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Szám: 1-/ 2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2017. augusztus 9-én 1600 órakor tartott 

ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Stefura Ibolya képviselő, Takács Zsuzsa képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett az ülés egész tartamán: Molnárné Cseh Mária jegyző 

 

Fekete Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 5 tagja közül Izsó János alpolgármester igazoltan van távol, Kázsmér Veronika később 

érkezik, 3 tag jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Stefura Ibolya képviselőt és Takács Zsuzsa képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

Az ülés Napirendje: 

1. Beszámoló a  

Előterjesztő:  polgármester 

 

2. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok  

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Ismertette a 2016. évi beszámolót. 

 

Izsó János alpolgármester: Kérte, hogy a polgármester részére a 2017 évi ktg vetésben 

biztosított jutalom kifizetése testületi döntés alapján kifizetése a képviselő testület döntése 

alapján történjen. 
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Molnárné Cseh Mária jegyző: 2016 évben a képviselő testület abban állapodtak meg 

korábban, hogy évvégén az eredményesség figyelembevételével fog kifizetésre az év végén. 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Kiemelte, hogy nem kellet hitelt felvenni az önkormányzatnak 

biztonságosan működhetett, továbbá megköszönte a képviselők eddigi munkáját. A 2016. évi 

beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

17/2017. (IV.27.) Kth. számú határozata 

 

Tárgy: Sajópálfala Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

2016. éves költségvetési beszámolója. 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
Sajópálfala Község Önkormányzatának 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. § 

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló           

zárszámadást  

 

138.797 Ft Költségvetési bevétellel 

 

103.446 Ft Költségvetési kiadással 

  ________________________________________________________ 

 

35.351 Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
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(1)  Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) A bevétek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3., 1.4. mellékletek 

szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. 

és a 2.2 melléklet szerit fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 

megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerit fogadja el.  

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1(bevétel) és a 6.2 

(kiadás) melléketekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3.§ 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 

2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

5. § 

Ez a rendelet 2017. április 28-án lép hatályba. 

 

          Molnárné Cseh Mária sk    Fekete Zoltán sk 

     jegyző         polgármester 

 

Ezt követően kérésének megfelelően Fekete Zoltán polgármester ismertette a tűzgyújtási 

rendelet tervezetet. hozzászólás nem volt változtatás nélkül 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta: 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

6 /2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Törvény 48. § (4) bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(l ) A rendelet célja, hogy Sajópálfala község közigazgatási területén a tűzvédelmi, 

tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi 

sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

(2) A rendelet hatálya Sajópálfala község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes 

jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

2. § 

( l ) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során 

keletkező és további hasznosításra nem kerülő, vagy nem alkalmas növényi maradvány (fű, 

falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár , levél és egyéb növényi maradványok )  – 

a továbbiakban együtt kerti hulladék. 

( 2 ) A helyben történő égetés alatt a telken belül és a lakóingatlan vagy tanya területével 

közvetlenül határos közterületet kell érteni. 

 

A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

3. § 

( 1 ) A helyben történő kerti hulladék égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi 

jogszabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete 

mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben lakók 

zavarása nélkül végezhető el. 

( 2 ) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. 

( 3 ) Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről 

égetés céljára hulladék nem szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető 

folyadék (pl. benzin, gázolaj, pb. Gáz, stb.) nem használható. 

( 4 ) A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe 

venni tilos! 

( 5 ) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű , vagy veszélyes 

hulladékot. (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer, vagy ezek maradékait és 

csomagoló anyagait.) 
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( 6 ) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, 

hogy az égetés arra veszélyt ne jelenthessen. 

( 7 ) Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani és oltóvízzel vagy földtakarással biztosítani 

kell, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz tovább terjedésre alkalmas parázs ne maradhasson. 

 

AZ ÉGETÉS IDŐPONTJA 

 

4. § 

( 1 ) A kerti hulladék nyílt téri égetése szeptember 15 és november 30-a , valamint február 1 és 

április 30-a közötti időszakban naponta 18,00 órától 21,00 óráig lehetséges, kivéve az 

ünnepnapokat. 

(2 ) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben, vagy erősen szeles időjárás esetén. 

( 3 ) Az ( l ) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a 

település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 

 

A TŰZGYÚJTÁS TERÜLETI KORLÁTOZÁSA 

 

5. § 

Tilos az erdőben, vagy erdő telekhatárától 100 m-es távolságon belül avart égetni, vagy tüzet 

gyújtani, - kivéve az erre a célra rendszeresített tűzgyújtó helyeken. 

 

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI 

 

6. § 

( l ) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a jogszabályokban 

meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú 

betartásával lehet. 

 

( 2 ) Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés 

befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak 

érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt. 

  

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

7. § 

( l ) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

  Fekete Zoltán sk.    Molnárné Cseh Mária sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2017. április 28 napján kerül kihirdetésre. 
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Fekete Zoltán polgármester: tájékoztatta képviselő testületi tagokat, kivel fogják kivitelezni 

a munkálatokat. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Megjegyzete, hogy volt egy pályázati lehetőség, amit megnyert az 

önkormányzat, 2,6 millió önerőt kell ráfordítani, és mint kiderült Takács és Társával 

árajánlatával megcsináltatva. Korábban kérdezte, hogy jár e valamilyen kötelezettséggel az, 

hogy az ő árajánlatával lett elküldve, erre a válasz a nem volt. Arról volt szó, hogy majd a 

testület eldönti, hogy az a vállalkozó fogja megkapni a beruházás, aki a legjobb ár ajánlatott 

adja és a legtöbb munkát fogja megcsinálni, illetve az önerőt vissza tudja forgatni.  

 

3 válalkozó neve:1 ft okat is 

2 

3 

munka megnevezése mivel nem esik közbeszerzés alá 

 

Mindenki rászánta magát, keresték a vállalkozókat kiszúrták, hogy van három pesti vállalkozó, 

az előzetes információk szerint nem megbízható. Maradt két vállalkozó és mindenki rászánta a 

szabad idejét eljöttek és végig nézték a helyszínt. Majd az udvaron megszavazták a Boldvai 

vállalkozót és akkor polgármester úr közölte, hogy jó, de 300 ezer ft pályázati költséget kell 

kifizetni, meg hát a politikai befolyás. Jó hát akkor járjuk körbe. Csinálja az a vállalkozó, aki a 

legtöbbet adja, volt egy 1,5 milliós és volt egy 1 milliós. Akkor gyorsan menjünk el Takácshoz 

és mondjuk meg neki, hogy adjon még 500 ezer Ft-ot és akkor ezt a pályázatott is ő csinálja. 

Holott mindenki ellene volt, mert nem voltunk megelégedve a munkájával, meg, ahogy 

elszámolt. De így a saját levesünkbe fogunk bele köpni azzal, hogy ez a beruházást is ő csinálja, 

mert állítólag a politikai akarat azt akarja, hogy ő csinálja. De nem érti mért Ő, amikor 

megbeszélték, hogy aki a legtöbbet adja, de nem mégis mindet felrúgunk. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Nem teljes egészében így volt. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Nem tudtak a benyújtott pályázatról. Mért neki kell csinálnia, 

amikor már egyszer eldöntötték, hogy ne ő csinálja. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Feltette szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Takács és 

Társa csinálja meg a Rákóczi és az Akác utcát az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással  

az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

18 /2017. (IV. 27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Takács és Társa Kft- t bízza meg a Rákóczi és az Akác utcák burkolásával és különböző 

munkálatainak elvégzésével. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: 2015-ben benyújtották a pályázatott, melyre rövid volt a 

határidő és úgy, hogy a testület nem támogatta és még önrész is szükség volt. De a 

Kormányhivatalban az illetékes törvényességi referensünk az mondta, hogy mivel első számú 

gazdálkodási felelős vezető a polgármester a pályázatok vonatkozásában, ugyan úgy a testület 

és a jegyző is bele tartozik a felelősségbe. De mivel az első számú a polgármester így ő dönti 

el, kire fogja felhasználni, mire szeretne pályázni, mit lát jónak. Ez egy polgármesteri 

jogosultság. Amikor a gazdálkodásban nincs hiány és van lehetőség az önerőt oda tegye akkor 

ahhoz joga van. 

 

Fekete Zoltán polgármester: összeg és mikor nyerte meg 3 árajánklat + összeg Ismertette a 

Tájház felújítására kapott 3 árajánlatot. Melyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

19/2017. (IV.27.) számú határozat 

 

Tárgy: Fázis – V Kft Miskolc Berzsenyi Dániel 97 szám alatt lévő vállalkozást bízza meg 9 

millió 990 ezer Ft- ért elkészítse a Tájház felújítását. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1730 órakor 

bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Molnárné Cseh Mária s.k.      Fekete Zoltán s.k. 

jegyző         polgármester 

 

 

 

 

Kázsmér Veronika s.k.  Stefura Ibolya s.k 

jegyzőkönyv hitelesítők 


