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Iktsz.: SPO/71-8/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2019. április 24-én 1600 órakor tartott 

ülésén. 

 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

 

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

képviselő, Takács Zsuzsa képviselő és Kázsmér Veronika képviselő, 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó. Dr. Fehér Magdolna fogorvos jelezte 

nem tud részt venni az ülésen. 

 

 

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 Kázsmév Veronika képviselőt és Izsó János képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

Az ülés Napirendje: 

 

1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásról és az önkormányzat vagyongaz-

dálkodásáról 

 Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

 

2. Beszámoló a fogorvosi ellátás tapasztalatairól 

 Előterjesztő: Dr. Fehér Magdolna 

 

3. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

4. Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 
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Fekete Zoltán polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Fel-

kérte Körtvélyesi Gyulánét, hogy ismertesse a 2018. évi költségvetés végrehajtásról és az ön-

kormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Ügyiratszám: SPO/71-8/2019 
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                        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 
 

Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról 
 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 

BESZÁMOLÓ 

a 2018. évi gazdálkodásról  

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 2/2018(III.20.) sz. rendeletével fogadta el a 2018. évi 

költségvetését, bevételét és kiadását 123.711 e Ft összegben. 

Bevételeink vonatkozásában év közben előirányzatot módosítottunk elsősorban az állami 

támogatások, a fejlesztési- felhalmozási célú támogatások, valamint kisebb részben működési 

bevételeink alapján. A 2018. évi módosított előírásunk mind a bevételi, mind pedig a kiadási 

oldal 183.982 e Ft lett.  

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 2018. évi teljesített bevétele 172.732 e Ft. 

 X 
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Önkormányzatunk legjelentősebb bevétele a költségvetési támogatás, melynek éves összege 

48.020 e Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13.292 e 

Ft. Egyes köznevelési intézmények támogatása- óvoda – 16.062 e Ft. Szociális és 

gyermekétkeztetés támogatása - óvoda – 7.764 e Ft, a település kulturális feladatainak 

támogatása 1.800 e Ft. 

Működési célú központosított előírás, mely eredeti tervünkben nem szerepelt 9.102 e Ft, víz-

szennyvíz ártámogatás 7.768 e Ft, szociális tűzifa támogatásra 1.067 e Ft, és 267 e Ft - 2017 

évi szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás. 

 

Működési támogatásra államháztartáson belülről összesen 28.607 e Ft érkezett számlánkra, 

melyből 28.403 e Ft közfoglalkoztatott támogatás, valamint 204 e Ft gyermekvédelmi Erzsébet 

utalvány formájában lett jóvá írva. 

 

 

 

Eredeti költségvetésünkbe 7.100 e Ft szerepelt közhatalmi bevételek címen, melynek teljesítése 

11.534 e Ft az alábbiak szerint: 

- Termőföld bérbeadásból származó szja                 1 e Ft, 

- Értékesítési forgalmi adó - iparűzési adó    6.543 e Ft, 

- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része  1.551 e Ft, 

- Egyéb közhatalmi bevétel – települési földadó   1.808 e Ft, 

- Késedelmi pótlék,  talajterhelési díj          84 e Ft 

- Vagyoni típusú adók - építményadó        347 e Ft,  

- Magánszemélyek kommunális adója     1.200 e Ft. 

 

2.650 e Ft-ot írtunk elő éves szinten működési bevételekre, melynek a teljesítése 14.726 e Ft 

lett. Ellátási díjakra - óvodás, bölcsődés térítési díj, 150 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 1.353 e 

Ft, ebből 957 e Ft, az óvodások ingyenes 

étkeztetését mutatja.  Szolgáltatások ellenértékeként eredeti tervünk 850 e Ft-ot tartalmazott, a 

tényszám 1.472 e Ft, mely magába foglalja a bérleti díjakat, közvetített szolgáltatások 

ellenértékeként 9.161 e Ft-ot könyveltünk le, a bérbe adott ingatlanok rezsi költségeként. 

 

Mindezek a bevételek kiszámlázott ÁFA vonzata 3.129 e Ft, kamat bevételünk 6 e Ft volt. 

 

Egyéb működési célra átvett pénz 1.515 e Ft, konzorcium felosztás, a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzattól. 

 

Felhalmozás célú átvett pénzeszközt eredeti tervünk nem tartalmaz, a tényszám 95 e Ft-tal 

emelte költségvetésünk bevételi oldalát, amely a lakosság által befizetett szennyvíz 

hozzájárulást tartalmazza. 

 

Finanszírozási bevételünk 67.839 e Ft volt, ebből államháztartáson belüli megelőlegezésként 

nyilvántartásba vettünk 1.304 e Ft-ot, mely előlegként került hozzánk a 2019. évi állami 

támogatás terhére. 

 

Előző évi költségvetési maradványként 45.867 e Ft-ot könyveltünk le. 



Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 

   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu 

 

4 

 

 

 

Óvoda finanszírozásra 20.668 e Ft került átutalásra. 

 

Önkormányzatunk 2018. évi kiadása működési és fejlesztési kiadása együtt 168.444 e Ft lett.  

 

Működési kiadásaink vonatkozásában legjelentősebb tétel a személyi juttatásokra kifizetett 

költség, melynek éves szinten a teljesítése 47.608 e Ft, a 48.674 e Ft módosított előírással 

szemben. Ezen belül a választott tisztségviselőknek 7.644 e Ft-ot fizettünk ki, a 

közfoglalkoztatott munkabér 20.252e Ft volt. 

A bérek és bérjellegű kifizetések után munkaadókat terhelő szociális járulékokra 7.288 e Ft-ot 

költöttünk, melynek éves előírása 7.288 e Ft volt. 

 

2018. évben a dologi kiadásokra teljesített összeg 32.904 e Ft, a tervezett 46.162 e Ft-tal 

szemben.  

Ezen belül készletszerzésre, mely magába foglalja a működéshez szükséges üzemeltetési, 

valamint a szakmai anyagokat 6.926 e Ft-ot fordítottunk. 

Kommunikációs szolgáltatásokra 370 e Ft-ot használtunk fel. 

Szolgáltatási kiadások éves szinten 19.070 e Ft-ban terhelték költségvetésünket, ide tartoznak 

a közüzemi díjak, fűtés, világítás, szállítás, összességében minden olyan működési kiadás, 

amely nem anyagjellegű.  

Kiküldetési kiadásokra 75 e Ft-ot fordítottunk.  

A fenti anyagok és szolgáltatások után éves szinten 5.373 e Ft volt az általános forgalmi adó, 

fizetendő általános forgalmi adóra 927 e Ft, kamatkiadásra 95 e Ft-ot, egyéb dologi kiadásra 50 

e Ft-ot fordítottunk, ami gépkocsi autópálya matrica értékét tartalmazza. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2018-ban összesen 8.686 e Ft-ot fordítottunk, az alábbiak 

szerint: 

- gyermekvédelmi támogatás / Erzsébet-ut./       204 e Ft      

- települési támogatás    7.977 e Ft 

- beiskolázási segély    505 e Ft 

 

Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belül 1.082 e Ft került átadásra, 1.000 e Ft 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak és pénzügyi hozzájárulás címen 82 e Ft-ot fizettünk ki. 

 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címen összes kifizetésünk 8.427 e 

Ft volt. Ebből 7.768 e Ft-ot az ÉRV-nek utaltuk át, az önkormányzatunkhoz pályázat útján, 

állami támogatásként érkezett víz-szennyvíz hozzájárulást. A Szirmabesenyői ügyelet eü. 

szolgáltatásra 523 e Ft-ot fizettünk. Tagdíj támogatás címen 49 e Ft-ot, és 87 e Ft-ot más 

önkormányzat támogatásra könyveltünk. 

 

Beruházási kiadásként könyveltünk le összesen 2.365 e Ft-ot, ebből 1.300 e Ft volt az ingatlan 

vásárlás, laptop 114 e Ft, festett korpuszt értéke 120 e Ft, permetező 117 e Ft, fűrész-fűnyíró 

403 e Ft, ágvágó 110 e Ft és ezek ÁFA tartalma 201 e Ft. 

 

Felújításokra 38.022 e Ft-ot fizettünk, ebből út felújításra 984 e Ft, Tájház állagmegóvás 5.217 

e Ft volt, 23.881 e Ft-ba került a Hivatal épület energetikai felújítása, és a felújítás ÁFA 7.940 

e Ft. 
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Finanszírozási kiadásunk éves szinten összesen 22.062 e Ft, ebből 1.394 e Ft 2017. évi 

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésre, 20.668 e Ft Vackor Egységes Óvoda és 

Mini Bölcsőde finanszírozási kiadásaira. 

 

Sajópálfala Önkormányzat pénzkészlete:   5.902 e Ft 

  ebből: bankszámlán    3.803 e Ft 

    gépjárműadó számlán  91 e Ft  

    közfoglalkoztatott számlán   1.643 e Ft 

    iparűzési adó számlán  365 e Ft 

 

Vackor Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde: bankszámlán    208 e Ft 

Összes pénzkészlet:     6.110 e Ft 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A csatolt táblázatokban részletesen bemutatjuk Önöknek Önkormányzatunk bevételeit és 

kiadásait, a teljesítések százalékában. 

Kérem Önöket, fogadják el a 2018-as év gazdálkodásáról szóló beszámolómat. 

 

 

Sajópálfala, 2019. április 17. 

       Fekete Zoltán 

        polgármester 

 

 

 

Izsó János alpolgármester: Érdeklődött, hogy a 6 millió 100 Ft mikori dátum. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: 2018 december 31-ei. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy kifizetettlen számlák nem szerepelnek benne. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy csak a teljesített költségeket 

tartalmazza. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Érdeklődött, hogy mennyi hiánnyal zártak. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy17 millió Ft hiánnyal zárt a 

költségvetés, de itt csak a tényleges számlák szerepelnek. 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Érdeklődött, hogy az elmaradt számlák a 2019 évi 

beszámolóban lesz látható. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Érdeklődött, hogy a 2018 évi elmaradt számlák nincsennek 

feltüntettve és miért nincs. 
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Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a rendszerben nem készíthető 

mínuszos költségvetés. Csak a kifizetett dolgokról tudja elkészíteni és a mínuszos költségvetés 

csak a 2019 éviben lesz benne. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy sehol nem szerepel a hiányosság és ez számára 

érthetetlen. Szeretné, ha valahogy szerepelne a hiány is. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a KGR rendszerben nem lehetséges, 

de a szöveges részbe bele lehet írni. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Beszámolt arról, hogy a korábbi beszámolókból sem derül ki az 

esetleges hiány. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Érdeklődött, hogy ágvágót és még sok minden mást vásárolt az 

önkormányzat miből lettek finanszírozva. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy ezeket dologi kiadásból lettek 

elszámolva. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Érdeklődött, hogy a tájházra mennyit fizettek ki. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Tájékoztatta, hogy az ÁFA-át nem lehet egybe 

feltüntetni csak külön. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Érdeklődött, hogy most mennyi és miért lett kevés a szociális 

támogatás. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy tavaly 6 millió volt az erre az évre 

4 milliót állapítottak meg. A fajlagos összeget csökkentették, mely központilag történt, de függ 

a lakosság létszámától és a munkanélküliség arányától. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Érdeklődött, hogy az út felújítás az utas pályázatból készült el. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, igen pályázati pénzből készült. 

 

Izsó János alpolgármester: Közölte, hogy ha nem tudnak a kifizetettlen számlákról, akkor 

érdemben nem tudnak dönteni. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Elmondta, hogy igazából már 2017-ben volt probléma. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Érdeklődött, hogy van e ami veszteségesen működik. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az óvoda az. 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Érdeklődött, hogy most, hogy áll a kassza. 
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Fekete Zoltán: Elmondta, hogyha lezárják a pályázatott, akkor a visszatartott pénzt utána 

utalják. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a MÁK-tól függ, mikor 

küldik a fennmaradó összeget. A Belügyminisztériumhoz is fognak pályázatott benyújtani. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Érdeklődött, hogy mikor kapják meg a tiszteletdíjukat. 

 

Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy május elején fogják tudni kifizetni 

a fizetésekkel együtt. 

 

Izsó János alpolgármester: Úgy gondolta, hogy jobb bevételek jöttek be, de ez nem így 

alakult. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzés után derült ki ez a hiány és már 

akkor nem lehetett visszamondani, mert már meg volt előlegezve egy része. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közbeszerzési folyamat 

kész tények elé állította az önkormányzatot. Továbbá elmondta, hogy a brod megvásárlásával 

kapcsolatosan az ügyvéd elmondta, hogy önkormányzat nem vásárolhatja meg csak helyi lakos. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Javasolta, hogy minden számlát kivéve a közüzemi számlákat 

valamelyik képviselő testület tag is ellen jegyezze még mielőtt kifizetésre kerülnének a 

számlák. 

 

A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy az alpolgármestert bevonja a gazdálkodás 

naprakész ellenőrzése érdekében. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő- testület tagjait, hogy egyetértenek e 

azzal, ha Izsó János vállalja a számlák ellen jegyzését. 

 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Elmondta, hogy a költségvetési rendeletben 500 ezer ft-ig 

engedélyezik átcsoportosítani a pénzt a polgármesternek, az e feletti döntéshez képviselő-

testületi döntés szükséges 

 

A gazdálkodás biztonsága érdekében a testület valamennyi tagja kérte az alpolgármestert, 

hogy a kifizetéssel kapcsolatos számlákat a közüzemi számlák kivételével a polgármester 

aláírása mellett ő is ellen jegyezze. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Elmondta kérné a beszámoló kiegészítését a kiadási költségekkel 

kiegészíteni. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják a 

2018. évi költségvetés végrehajtásról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 

beszámolót, felhatalmazza a pénzügyi előadót, hogy részletezze a beszámoló kiadási 
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előirányzatokkal a ki nem egyenlített számlákról, melyet az ülést követő napon megküld a 

testület számára. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatott fogadta 

el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

21/2019.(IV.24.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: a 2018. évi költségvetés végrehajtásról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 

 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetés végrehajtásról és 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót. A felhatalmazza a pénzügyi 

előadót, hogy részletezze a beszámoló kiadási előirányzatokkal a ki nem egyenlített számlákról 

és felkérik a jegyzőt a rendelet elkészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Jelezte a Képviselő testület tagjainak, hogy a településkép 

védelméről szóló rendelet újbóli elkészítése szükséges. (jegyzőkönyv melléklete a tájékoztató 

levél) 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 

 
Kiegészített beszámoló 

a 2018. évi gazdálkodásról  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Sajópálfala Község Önkormányzata 2/2018(III.20.) sz. rendeletével fogadta el a 
2018. évi költségvetését, bevételét és kiadását 123.711 e Ft összegben. 
Bevételeink vonatkozásában év közben előirányzatot módosítottunk elsősorban 
az állami támogatások, a fejlesztési- felhalmozási célú támogatások, valamint 
kisebb részben működési bevételeink alapján. A 2018. évi módosított előírásunk 
mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal 183.982 e Ft lett.  
 
Sajópálfala Község Önkormányzata 2018. évi teljesített bevétele 172.732 e Ft. 
Önkormányzatunk legjelentősebb bevétele a költségvetési támogatás, melynek 



Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 

   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu 

 

9 

 

 

éves összege 48.020 e Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása 13.292 e Ft. Egyes köznevelési intézmények támogatása    - 
óvoda – 16.062 e Ft. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása - óvoda – 7.764 
e Ft, a település kulturális feladatainak támogatása 1.800 e Ft. 
Működési célú központosított előírás, mely eredeti tervünkben nem szerepelt 
9.102 e Ft, víz-szennyvíz ártámogatás 7.768 e Ft, szociális tűzifa támogatásra 
1.067 e Ft, és 267 e Ft - 2017 évi szociális célú tüzelőanyagvásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás. 
 
Működési támogatásra államháztartáson belülről összesen 28.607 e Ft érkezett 
számlánkra, melyből 28.403 e Ft közfoglalkoztatott támogatás, valamint 204 e Ft 
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában lett jóvá írva. 
 
Eredeti költségvetésünkbe 7.100 e Ft szerepelt közhatalmi bevételek címen, 
melynek teljesítése 11.534 e Ft az alábbiak szerint: 

- Termőföld bérbeadásból származó szja                 1 e Ft, 

- Értékesítési forgalmi adó - iparűzési adó    6.543 e Ft, 

- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része  1.551 e Ft, 

- Egyéb közhatalmi bevétel – települési földadó   1.808 e Ft, 

- Késedelmi pótlék,  talajterhelési díj          84 e Ft 

- Vagyoni típusú adók - építményadó        347 e Ft,  

- Magánszemélyek kommunális adója      1.200 e Ft. 

 
2.650 e Ft-ot írtunk elő éves szinten működési bevételekre, melynek a teljesítése 
14.726 e Ft lett. Ellátási díjakra - óvodás, bölcsődés térítési díj, 150 e Ft-ot 
terveztünk, a teljesítés 1.353 e Ft, ebből 957 e Ft, az óvodások ingyenes 
étkeztetését mutatja.  Szolgáltatások ellenértékeként eredeti tervünk 850 e Ft-
ot tartalmazott, a tényszám 1.472 e Ft, mely magába foglalja a bérleti díjakat, 
közvetített szolgáltatások ellenértékeként 9.161 e Ft-ot könyveltünk le, a bérbe 
adott ingatlanok rezsi költségeként. 
 
Mindezek a bevételek kiszámlázott ÁFA vonzata 3.129 e Ft, kamat bevételünk 6 
e Ft volt. 
 
Egyéb működési célra átvett pénz 1.515 e Ft, konzorcium felosztás, a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzattól. 
 
Felhalmozás célú átvett pénzeszközt eredeti tervünk nem tartalmaz, a tényszám 
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95 e Ft-tal emelte költségvetésünk bevételi oldalát, amely a lakosság által 
befizetett szennyvíz hozzájárulást tartalmazza. 
 
Finanszírozási bevételünk 67.839 e Ft volt, ebből államháztartáson belüli 
megelőlegezésként nyilvántartásba vettünk 1.304 e Ft-ot, mely előlegként került 
hozzánk a 2019. évi állami támogatás terhére. 
 
Előző évi költségvetési maradványként 45.867 e Ft-ot könyveltünk le. 
 
Óvoda finanszírozásra 20.668 e Ft került átutalásra. 
 
Önkormányzatunk 2018. évi kiadása működési és fejlesztési kiadása együtt 
168.444 e Ft lett.  
 
Működési kiadásaink vonatkozásában legjelentősebb tétel a személyi 
juttatásokra kifizetett költség, melynek éves szinten a teljesítése 47.608 e Ft, a 
48.674 e Ft módosított előírással szemben. Ezen belül a választott 
tisztségviselőknek 7.644 e Ft-ot fizettünk ki, a közfoglalkoztatott munkabér 
20.252e Ft volt. 
A bérek és bérjellegű kifizetések után munkaadókat terhelő szociális járulékokra 
7.288 e Ft-ot költöttünk, melynek éves előírása 7.288 e Ft volt. 
 
2018. évben a dologi kiadásokra teljesített összeg 32.904 e Ft, a tervezett 46.162 
e Ft-tal szemben.  
Ezen belül készletszerzésre, mely magába foglalja a működéshez szükséges 
üzemeltetési, valamint a szakmai anyagokat 6.926 e Ft-ot fordítottunk. 
Kommunikációs szolgáltatásokra 370 e Ft-ot használtunk fel. 
Szolgáltatási kiadások éves szinten 19.070 e Ft-ban terhelték költségvetésünket, 
ide tartoznak a közüzemi díjak, fűtés, világítás, szállítás, összességében minden 
olyan működési kiadás, amely nem anyagjellegű.  
Kiküldetési kiadásokra 75 e Ft-ot fordítottunk.  
A fenti anyagok és szolgáltatások után éves szinten 5.373 e Ft volt az általános 
forgalmi adó, fizetendő általános forgalmi adóra 927 e Ft, kamatkiadásra 95 e Ft-
ot, egyéb dologi kiadásra 50 e Ft-ot fordítottunk, ami gépkocsi autópálya matrica 
értékét tartalmazza. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2018-ban összesen 8.686 e Ft-ot fordítottunk, az 
alábbiak szerint:        
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- gyermekvédelmi támogatás / Erzsébet-ut./  204 e Ft 

- települési támogatás     7.977 e Ft 

- beiskolázási segély     505 e Ft 

  
Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belül 1.082 e Ft került 
átadásra, 1.000 e Ft Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak és pénzügyi 
hozzájárulás címen 82 e Ft-ot fizettünk ki. 
 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címen összes 
kifizetésünk 8.427 e Ft volt. Ebből 7.768 e Ft-ot az ÉRV-nek utaltuk át, az 
önkormányzatunkhoz pályázat útján, állami támogatásként érkezett víz-
szennyvíz hozzájárulást. A Szirmabesenyői ügyelet eü. szolgáltatásra 523 e Ft-ot 
fizettünk. Tagdíj támogatás címen 49 e Ft-ot , és 87 e Ft-ot más önkormányzat 
támogatásra könyveltünk. 
 
 

Beruházási kiadásként könyveltünk le összesen 2.365 e Ft-ot, ebből 1.300 e Ft 
volt az ingatlan vásárlás, laptop 114 e Ft, festett korpuszt értéke 120 e Ft, 
permetező 117 e Ft, fűrész-fűnyíró 403 e Ft, ágvágó 110 e Ft és ezek ÁFA tartalma 
201 e Ft. 
 

Felújításokra 38.022 e Ft-ot fizettünk, ebből út felújításra 984 e Ft, Tájház 
állagmegóvás  5.217  e Ft   volt, 23.881 e Ft-ba került a Hivatal épület energetikai 
felújítása, és a felújítás ÁFA 7.940 e Ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Finanszírozási kiadásunk éves szinten összesen 22.062 e Ft, ebből 1.394 e Ft 
2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésre, 20.668 e Ft 
Vackor Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozási kiadásaira. 
 
Sajópálfala Önkormányzat pénzkészlete:   5.902 e Ft 

  ebből: bankszámlán             3.803 e Ft 

    gépjárműadó számlán             91 e Ft  
    közfoglalkoztatott számlán       1.643 e Ft 

    iparűzési adó számlán              365 e Ft 

    

 
Vackor Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde: bankszámlán    208 e Ft 

Összes pénzkészlet:      6.110 e Ft 
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Sajópálfala Község Önkormányzata Takács és Társa Kft-nek energetikai felújítás 
címen 17.156.420 Ft. tartozás áll fenn, amit 2019.évi költségvetés terhére 
beterveztünk. 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A csatolt táblázatokban részletesen bemutatjuk Önöknek Önkormányzatunk 
bevételeit és kiadásait, a teljesítések százalékában. 
 
Kérem Önöket, fogadják el a 2018-as év gazdálkodásáról szóló beszámolómat. 
 
Sajópálfala, 2019. április 17. 
 
       Fekete Zoltán 
        polgármester 
 

 

Fekte Zoltán polgármester: Ismertette a 2. napirendi pontot a fogorvosi ellátás 

tapasztalatairól szóló beszámolót. 

 
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: SPO/71-8/2019 
Látta:                                       (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Tóth Ilona Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Fehér Magdolna fogszakorvos 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 

 X 
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BESZÁMOLÓ A FOGORVOSI SZOLGÁLAT 2018. ÉVI 

TELJESÍTMÉNYÉRŐL 

 

A fogászati vegyes (felnőtt- gyermek) körzet létszáma 3358 fő. Ebből Sajópálfala 

lakossága 832 fő, Arnót lakossága 2526 fő. A heti rendelési idő 28 óra, mely a betegforgalom 

növekedése esetén ezt az időtartamot meghaladhatja. 

A megjelent betegek több mint a fele fogmegtartó kezelés miatt keresi fel a rendelést 

(tömés, gyökérkezelés, fogkő eltávolítás), kisebb hányada foghúzás miatt jön, ennél is kevesebb 

azoknak a száma, akik fogukat szeretnék pótoltatni.  

A fogászati körzetet 1998-ban vettem át dr. Spak Miklós kollégámtól.  

Az elmúlt 20 év alatt lehetőségeimhez mérten fejlesztettem az eszközparkot. Azokat a 

fogászati gépeket, melyek mozdíthatók, igény esetén viszem a megfelelő rendelőbe.  

A fogászat egy nagyon eszköz- és anyagigényes területe az egészségügynek. A meglévő 

műszereimet (azon felül, hogy elromlik és javíttatni kell) idővel le is kell cserélni, újat kell venni. 

Ezt rögtön két rendelőbe kellene, de én úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy ugyanabból a 

műszerből kettőt vennék, ennek az árát egy másik új eszközbe forgatnám be. Így aztán rengeteg 

mindent hordozunk egyik rendelőből a másikba. 

Jelenleg a legújabb elvárás a fogorvosi rendelőkkel szemben az amalgám szeparátor 

beszerelése. Ez az eszköz amalgám tömés eltávolításakor az amalgám darabokat összegyűjti, 

majd ezeket veszélyes hulladékként kellene elszállíttatnunk.  

Egy fogorvosi sztrájk szervezése is folyamatban van. Ez országos szintű lesz és 

szeptemberben kerül rá sor. Ez azért szükséges, mert a fogászati alapellátás alulfinanszírozott 

és évek óta nem került sor a finanszírozás rendezésére. Kérem majd ezzel kapcsolatban szíves 

megértésüket és türelmüket! 

Arnóton a fogászati rendelés 2008. jún. 15 - től kezdődött. Ez számomra mind fizikailag, 

mind anyagilag nagyobb teherrel jár, de szívesen dolgozom mindkét rendelőben.  

Heti egy alkalommal, kedden délelőtt gyermekfogászati rendelést tartunk, amikor a 

sajópálfalai óvodások, arnóti iskolások és óvodások fogazatát szűrjük és szükség esetén 

töméssel látjuk el. 

Szomorú tény, amely nem helyi sajátosság, hogy a gyermekek fogazati állapota nagyon 

rossz. Kezdődik már óvodás korban a tejfogak romlásával, amely az öröklött tényezőkön túl a 

nem megfelelő táplálkozásra, rossz szokásokra, a szájhigiénés kultúra hiányosságaira 

vezethető vissza. Sajnos már ebben a korban is ritka a hibátlan, ép fogazatú gyermek. Nagyon 

örülök annak, hogy a gyerekek bátran jönnek a rendelőbe.  

 Egy- egy ilyen szűrés befejeztével jelezzük az óvónőknek vagy kísérőknek, hogy kinek 

van szüksége további kezelésre. Itt is megjegyzem, hogy én úgy érzem, mind az arnóti iskolával, 

óvodával, valamint a sajópálfalai óvodával korrekt munkakapcsolatban állok. Kölcsönösen 

segítjük egymás munkáját. 

A felnőtt lakosság körében is sok a rossz, hiányos fogazatú ember. Sokan csak akkor 

jelennek meg a rendelőben, amikor fájdalmat éreznek, de ekkor már sokszor késő. Sajnos a 

felnőtt lakosságról is elmondható, hogy a szájhigiéne kívánnivalót hagy maga után. Mind a 

gyerekek, mind a felnőttek esetében próbálunk tanácsokat adni, hogyan ápolják fogaikat, mert 

bizony egy fogászati beavatkozás sikere a szájhigiénével szoros összefüggésben van.  

Örvendetes tény, hogy a fogászati kezelésen egyre többen jelennek meg, egyre nagyobb 

az igény a fogmegtartó kezelésekre.  A rendelésen sokszor nem csak azok a paciensek jelennek 
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meg, akiket berendeltünk, hanem soron kívül érkeznek más akut panaszokkal, akiket nekem el 

kell látnom, ebből adódik az, hogy a berendelési időpontokat nem mindig lehet tartani, illetve 

ezekből a soron kívül érkező, akut ellátást igénylő páciensekből kerülnek ki azok, akik majd 

rendszeresen visszajárnak kezelésekre, emelve a betegforgalmat (pl.: gyökérkezelés). 

Mondhatnánk azt, hogy kevesebb beteget kellene előjegyezni, de akkor értelemszerűen 

növekedne az előjegyzési idő.  

Ezért találtuk ki azt, hogy Arnóton hetente háromszor a rendelés elején biztosítunk 

helyet néhány embernek, akik nem tudnak ilyen hosszú berendelést kivárni, ill. sürgős esztétikai 

beavatkozásra lenne szükség, vagy más ok miatt nem tud várni az előjegyzésre. Ilyenkor 

sorszámot osztunk. Csak megjegyzem, hogy az előjegyzési idő az egészségügy más területén 

sem rövid és nem egy lukas foggal vannak várólistán az emberek, hanem ennél sokkal súlyosabb 

egészségügyi problémákkal. 

A fogászati körzetben végzett eddigi húsz éves munkám során úgy gondolom, sikerült 

korrekt munkakapcsolatot kialakítani a helyi önkormányzatokkal. Az itt élő embereket 

megismerve szívesen végzem munkámat.  

 

Tisztelettel:  

dr. Fehér Magdolna  

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót kérik, hogy az időpont 

megadásokat pálfalai rendelési időben a helyi lakosok legyenek fogadva, aki máshonan jönn, 

az csak magánrendelésen fogadja. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

22/2019.(IV.24.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a fogorvosi ellátás tapasztalatairól 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a fogorvosi ellátás 

tapasztalatairól készült beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a tavalyi 

választási bizottság 2 tagja jelezte, hogy nem tudják elvállalni. Új tagokat javasolt Lukács 

Bertalannét és Szathmáriné Fialka Ilonát. 

 

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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23/2019.(IV.24.) önkormányzati határozat 

 

 

Tárgy: A választási bizottság tagjainak megválasztása 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019 évi választásokra választási bi-

zottság tagjait az alábbiak szerint választotta meg: 

 

Tagoknak: 

1. Nagyné Vass Franciska  választási bizottság elnöki tagja 

2. Lukács Lászlóné   választási bizottság tagja 

3. Bodnár Éva    választási bizottság tagja 

4. Lukács Bertalanné   választási bizottság tagja 

5. Szathmáriné Fialka Ilona  választási bizottság tagja 

6. Almási Judit    bizottsági póttag 

7. Figeczki Nikolett   bizottsági póttag 

 

Felelős: Molnárné Cseh Mária 

Határidő: folyamatos 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1830 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 


