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Iktsz.: SPO/71-7/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2019. április 9-én 1400 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésén. 

 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

 

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

képviselő, Takács Zsuzsa képviselő. Kázsmér Veronika képviselő jelezte, hogy 

nem tud részt venni. 

 

 

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 4 tag jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

 

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

amit a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

Az ülés Napirendje: 

 

1. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatta a képvise-

lőket, hogy az ülés legfontosabb napirendi pontja a „Bölcsődei fejlesztési program” megneve-

zésű pályázat visszavonásáról szól. 

 

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértetek a pályázat visszavonásával 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 
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Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

19/2019.(IV.9.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázat visszavonásáról 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Bölcsődei fejlesztési program 2018. 

támogatás tárgyában benyújtott pályázatát visszavonja, és felhatalmazza a polgármestert a 

visszavonáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Elmondta, hogy amíg nem nyújtják be újból a pályázatott addig 

az előírt hiányosságokat lehet pótolni, így a tulajdoni lapra is fel kell tüntetni a bölcsődét. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Érdeklődött az óvodai csoport bővítéssel kapcsolatosan. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Elmondta, hogy az a következő ülés napirendi pontjához 

tartozik. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Mamas-Food 

Kft. egy levelet küldött a testület részére melyben kifogásolják a bérleti díj megemelését. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy a konyha olyan dolgokat valósított meg, amit 

előzetesen nem beszélt meg a testülettel. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Kifejtette, hogy a testület döntött arról, hogy nem adják ki a 

kistermet senkinek. 

 

Izsó János alpolgármester: Beszámolt arról, hogy a konyha az ÁFA-t vissza tudják igényelni. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy a konyha önálló mérőállással rendelkezik 

(villany, gáz) a vizet részarányosan fizetik. A kis iroda, amit használnak annak az áram ellátását 

nem tudta, hogy nem a konyhához tartozik. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Javasolta, hogy a kis iroda helyiséget ne foglalják bele a bérleti 

szerződésbe. 

 

Izsó János alpolgármester: Szintén egyetértett azzal, hogy a kis iroda ne legyen benne a 

szerződésben. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Bérleti díjra vonatkozóan megkérdezte a Képviselő- testület 

tagjait, hogy 80.000 Ft vagy 100.000 Ft/ hó legyen a bérleti díj. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20/2019.(IV.9.) önkormányzati határozat 

 

 

Tárgy: Mamas -Food Kft. bérleti díjának megállapítása 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Mamas Food Kft. bérleti díját és úgy 

döntött, hogy 100.000 Ft / hó bérleti díjat állapít meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1530 órakor 

bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

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

jegyző         polgármester 

 

 

 

TAKÁCS ZSUZSA S.K.  STEFURA IBOLYA S.K. 

jegyzőkönyv hitelesítők 


