben
térítésmentesen került átadásra részükre. Jelenleg egy 8000 m2 nagyságú értéktelen területet kérnek
vissza, melyet a fejlesztés érint. A szovjet hősi emlékmű áthelyezésére irányuló eljárás megindításra
került a Honvédelmi Minisztériumnál, az áthelyezési terveket a Virtuál Építész Stúdió Kft
elkészítette. A Honvédelmi Minisztérium kérte, hogy az emlékmű áthelyezésének tárgyában hozzon
ismételt döntést a Képviselő-testület, ugyanis a korábbi döntés az orosz fél számára nem releváns
információkat is tartalmaz.
Szebeni Endre: Kéri a szovjet hősi emlékmű áthelyezésének támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016.(1.25.) számú határozata
a szovjet hősi emlékmű áthelyezéséről
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pálháza, 308/3. hrsz-ú
ingatlanon található szovjet hősi emlékművet a Pálháza, 014. hrsz-ú köztemetőbe áthelyezteti a
Virtuál Építész Stúdió Kft. által készített „Emlékmű áthelyezése és építése” tárgyú építési
tervdokumentáció alapján.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az emlékmű áthelyezésével kapcsolatos
engedélyezési eljárást lefolytassa.
Felelő's. polgármester
Határidő: azonnal
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a családok otthonteremtési kedvezményének bevezetésével
várhatóan több család dönt majd építési telek vásárlása mellett. Jelenleg Pálháza városa nagyon kevés
építési telekkel rendelkezik. A Móricz Zsigmond utca feltüntetésére 2008-ban került sor, melynek
során észlelték, hogy az érintett területen nagyon sok szabálytalan telek került kialakításra. Javasolja,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal és telekhatár rendezési eljárás keretében alakítsanak
ki megfelelő építési telkeket. Korábban a telkeket 275 Ft/m2 áron vásárolták meg, javasolja, hogy a
tárgyalások során is ez legyen a kiinduló alap.
Petercsák Vince: Támogatja a javaslatot, várhatóan az építési telkek kialakítása elindít majd egy
folyamatot, melynek eredményeként az érintett útszakasz idővel beépítésre kerülhet.
Szebeni Endre: Javasolja, hogy az önkormányzat 275 Ft/m2 áron tegyen ajánlatot az érintett
tulajdonosoknak a telkek megvásárlására.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(1.25.) számú határozata
építési telkek kialakításáról a Móricz Zsigmond utcán
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 275 Ft/m2 áron vételi
ajánlatot tesz a Móricz Zsigmond utcán lévő, építési telkek kialakításra alkalmas területek
megvásárlására.
Felkéri a polgármestert a kapcsolatfelvételre az érintett ingatlanok tulajdonosaival.
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

Porempovics Mihály Miklós
jkv. hitelesítő

Kovács Barnabás
jkv. hitelesítő
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