
Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 

   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu 

 

1 

 

 

  

Iktsz.: SPO/71-1/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2019. január 17-én 1800 órakor tartott 

rendkívüli ülésén. 

 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

 

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

képviselő, Kázsmér Veronika képviselő és Takács Zsuzsa képviselő. Molnárné 

Cseh Mária jegyző jelezte, hogy nem tud részt venni. 

 

 

 

 

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 Izsó János képviselőt és Kászmér Veronika képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

Az ülés Napirendje: 

1. A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pályázata a kiegyenlítő bérrendezési 

alapra 

       Előterjesztő: Molnárné Cseh Mária jegyző 

 

2. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok  

        Előterjesztő: polgármester 

 

3. Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok  
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Fekete Zoltán polgármester: Ismertette Molnárné Cseh Mária jegyző asszony előterjesztését. 
 

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 
 
Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal  
3712. Sajóvámos, Munkácsy utca 2. 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testületekhez - 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra.  
A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok 
számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetmény alapja megemelésre kerüljön.  
 

 X 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap 
összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 
2019. évre is 38 650 forintban került meghatározásra, tehát ebben az évben sem történt változás – 
11 éve - a köztisztviselői illetményalap tekintetében.  
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben, 
2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem élt 
ezzel a lehetőséggel, mérlegelve az Önkormányzat adott évi költségvetését.  
 
A pályázati felhívás tartalma szerint pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I.1. a) pontja alapján támogatásra 
jogosult, 38 000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, 
önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok nyújthatnak be. A támogatás a Kvtv. 
2. melléklet I.1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető igénybe.  
A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal esetében ez 8,8 fő.  
A pályázó önkormányzat adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. c) pontja 
szerint kell figyelembe venni.  
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. 
évre vonatkozóan, - 2019. január 1-jétől kezdődően, 2019. évi január-november havi illetmény és 
ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésre felhasználva –a Kvtv.-ben rögzítetthez 
képest (amely 38 650 Ft) legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja 
meg. Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban állami támogatás 
biztosítását nem eredményezi.  
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.   
A pályázati felhívásban foglalt támogatási mértéknél figyelembe vehető kategóriák tekintetében 
Sajóvámos település egy lakosra jutó adóerő-képessége 20 000 forint vagy kevesebb, így a kiegészítő 
támogatás fajlagos összege 800 000 forint/fő/év.  
Tekintettel arra, hogy a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatási 
jogviszonyban álló köztisztviselők esetében alkalmazott illetményalap 2018. július 1-jén a Kvtv. 60. 
§ (1) bekezdésében szereplő 38 650 Ft összeg, így a fentiekben részletezett fajlagos összeg 
igényelhető.  
 
Mindezekre figyelemmel Sajóvámos tekintetében az önkormányzat vállalása alapján az 
önkormányzat által igényelhető támogatás összege: 7.040.000,- Ft.  
 
A pályázat benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 
történik, mely rögzítés lezárásának dátuma 2019. január 25. napja.  
Ezen felül a pályázati adatlap és egyéb kötelező mellékletek megküldése papír alapon is teljesítendő 
a Kincstár területileg illetékes Igazgatósága felé, melynek határideje: 2019. január 28. (elektronikus 
rögzítés lezárását követő munkanap) 
 
A pályázati felhívás által meghatározott benyújtandó dokumentum a pályázat benyújtásáról szóló 
képviselő-testületi határozat hitelesített másolata, amely tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat 
vállalja az illetményalap a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz 
legalább 46 380 forintban történő megállapítását 2019. évre. 
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Mivel a Közös Hivatal költségvetését 2 települési önkormányzat képviselő-testülete fogadja el, ezért 
mindkettő testület határozata szükséges az ügyben, melyet követően a gesztor nyújtja be a 
pályázatot. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-
tervezet elfogadására. 
 
 
Sajóvámos, Sajópálfala 2019. január 17. 
                                                                                                         
                                                                                            Molnárné Cseh Mária  
                                                                                                           jegyző   

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
Sajóvámos (Sajópálfala) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
……../2019. (…….) önkormányzati 

HATÁROZATA 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról 

 
 
A Képviselő-testület 

 
- k i n y i l a t k o z z a , hogy az előterjesztésben javasolt Sajóvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának emelését indokoltnak tartja.  

 
- Ennek érdekében a pályázati felhívás tartalmának ismeretében e l h a t á r o z z a , hogy a 

gesztor Önkormányzat kérelmet nyújt be, a belügyminiszter által hirdetett a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 

melléklet I. 12. pont szerint az „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” irányuló 

pályázati kiírásra, a  Sajóvámosi  Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményének megemelése tekintetében a Magyar Államkincstárhoz.  

 
- k i j e l e n t i , hogy a pályázat benyújtásával egyetért és az abban foglaltak megvalósítását 

támogatja. 

- k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l l a l  a r r a , hogy nyertes pályázat esetén a Kvtv. 60. § (1) 

bekezdésében rögzített 38 650 Ft összeghez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz 

legalább 46 380 forintban állapítja meg 2019. évre.  

 
- meghatalmazza Váradi Lajos polgármestert a kérelem benyújtására, a kérelemmel 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a kérelem benyújtásához szükséges 

megállapodások megkötésére.  
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Határidő:  elektronikus rögzítés kapcsán: 2019. január 25. 14 óra 00 perc 
  papír alapon történő benyújtás kapcsán: 2019. január 28. 
Felelős:  Váradi Lajos polgármester 
 

 
Sajóvámos, 2019. január .. 

 

 

Váradi Lajos sk.       Molnárné Cseh Mária sk. 

polgármester         jegyző 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait fogadják el a javaslatot. 

 

 

Egyéb észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértenek. 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a Képviselő testület-tagjait, hogy fogadják el a 

határozati javaslatokat. 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pályázata a kiegyenlítő bérrendezési 

alapra 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajóvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál foglalkoztatott 8,8 fő (elismert hivatali létszám) bérrendezésére vonatkozó 

előterjesztést. 

Sajóvámos és Sajópálfala község önkormányzata közösen vállalja, hogy az illetményalapot 

2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 30%-

kal emelt összegben, azaz 50.300 forintban állapítja meg. 

 

Határidő: 3 nap 

Felelős: Molnárné Cseh Mária jegyző 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Miskolc Térségi Konzorciummal 

kapcsolatos előterjesztéseket. 
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Ügyiratszám:  
Ellenőrizte:                             (jegyző/aljegyző) 
Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         
Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

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 

 
 

1/Határozati javaslat 

 

………………………………. Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések 

meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium által nyújtandó kölcsön a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához 

 

1. A …………………………Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 

hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a KEHOP-

os projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához szükséges mértékű kölcsönt biztosít 

2019. évben, melynek pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat osztatlan közös 

vagyonát jelöli meg.  

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

2 A …………………………Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a Konzorcium gesztor önkormányzatát, hogy a 

Miskolc Térségi Konzorcium működőképességének fenntartása mellett, a mindenkori 

pénzügyi forrásainak erejéig, a kölcsön iránti igény beérkezését követően gondoskodjon a 

kamatmentes kölcsön biztosításáról és kösse meg a kölcsönszerződést.  

 

Felelős:    Polgármester 

x 
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Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

3. A …………………………….Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

jövőbeli kölcsön hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben részt vevő 

valamennyi önkormányzat a szükséges döntéseket meghozza és a határozat kivonata 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

 

 

2/Határozati javaslat 

 

………………………………. Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések 

meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 

megadása 

 

1. A ……………………………… Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc 

4752/3 helyrajzi számú, természetben Miskolc, József Attila utca 65. szám alatti, hulladékudvar 

ingatlanon korábbi projektekből megvalósult beruházások eredményeként létrejött 

vagyonelemek osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat elfogadásával tulajdonosként 

hozzájárulnak a Miskolc 4752/3 hrsz.-ú ingatlanon a „KEHOP – 3.2.1. „Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó 

beruházás végrehajtásához. 

 

2. A ……………………………… Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hejőpapi 

073/6 hrsz.-ú hulladéktelep megnevezésű ingatlan osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat 

elfogadásával tulajdonosként hozzájárulnak a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú hulladéktelep 

megnevezésű ingatlanon a KEHOP 3.2.1.-15-2017-00019 „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projekt keretében megvalósítandó 

beruházás végrehajtásához. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 
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3/ Határozati javaslat 

 

………………………………. Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések 

meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 2. számú módosítása 

 

A ……………………………………..Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc 

Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

között 2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 2. 

számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2018. évi bérleti 

szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös 

vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések 

önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele 

a Közreműködő Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

4/ Határozati javaslat 

 

………………………………. Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések 

meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosítása 

 

A …………………………..Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Térségi 

Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 

2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 3. számú 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2019. évi bérleti szerződés 

módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal 

kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának 

képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő 

Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 
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Fekete Zoltán polgármester: Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el határozati 

javaslatokat. 

 

Egyéb észrevétel nem érkezett. 

 

Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 

Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára” 

című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium által nyújtandó kölcsön a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához 

 

1. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a KEHOP-os 

projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához szükséges mértékű kölcsönt biztosít 2019. 

évben, melynek pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat osztatlan közös vagyonát 

jelöli meg.  

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

2 A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát, mint a Konzorcium gesztor önkormányzatát, hogy a Miskolc 

Térségi Konzorcium működőképességének fenntartása mellett, a mindenkori pénzügyi 

forrásainak erejéig, a kölcsön iránti igény beérkezését követően gondoskodjon a kamatmentes 

kölcsön biztosításáról és kösse meg a kölcsönszerződést.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után  

 

3. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a jövőbeli kölcsön 

hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi 

önkormányzat a szükséges döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:   minden társult önkormányzat jóváhagyása után 
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Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 

Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára” 

című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 

megadása 

 

1. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc 4752/3 helyrajzi 

számú, természetben Miskolc, József Attila utca 65. szám alatti, hulladékudvar ingatlanon 

korábbi projektekből megvalósult beruházások eredményeként létrejött vagyonelemek 

osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat elfogadásával tulajdonosként hozzájárulnak a 

Miskolc 4752/3 hrsz.-ú ingatlanon a „KEHOP – 3.2.1. „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó beruházás 

végrehajtásához. 

 

2. A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú 

hulladéktelep megnevezésű ingatlan osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat elfogadásával 

tulajdonosként hozzájárulnak a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú hulladéktelep megnevezésű ingatlanon 

a KEHOP 3.2.1.-15-2017-00019 „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és 

térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” tárgyú projekt keretében megvalósítandó beruházás végrehajtásához. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 

Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára” 

című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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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 

4/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 2. számú módosítása 

 

A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. 

napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 2. számú módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2018. évi bérleti szerződés módosítás 

érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos 

valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei 

is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 

Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára” 

című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosítása 

 

A Sajópálfala Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. 

napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 3. számú módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2019. évi bérleti szerződés módosítás 
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érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos 

valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei 

is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy lehetőség nyílt 

bölcsőde fejlesztésre, ravatalozó, falubusz, utak, járdák, óvoda, tájház és szolgálati lakásokra 

nyújtható bepályázat az önkormányzatoknak. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy a bölcsődei részt minden féle képen szükséges 

fejleszteni, illetve az óvodai részt. 

 

Izsó János alpolgármester: Jobbnak látná, ha óvodát vagy bölcsődét építenének. 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Elmondta, ő is egyetért a bölcsőde fejlesztéssel, de falubuszra 

is mindenféleképpen be kell nyújtani. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Bölcsődei fejlesztéssel kapcsolatosan kérte a képviselőket, hogy 

döntsenek a pályázat benyújtásáról.  

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázat benyújtásáról. 

 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyminiszter 

és az emberi erőforrások minisztériuma által kiírt pályázatot, melyet be kívánnak nyújtani a 

bölcsődei fejlesztésre. 

 

 

Felelős: Polgármester 
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Fekete Zoltán polgármester: Kéri. hogy a Modern Falu Program 2019. évi pályázataira 

fontossági sorrendet állítsanak fel, hogy azok alapján nyújtsák be a pályázatokat. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7/2019.(I.17.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Pályázati anyagok sorrendjének benyújtása. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Modern Falu 

Program 2019 évi pályázataira az alábbi sorrend szerint nyújtja be a pályázatokat: 

1. Óvoda 

2. Falubusz 

3. Ravatalozó 

4. Közösségi tér 

5. Szolgálati lakás 

6. Hivatal felújítás 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1930 órakor 

bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

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

jegyző         polgármester 

 

 

IZSÓ JÁNOS S.K.  KÁZSMÉR VERONIKA S.K. 

jegyzőkönyv hitelesítők 


