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Iktsz.: SPO/87-12/2018 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2018. október 31-én 1600 órakor tartott 

ülésén. 

 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Izsó János alpolgármester, Stefura Ibolya 

képviselő és Kázsmér Veronika képviselő és 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 5 tag jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kázsmér Veronika képviselőt és Izsó János képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

Az ülés Napirendje: 

1. Beszámoló a Sajópálfala Község Tanköteles Gyermekeiért Közalapítvány 

munkájáról 

Előterjesztő: Lőrinczné Farkas Éva 

2. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok. 

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

3.  Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok. 
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Fekete Zoltán polgármester: Köszöntötte Lőrinczné Farkas Éva Kuratórium elnökét. 

Felkérte ismertesse beszámolóját, melyet a képviselő-testület tagjai már előzetesen 

megtekintetek. 

 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 
Látta:                                       (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Lőrinczné Farkas Éva Előzetesen tárgyalja:                        Bizottság 

A döntéshez egyszerű          X    

                    minősített                    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni            X       

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható        

Melléklet:                          

Függelék:                               

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                            képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                      rendkívüli           ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T / J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 
 

 

Sajópálfala Község Tanköteles Gyermekeiért 

Közalapítvány 
 

 

 

 

 

Készítette: Lőrinczné Farkas Éva 

           Kuratórium elnöke  

 

 

Sajópálfala, 2018.10.25.     

 

 

 

 X 
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Tartalom 

 

 

I. Az alapítvány célja 

II. A közalapítvány vagyona 

III. Az alapítvány működése 2018. évben 

IV. Melléklet 
 

a) Az alapítvány célja 
 

1.Az alapítási vagyonból, illetve ennek hozadékából kettő szegény sorsú jó tanuló diák 

tanulmányainak támogatása 

      2.Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés keretében 

a) Gyermekek fizikai erőnlétének folyamatos építése 

b) Egészségkultúra megalapozása 

c) Egészséges életmódra nevelés és ehhez szükséges lehetőségek felkutatása és az 

eszközök bővítése 

3. Tudományos tevékenység, kutatás 

Új pedagógiai módszerek felkutatása, követése 

Továbbképzések támogatása 

Külön – pedagógusok nevelési módszereinek összehangolása, és ezzel összefüggő 

tanácsadás 

4. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

• Az óvoda nevelési – oktatási céljainak megvalósításához szükséges eszközök, 

lehetőségek fejlesztése 

• Az óvodába járó gyermekek mai, modern ismeretekhez való juttatása 

5. Kulturális tevékenység 

• A gyermekek műveltségének, esztétikai nevelésének sokirányú fejlesztése 

• Művelődési lehetőségek biztosítása 

6. Kulturális örökség megóvása 

a) Néphagyományőrzés és ápolás óvodán belül 

7. Környezetvédelem 

b) Környezetmegóvására – védelmére nevelés 

c) Gyermekek felvilágosítása a környezetvédelem feladatairól, ehhez feltételek 

megteremtéséhez 

8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

• Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, segítésük 

      9. Sport 

• Korszerű mozgáskultúra megalapozása az óvodás gyermekek és szüleik körében, 

ehhez folyamatos eszközbiztosítás, szervezés 

 

b) A közalapítvány vagyona 

 

a. Az alapító Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete a 40/ 

1994.évi (IV.11) sz. határozatával 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint 

készpénz összegű induló vagyont biztosított. 
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b. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 

kizárólag a jelen alapító okiratban foglalt közhasznú tevékenysége 

megvalósítására fordítja. 

c. Az alapítvány vagyona jelenleg 294.487 Ft, azaz kettőszázkilencvennégyezer 

nyolcvanhét forint.  

 

c) Az alapítvány működése és feladatai 2018. évben 

 

a. Január- május hónapban folyamatosan küldtük ki a községbe az adók 1%-ának 

felajánlására kérő leveleinket. A tárgyévben közel 104.000Ft. érkezett a 

számlánkra. 

b. Novemberben a „Szegény sorsú, jó tanuló” diák pályázatot hirdettük meg, és 

az évben egy gyermeket tudunk támogatni huszonötezer forinttal. 

c.  Május hónapban 40.000Ft-tal támogattuk az óvodai kirándulás buszköltségét. 

d. Június hónapban gyermeknapi báb műsort támogattunk az óvodában 25.000Ft-

tal. 

e. Ez év november 30-án várjuk a Falu Mikulást és ezt 50.000Ft-tal támogatjuk. 

 

Elnökként úgy érzem, hogy lehetőségeinket maximálisan kihasználva mindent megtettünk, 

hogy az alapítvány céljai, feladatai megvalósuljanak, és ahhoz, hogy ezt az utat folytatni 

tudjuk kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy munkánkat támogatni és beszámolómat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Köszönettel:  

Lőrinczné Farkas Éva 

Kuratórium elnöke  

 

Sajópálfala, 2018.10.25. 

 

 

 

Lőrinczné Farkas Éva Kuratórium elnöke: Tájékoztatta a Képviselő-testületi tagokat, hogy 

az alapító okiratot módosítani szükséges, Figeczki Balázs atya, mint alapítványi tagnak halála 

következményeképpen. Egyúttal jelzi, hogy az elnöki posztról lemond, a helyére Bodnár 

Boglárka lép. Továbbra is tagként részt kíván venni az alapítványban. segítve utódjának 

munkáját. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Elmondta, hogy tudomásul veszik, de kéri a lemondását 

írásban is nyújtsa be. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Megköszönte Lőrinczné Farkas Éva Kuratórium elnökének 

eddigi kitartó munkáját és további sok sikert kíván a folytatáshoz. Felkérte a Képviselő-

testületi tagokat, hogy fogadják el a Sajópálfala Község Tanköteles Gyermekeiért 

Közalapítvány munkájáról szóló beszámolót. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

51/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Sajópálfala Község Tanköteles Gyermekeiért Közalapítvány munkájáról 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajópálfala Község Tanköteles 

Gyermekeiért Közalapítvány munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet tárgyalják meg a „Javaslat a 

Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára” című 

előterjesztést. 

 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester Előzetesen tárgyalja:                           Bizottság 

A döntéshez egyszerű               X 

                    minősített                       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni                     X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                                              képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                       rendkívüli              ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A Konzorcium a szerződésekből származó bérleti díj bevételekből a Konzorciumot alkotó 

települési önkormányzatok által is használt Hejőpapi közigazgatási területén lévő 

hulladéklerakó jövőbeni bezárásához a vonatkozó törvényi előírások alapján rekultivációs és 

monitoring tartalék elosztása. 

X  
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Előterjesztéshez szakmai anyag 
 

A miskolci regionális hulladékgazdálkodási program megvalósítására és a települési 
szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése érdekében 2004. évben Miskolc és további 36 
települési önkormányzat létrehozta a Miskolc Térségi Konzorciumot. A Miskolc Térségi 
Konzorcium a korábbi közszolgáltatókkal (AVE Miskolc Kft., MIREHUKÖZ Nonprofit Kft.) 
közszolgáltatási és üzemeltetési szerződéseket kötött. A Konzorcium az említett szerződésekből 
származó bérleti díj bevételekből a Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok által is 
használt Hejőpapi közigazgatási területén lévő hulladéklerakó jövőbeni bezárásához a vonatkozó 
törvényi előírások alapján rekultivációs és monitoring tartalékot képezett. A Konzorcium által 
megképzett tartalék összege 505.079.049,- Ft.  

A tavalyi év végén a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó 37 települési önkormányzat 
megalapította a Regihu-Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Kft.-t. Az újonnan alapított gazdasági 
társaság részére apportálásra kerültek a Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok osztatlan közös 
tulajdonát képező, az ISPA/KA beruházáshoz kapcsolódó Hejőpapi 073/6. hrsz. alatt található 
vagyonelemek.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján az a gazdálkodó 
szervezet, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék 
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.  

A fenti törvény rendelkezéseivel összhangban a Regihu-Hejőpapi Kft. taggyűlése 
elfogadta 11/2018. (III.19.) számú határozatával a gazdasági társaság 2018-2037. évekre 
vonatkozó hosszú távú Üzleti Tervét, amely tartalmazza a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó 
rekultivációs céltartalék-képzését is. Az előterjesztés mellékletét képezi a Regihu-Hejőpapi Kft. 
ügyvezetője által tett nyilatkozat, amely szerint a gazdasági társaság jelenlegi pénzügyi adatai 
alapján az adózott eredmény fedezetet nyújt a jogszabályi előírásoknak megfelelően arányosan 
megképzett rekultivációs céltartalék összegére.  

Tekintettel arra, hogy a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó vonatkozásában a Miskolc 
Térségi Konzorciumot sem fenntartási, sem egyéb kötelezettség nem terheli, ezért a Konzorcium 
által megképzett rekultivációs és monitoring tartalék teljes összege lakosság-szám arányosan 
felosztásra kerülhet a Konzorcium tagönkormányzatai között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 5:78 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Konzorciumot alkotó valamennyi 
társult önkormányzat egyhangú döntése szükséges ahhoz, hogy a tagönkormányzatok osztatlan 
közös tulajdonában álló, az önkormányzatokat megillető összeg felosztásra és kifizetésre kerüljön. 

A Miskolc Térségi Konzorcium által megképzett rekultivációs és monitoring tartaléknak a 
Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok között történő felosztása a Konzorciumi 
Szerződésben rögzítésre került alapcélok sérelme nélkül biztosítható továbbá a Konzorcium 
működését a tartalék felosztása nem veszélyezteti. 

Az érintett települési önkormányzatoknak az előzőekben ismertetésre került döntéseiket 
követően a Konzorciumi Szerződés alapján a Konzorciumi Tanácsnak is külön határozatot 
indokolt hoznia a tartalék felosztása tárgyában. Erre tekintettel a határozati javaslat 5. pontja 
felhatalmazást ad Sajópálfala Község Polgármesterének a Konzorciumi Tanácsban támogató 
szavazatának leadására. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a vagyonközösség bankszámláját 
kezelő önkormányzat köteles a Konzorciumi tagönkormányzatok részére a határozati javaslat 
melléklétet képező felosztás alapján az 505.079.049,- Ft átutalásról gondoskodni, amennyiben 
minden önkormányzatok és a Konzorciumi Tanács is az ezzel kapcsolatos döntését egyhangúan 
meghozta. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

52/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 
 
Tárgya: A Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának felosztásával 

kapcsolatos döntések 

 
1. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja dönt 
arról, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 505.079.049,- Ft 
rekultivációs és monitoring tartalékának teljes összege a határozati javaslat melléklete szerint lakosságszám 
arányosan felosztásra kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települések között.  
 

Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
2. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagja 
hozzájárulását adja a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező 505.079.049.- Ft 
rekultivációs és monitoring tartalék összegének a határozati javaslat melléklete szerinti felosztás alapján 
történő kifizetéséhez. 
 

Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
3. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, 
hogy az 505.079.049,- Ft rekultivációs és monitoring tartalék összege a határozati javaslat melléklete 
szerinti felosztás alapján a vagyonközösség bankszámlájáról átutalásra kerüljön a Miskolc Térségi 
Konzorciumot alkotó települési önkormányzatok részére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  
 
4. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat 1-3. pontjaiban 
meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintik, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi 
önkormányzat és a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa ugyanezeket a döntéseket 
meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre 
kerüljön.  
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
5. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sajópálfala Község Polgármesterét, 
hogy a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanács ülésén a rekultivációs és monitoring tartalék 
felosztásával kapcsolatban támogató szavazatát leadja.  
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  2018. december 31.  
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SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester Előzetesen tárgyalja:                                   Bizottság 

A döntéshez egyszerű          X 

                    minősített                       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni             X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                                   képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                     rendkívüli              ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület soron következő ülésére 

Tárgy: Együttműködés Mária Út Közhasznú Egyesülettel 
 

 

A Kormány felkérése Közép-Európa Zarándokút hálózatának fejlesztésére 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület soron következő ülésére 

Tárgy: Együttműködés Mária Út Közhasznú Egyesülettel 
…../2018.   .   . 

……………………… Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Mária Út Közhasznú Egyesület együttműködésünket kéri a Mária Út zarándokút 
fenntartása tekintetében, és térségünk kulturális-vallási turizmusa megalapozásában. 

 

Előzmény és összefoglaló 

Önkormányzatunk tagja a Mária Út Egyesületnek. A Mária Út Egyesület célja, hogy Közép-

Európa zarándokút hálózata használhatóan megteremtődjön, és ez radikálisan növelje a 

X  
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térségben a vallási/spirituális turizmust. A cél eléréséhez több ország együttes akaratára és 

cselekvésére van szükség. A cél realitását jól mutatja, hogy Lengyelországban soha nem 

gyengülő, százezreket megmozgató hagyományról van szó, Szlovákia létrehozta a maga 

Mária Útját (Slovenska Mariánska Cesta), Csíksomlyóra több százezren mennek, Ausztriában 

pedig a mindennapi élet része a zarándoklás. 

A V4 és a V4+ együttműködés jó alapja lehet Közép-Európa zarándokútja kialakulásának, de 

ez Kormányzati döntést és cselekvést igényel. Önkormányzatunk ezért a Kormányhoz fordul, 

kérve a Kormány döntését és támogatását Közép-Európa zarándokút hálózata létrehozására. 

 

Indoklás és hatások 

Közép-Európa zarándokútja megteremtését és a zarándok turizmus fellendítését önmagában 

sem településünk önkormányzata, sem egyesületünk a Mária Út Egyesület nem képes 

megvalósítani, ezért kérjük a Kormány támogatását és lépéseit. Közép-Európa Zarándokútja 

létrehozása mellett a következő érvek szólnak. 

 

1. Társadalmi hatások 

a. Erkölcsi megújulást hoz, a megelőző korszakok állami ateizmusa, a világnézeti 

semlegessége, az erkölcsi relativizmusa és a jelen kihívásaival szemben. Különösen a 

fiatalok várnak korszerű és hiteles válaszokat a kérdéseikre. Bevonásukra is alkalmas 

a zarándoklat eszméje. 

b. A zarándoklás javítja a közösségi kapcsolatokat, az egészségügyi állapotot, és 

elősegíti a lelki/spirituális megerősödést és megújulást, erősíti a keresztény identitást 

és a kulturális alapokat. 

c. Radikálisan javítja Közép-Európa polgárainak személyes kapcsolatait és hálózatát 

egymással és az ide zarándokoló nemzetek tagjaival. 

d. A zarándoklás segíti közép-európai identitás erősítését, nemcsak az út topográfiája 

miatt, hanem a közös szellemi és lelki örökség okán is. 

e. A zarándoklás közelebb hozza egymáshoz népeket és a nemzeteket Közép-Európában.  

f. A zarándoklás elősegíti az európai egységet és megértést, mert személyes kapcsolatot 

és ismeretet erősít. 

g. Megfelel a zarándoklás a világturizmus trendjeinek: a környezetet nem terhelő 

utazásnak, az egyéni élmények igényének, a lelki élmények és megújulások 

igényének. 

 

2. Gazdasági hatások 

a. A zarándokturizmus Európában a 80-as évek közepétől szinte exponenciális 

fejlődést mutatott, divattá és komoly tényezővé vált, csak a Camino évi közel 10 

millió vendégéjszakát jelent. 

b. Egy jól kiépített és jól promotált zarándokút Közép-Európában nagy turizmus 

potenciál és akár évi százezer új látogatót, hosszú itt tartózkodást, 2 millió 

vendégéjszaka többletet is hozhat egy felfutás után a térségnek. 

c. A zarándokturizmussal a vidék a kistelepülések, a másként nem látogatott vidéki 

területek is nagy lehetőséghez jutnak. 

d. A zarándokturizmus komoly bevételt hoz. Napi 30-40 Eurót a zarándok is elkölt. 

A bevételi potenciál egy felfutási idő után összesen 60-80 millió Euro/év. 
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e. A jelenleg kis vonzerővel rendelkező, nem látogatott kistelepülések látogatóhoz, 

vendéghez, bevételhez jutnak. Becslésünk szerint egy szállás és étkezési 

lehetőséggel bíró településen, éves szinten tízezer vendégéjszaka is lehet, aminek 

bevétele 300-400 ezer Euro. 

f. A befektetési igény relatíve alacsony: Magyarországon például kb. 100 település 

lehet érintett, ami szálláshely. Településenként 25 millió Ft-tal számolva 2,5 

milliárd Ft beruházás és kb. 1,5 milliárd Ft marketing, promóciós ráfordítás 

szükséges (azaz kb. 4 milliárd Euro). 

g. Relatíve gyors megtérülés lehetséges. Ha Magyarországon félmilliós 

vendégéjszaka növekedést hoz a fejlesztés, az 15 millió Euro bevétel növekedést 

jelent évente. 

h. olyan vidéki munkavállalói réteg vonható be és juthat kiegészítő jövedelemhez, aki 

egyébként kora, vagy képezettsége miatt kevésbé versenyképes a munkaerőpiacon. 

i. Kelet-Európa, így hazánk, sőt az érintett települések nagy új attrakcióval 

gazdagodnak és javul a térségek turizmus piaci pozíciója. 

 

A fenti indokok miatt önkormányzatunk határozatot hoz a zarándokturizmus fejlesztésére és 

meghívja a polgármestert, hogy a Kormányhoz forduljon igényünkkel és kérésünkkel, hogy a 

Kormány kezdeményezzen V4 és V4+ együttműködést Közép-Európa vallási/spirituális 

turizmusa fellendítésére Közép-Európa egységes és közös zarándokút hálózata 

megteremtésére és felfuttatására. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
mérgeljék! 

1. Önkormányzatunk elkötelezett a zarándoklás fellendítésére együttműködésben másokkal. 

A helyi vallási/spirituális turizmus fejlesztése stratégia tervének elkészítésével meghívja a 

polgármestert és a szakmai munka elkészítéséhez biztosít ……………………………….. 

Ft-ot a költségvetésből. 

2. Az Önkormányzat megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Kormánynál, hogy a 

zarándok turizmus fejlesztésére, és e téren a Közép-európai együttműködésre külön 

programot valósítson meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. 

Fekete Zoltán 
polgármester 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy utána olvasott és az a meglátása, hogy 

támogassák az Egyesületet. 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Javasolta, hogy érdeklődjenek utána a többi önkormányzat 

mennyivel járulnak hozzá, illetve a Képviselő Urat is megkérdezhetnék. 
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Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy Önkormányzatunk elkötelezett a zarándoklás 

fellendítésére együttműködésben másokkal. Az egyesület szakmai munka elkészítéséhez 

100.000 Ft összeggel támogatná a költségvetésből. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

53/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Együttműködés Mária Út Közhasznú Egyesülettel 

 

1. Önkormányzatunk elkötelezett a zarándoklás fellendítésére együttműködésben 

másokkal. A helyi vallási/spirituális turizmus fejlesztése stratégia tervének 

elkészítésével meghívja a polgármestert és a szakmai munka elkészítéséhez biztosít 

50.000. Ft-ot a költségvetésből. 

2. Az Önkormányzat megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Kormánynál, 

hogy a zarándok turizmus fejlesztésére, és e téren a Közép-európai együttműködésre 

külön programot valósítson meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. 
 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű          X 

                    minősített                 többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni              

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni              X 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                              képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti           rendkívüli                  ülésére készült. 

 

X  
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T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

   

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

2019. ÉVI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete 2004. évtől folyamatosan részt vesz a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton (továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat), melyet korábban az Oktatási Minisztérium írt ki, 2011-től 

pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat a 

felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi 

támogatást. 

 

A csatlakozás általános feltétele 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 

fedezeteként három forrás szolgál:  

a.) a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, 

b.) a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, bár az utóbbi két évben erre nem került 

sor, 

c.) valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának hozzájárulása.  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 

hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az 

önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes.  

 

Az Önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, 

ha csatlakozási szándékára vonatkozó nyilatkozatot a pályázati felhívásban megadott 

határidőig benyújtja (2015. október 01-ig) az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi 

kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a 

támogatási összegek odaítéléséről. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálására. A támogatás havi összegét 

pályázóként szükséges megállapítani. Az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti 



Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 

   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu 

13 

 

vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó 

szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.  
 

A pályázat költségei 

Az ösztöndíjpályázat kizárólag rászorultsági alapon ítélhető meg. 

A pályázat pénzügyi fedezetére az 1. pontban említett három forrás szolgál.  

A támogatás egyik forrása a települési önkormányzat által biztosított összeg, amelynek havi 

összege nem lehet kevesebb 1.000 Ft-tól.  

Ezt egészíti ki a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás.  

 

A pénzügyi források harmadik pillérét pedig az Emberi Erőforrás Minisztérium által 

biztosított intézmény ösztöndíjrész jelenti, amelynek havi összege az önkormányzati 

ösztöndíjrész összegével megegyező összeg.  

Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás mind az „A”, mind a „B” típusú pályázathoz való 

csatlakozást jelenti, mellyel Sajópálfala Község Képviselő-testületének kötelezettséget kell 

vállalnia arra vonatkozóan, hogy 

„A” típusú pályázat esetén a támogatás 2x5 hó, 

„B” típusú pályázat esetén a támogatás 6x5 hó, amennyiben a hallgatói jogviszony fenn 

áll. 

 

Az önkormányzat a csatlakozás óta a nyugdíjminimum (2015-ban: 28.500 Ft) 

meghatározott százaléka alapján differenciáltan nyújtott támogatást. 

 

Fentiek figyelembevételével az alábbiak alapján javaslom a differenciálást: 

• amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a 

támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

• amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg és 

• árva vagy félárva, 

• szülei elváltak, 

• családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

• fogyatékossággal élő, családjában tartós beteg, vagy rokkant van, 

• családjában munkanélküli van, 

• Miskolcon kívüli intézetben tanul, 

• albérletben lakik, 

ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

• amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a 

támogatás mértéke: 2.000 Ft/fő/hó, 
 

 

 

 

A támogatás odaítéléséről 2018-ban kell dönteni, de a támogatások folyósítására csak 2019-

ben kerül sor, így a költségek a következő évet terhelik. A támogatásokat két ütemben kell 

átutalni január 31-ig, illetve augusztus 31-ig. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. 

 

 

Sajópálfala, 2018. 10. 15. 

       

 

  

           Fekete Zoltán 

            polgármester 

 

 

 

„A” 

 

Határozati javaslat 

 
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

I. Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltak alapján. Sajópálfala Község Képviselő-testülete 

vállalja, hogy az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók számára a 2019. évi fordulóban „A” és „B” 

típusára vonatkozóan pályázati kiírást készít és közzétesz. A pályázat nyilvánosságra 

hozataláról az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alapján gondoskodik. 

 

II. Az igénylők részére nyújtott ösztöndíj: 

 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a 

támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg és 

- árva vagy félárva, 

- szülei elváltak, 

- családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

- fogyatékossággal élő, családjában tartós beteg, vagy rokkant van 

- családjában munkanélküli van, 

- Miskolcon kívüli intézetben tanul, 

- albérletben lakik, 

ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a 

támogatás mértéke: 2.000 Ft/fő/hó, 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 
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Határidő: 2018. október 01. 

 

 

„B” 

 

Határozati javaslat 

 
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nehéz gazdasági 

helyzetére való tekintettel nem tud több évre kihatással járó kötelezettséget vállalni, így nem 

kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a Képviselő-testületi tagokat, hogy hozzanak döntést a 

Bursa pályázattal kapcsolatosan. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

54/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltak alapján. Sajópálfala Község Képviselő-testülete vállalja, 

hogy az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók számára a 2019. évi fordulóban „A” és „B” típusára vonatkozóan 

pályázati kiírást készít és közzétesz. A pályázat nyilvánosságra hozataláról az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltak alapján gondoskodik. 

 

 

II. Az igénylők részére nyújtott ösztöndíj: 

 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 170%-át (48.450 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás 

mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg és 

- árva vagy félárva, 
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- szülei elváltak, 

- családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

- fogyatékossággal élő, családjában tartós beteg, vagy rokkant van 

- családjában munkanélküli van, 

- Miskolcon kívüli intézetben tanul, 

- albérletben lakik, 

ebben az esetben a támogatás mértéke: 3.000 Ft/fő/hó, 

- amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső átlagjövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimum 220%-át (62.700 Ft) nem haladja meg, ebben az esetben a támogatás 

mértéke: 2.000 Ft/fő/hó, 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester Előzetesen tárgyalja:                                           Bizottság 

A döntéshez egyszerű              X 

 

                    minősített                       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni                    X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani                            

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                              képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                               rendkívüli                 ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Hatásvizsgálat Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2018.(        ) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  
 

 

X  
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Hatásvizsgálat 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2018.(        ) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár 

létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a BM rendelet 

szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit. 

3. Környezeti következmények, hatások 

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által 

használt anyagok 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Sajóvámos Közös Önkormányzati 

Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk 

hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa 

átadásával kapcsolatosa teendőket intézi. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Mötv. 13. §. (l) bekezdés 8. a. pontjában 

biztosított hatáskörénél fogva 59 erdei m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet 

megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, 

vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés 

részére. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

8. Alkalmazott jogszabályok: 

1.a rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak. 

9. A döntés anyagi kihatása: 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a BM rendelet 

szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit. 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

/2018. (       ) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
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1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

(1)  E rendelet célja, hogy Sajópálfala településen élők részére támogatást nyújtson szociális 

rászorultsága alapján.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed Sajópálfala közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 

lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 

 

2. § 

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként tűzifát biztosít az arra rászoruló személyek 

részére, akik  

 aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korú ellátására, 

időskorúak járadékára, vagy pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a 

lakhatási települési támogatásra jogosult.  

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.   

ac) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.   

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

(3) A polgármester csak a szociálisan rászorult családok részére állapíthatja meg a támogatást, a 

rendelkezésre álló keret erejéig.  

 

3. § 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott  

feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett. 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem 

kérhető. 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. mell) 

(2) A kérelmeket 2018. december 11. napjáig lehet a Sajóvámosi Közös Önkormányzati    

Hivatal Sajópálfalai Kirendeltségén lehet benyújtani. 

(3)A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. . 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell) 

 

 

5. § 

( l ) A támogatás mértéke 1 m3, mely természetbeni juttatásban az a személy részesülhet, akinek 

a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft -ot és lakásának 

fatüzelésre alkalmas fűtőberendezése van.  

 ( 2 )  Önkormányzat által biztosított szállítási költség, mint saját forrás szerepel. A forrás 

felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 5. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell 

utasítani.  

 

                                                       II. fejezet 

                                                          Záró rendelkezések 
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6 § 

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Fekete Zoltán Molnárné Cseh Mária  

 polgármester  jegyző 

 

Hozzászólás nem érkezett. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Mivel nem volt hozzászólás a képviselők részéről, így megkérte 

a képviselőket, hogy fogadják el a rendeletet. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

Hatásvizsgálat 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, 

akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a BM 

rendelet szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit. 

3. Környezeti következmények, hatások 

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb 

családok által használt anyagok 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Sajóvámos Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok 

meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a 

szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosa teendőket intézi. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az alaptörvény 32. cikk. (2) 

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Mötv. 13. §. (l) 

bekezdés 8. a. pontjában biztosított hatáskörénél fogva 59 erdei m3 szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az említett 

jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az 
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önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, 

annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

8. Alkalmazott jogszabályok: 

1.a rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak. 

9. A döntés anyagi kihatása: 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása a BM 

rendelet szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás költségeit. 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény 32. cikk. (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

2. § 

(3)  E rendelet célja, hogy Sajópálfala településen élők részére támogatást nyújtson 

szociális rászorultsága alapján.  

(4) A rendelet hatálya kiterjed Sajópálfala közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és 

ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 

 

2. § 

(4) A képviselő-testület természetbeni juttatásként tűzifát biztosít az arra rászoruló 

személyek részére, akik  

 aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korú 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy pénzbeli vagy természetbeni települési 

támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra jogosult.  

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.   

ac) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.   

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

(6) A polgármester csak a szociálisan rászorult családok részére állapíthatja meg a 

támogatást, a rendelkezésre álló keret erejéig.  

 

3. § 
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(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott  

feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

c) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 

végzett. 

d) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a 

támogatás nem kérhető. 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. mell) 

(2) A kérelmeket 2018. december 11. napjáig lehet a Sajóvámosi Közös Önkormányzati    

Hivatal Sajópálfalai Kirendeltségén lehet benyújtani. 

(3)A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. . 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell) 

 

 

5. § 

( l ) A támogatás mértéke 1 m3, mely természetbeni juttatásban az a személy részesülhet, 

akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft -ot és 

lakásának fatüzelésre alkalmas fűtőberendezése van.  

 ( 2 )  Önkormányzat által biztosított szállítási költség, mint saját forrás szerepel. A forrás 

felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 5. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott 

határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.  

 

                                                       II. fejezet 

                                                          Záró rendelkezések 

 

6 § 

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Fekete Zoltán Molnárné Cseh Mária  

 polgármester  jegyző 

 

 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: …………………... 
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Molnárné Cseh Mária jegyző Előzetesen tárgyalja: …………….. Bizottság 
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A döntéshez egyszerű         x       

                    minősített            többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni        x        

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: …………………………… képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti           rendkívüli           ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018 (IV.12.) 

RENDELETE 
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK MEGSZEGÉSÉNEK 

JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL 

 

 

Tisztelt Képviselő-testületi tagok! 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésénekjogkövetkezményéről az alábbi 

jogsértő és párhuzamos (Jat. 3. §) szabályozási rendelkezések találhatóak: 

3. § Temetőre vonatkozó rendelkezések ütköznek a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 41/A. § A temetőszabályzat. 

4.-5.-6. § -ok mint Sajóvámos esetében az 5. §. 

7.  §      Rágcsáló és rovarirtás ütközik a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. 

8.  §          A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26.§ (1) 

bekezdésében foglalt lakcím bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Alaptörvényellenes 

helyi szabályozás. 

13.-14.-15. § Állattartás szintén jogsértő és hatáskörelvonás valósul meg. 

17. § Eljárási szabályok itt nem találtam felhatalmazást, csak arra kapott a képviselő-testület 

hogy tényállásokat állapítson meg. 

18. § pedig abszolúte rendszeridegen ettől a szabályozási lehetőségtől. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete 

 

 X 



Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 

   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu 

23 

 

Az önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

1. § 

Hatályát veszti a 3/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Fekete Zoltán      Molnárné Cseh Mária 

polgármester       jegyző 
 

 

Sajópálfala, 2018.10.25. 

      Molnárné Cseh Mária 

       jegyző 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a Képviselő-testületi tagokat, hogy fogadják el a 

rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a 3/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelet. 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Fekete Zoltán      Molnárné Cseh Mária 

polgármester       jegyző 
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SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester Előzetesen tárgyalja:                                 Bizottság 

A döntéshez egyszerű          X 

                    minősített                       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni            X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                           képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                     rendkívüli              ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Dr. Molnár Imre háziorvos javaslata a Helyi iparűzési adó alóli mentesség megadásáról és a 

sajópálfalai Asszisztensi vérévteli tiszteletdíjának megállapításának elfogadása. 

 

 X 
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Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy nem támogatja a háziorvos adómentessé tételét. 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Elmondta, hogy ő sem javasolja az adómentesség megadását. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testületi 

tagokat hozzanak határozati döntést. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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55/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Dr. Molnár Imre háziorvos javaslataival kapcsolatos döntések 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Molnár Imre 

háziorvos által tett kérelmét, mely szerint a helyi iparűzési adó mentességét nem hagyja jóvá a 

képviselő-testület. 

 

Az asszisztensi díjazással kapcsolatosan a Képviselő-testület minden év végén 10.000 - 

10.000 Ft-tal támogatja munkájukat. 

 

Egyúttal felkérik a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

2019. évi költségvetésbe tegyék be. 

 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ügyiratszám: 
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Molnárné Cseh Mária jegyző Előzetesen tárgyalja: …………….. Bizottság 

A döntéshez egyszerű          X 

                    minősített                       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni             X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                                    

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                                                                  képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti                    rendkívüli             ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 
JAVASLAT 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP) ELFOGADÁSÁRA 

 

 X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

szerint a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak öt évre szóló 

esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. A tavalyi év során a 66/2012. (XII. 12.) Kth. számú 

határozattal elfogadásra került a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: HEP), 

azonban a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011.(XII. 27.) Korm. rendelet előírja a Türr István Képző és Kutató Intézet 

(TKKI) közreműködését. A TKKI egy 3 napos felnőttképzés során a település részére helyi 

esélyegyenlőségi mentort képzett. A jövőben a TKKI által kiadott sablon szerint felépített HEP 

megléte a feltétele, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai vagy európai uniós támogatásban 

részesülhessen. Ennek alapján készült el az új HEP. Így a már elfogadott HEP hatályon kívül 

helyezése indokolt. 

Az említett Korm. rendelet tartalmazza az: 

• elkészítési szempontjait  

• esélyegyenlőségi területeket,  

• HEP célcsoportjait  

 

A helyi esélyegyenlőségi program 2 részből áll:  

1. helyzetelemzés,  

2. intézkedési terv, 

1. Helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozóan, 

különös tekintettel:  

 - a nők, 

 - a mélyszegénységben élők,  

 - a romák, 

 - a fogyatékkal élő személyek,  

 - a gyermekek,  

 - és idősek csoportjára.  

A helyzetelemzés a célcsoportok  

 oktatási, 

 lakhatási,  

 foglalkoztatási, 

 egészségügyi, 

 szociális helyzetére irányul. 

Továbbá vizsgálja a célcsoportok teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi 

problémáit. 

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 

 Meghatározza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

 A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési 

kisebbségi önkormányzatok véleményét.  

 A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni.  
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 A programalkotás során gondoskodni kell a helyi HEP és a települési önkormányzat által 

készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és 

az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

A megvalósítás során: 

• az Önkormányzatnak biztosítania és vizsgálnia kell, hogy az intézmények működését és 

 munkáját érintő alapvető dokumentumokban beépüljenek és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek; 

• a személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az 

 ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek; 

• A lakossági kapcsolatokra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sajópálfala Község Esélyegyenlőségi Programját 

megtárgyalni, azt elfogadni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Sajópálfala Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sajópálfala Község Esélyegyenlőségi 

Programját, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előre mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletében meghatározott tartalommal 

megtárgyalta, azt jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 66/2012. (XII. 12.) Kth. számú határozat hatályát 

veszti. 

 

Felelős: Molnárné Cseh Mária jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Sajópálfala, 2018. október 29.        

         Molnárné Cseh Mária 

          jegyző 

 

 

 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Megkérte Fekete Zoltán polgármestert és a Képviselő-

testületi tagokat, hogy fogadják el a helyi esélyegyenlőségi programot és annak határozati 

javaslatát. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hozzanak határozati 

döntést. 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

56/2018.(X.31.) önkormányzati határozat 
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Tárgy: Sajópálfala Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sajópálfala Község Esélyegyenlőségi 

Programját, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előre mozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletében meghatározott 

tartalommal megtárgyalta, azt jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 66/2012. (XII. 12.) Kth. számú 

határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Molnárné Cseh Mária jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1800 

órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA S.K.     FEKETE ZOLTÁN S.K 

jegyző         polgármester 

 

 

 

KÁZSMÉR VERONIKA S.K  IZSÓ JÁNOS S.K 

jegyzőkönyv hitelesítők 


