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Iktsz.: 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2018. január 10-én 1600 órakor tartott 

rendkívüli zárt ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

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

képviselő, Takács Zsuzsa képviselő 

 

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

 

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

testület 4 tagja közül 4 tag jelen van. Kázsmér Veronika képviselő jelezte, hogy később 

érkezik meg. Az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Zsuzsa képviselőt és Izsó János képviselőt jelölte ki, amit 

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

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

 

 

Napirend: 

1. Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Fekete Zoltán polgármester 
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Fekte Zoltán polgármester: Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait, hogy a szociális 

tűzifából még maradt 5m3, melyre beérkeztek a kérelmek. A kérelmezők valamennyien 

megfelelnek a szociális rászorultság feltételeinek. A képviselő testület a kérelmek 

beérkezésének sorrendjében tárgyalták meg az egyedi kérelmeket. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

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

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

1/2018. (I.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Szociális tűzifa kérelmek elbírálása. 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a december hónapban 

benyújtásra került 5 db kérelmet.  

(Kércsi Lászlóné, Varga Gyuláné, Nahaj Imréné, Monoczki Illésné, Ruszkai Károlyné) 

A képviselő-testület megállapítja, hogy valamennyien jogosultak a tűzifára. A kiosztás a 

tűzifa rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy a HUSKROUA – négyoldalú határmenti 

program pályázatára nagyon sokan nyújtották be, több mint hatvanan és ebből csak 9-en 

fognak nyerni. A Szádelői (Szlovákia) Testvértelepüléssel közösen benyújtott pályázat pedig 

márciusra várható az eredmény. A konyha szeretné, ha kibővíthetné az irodáját, mert már nem 

igazán férnek a mostani irodájukban. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy a meleg vizet még mindig az önkormányzattól 

veszik. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Érdeklődött, hogy mennyi bérleti díjat fizetnek. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a bérleti díj 40.000 Ft. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Tudtul adta, hogy az önkormányzatnak már így is kevés a helye 

ahova vendégeket tudna befogadni. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy az Óvodai csoportszobát is bővíteni kell, mert 

egyre többen vannak. Akkor a konyhai irodabővítést halasszuk el. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy bontsák a malmot és használt téglát 

vásárolhatnánk darabja 50 Ft. 
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Fekete Zoltán polgármester: A tervezet kemencéhez körülbelül 1000 db tégla szükséges, 

mely 50.000 Ft. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Domboldalon járdaként is lehetne venni. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy 2000 db téglát vásárolnak meg a kemencéhez 

és a domboldalhoz. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az Éliás Attila pincéjét 

megvásárolná 800.000 Ft-ért az önkormányzat közösségi célra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

2/2018. (I.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Éliás Attila 025/7 hrsz pincéjének megvásárolása közösségi célra. 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az Önkormányzat 

Éliás Attilától (3712, Sajóvámos, Rákóczi utca 14., Szül: Miskolc, 1986.12.28., an.: Nagy 

Éva) a Sajópálfala Külterületén lévő 025/7 hrsz kivet présház megvásárolja 800.000 Ft-ért 

közösségi célra. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Közölte, hogy a két nagykuka 460.000 Ft az éves díja. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Szerződést kell kötni, mert ha az önkormányzatnak jön a 

számla, akkor megállapodást kell kötni az egyházzal, de ha ő köt közszolgáltatást közvetlenül, 

akkor nem kell külön megállapodni. 

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy több féle megoldás lehetséges. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testületi tagokat, hogy a 

közfoglalkoztatottaknak és a köztisztviselőknek nem jár az előző évről megmaradt szabadság 

kifizetése, ezt csak a polgármestereket illeti meg. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy kétféle fizetés nem ildomos. Nem látja akadályát, 

hogy megkapja a két dolog nem ugyanaz és etikátlan. A szabadságot tegyük rendbe. 

Végigdolgozta az egész évet és senki nem köszönte meg neki és biztos, hogy neki rosszul 

esik. 
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Fekete Zoltán polgármester: Tudatta, hogy a focipályát, amit eddig az önkormányzat 

használt közösségi rendezvényekre azt most már szeretné a családja visszakapni, mert 

szükségük lenne rá. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Elmondta, hogy akkor azt adják vissza a tulajdonosnak. 

 

 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Amennyiben nincs bérleti szerződés, akkor nem lehet 

kifizetni. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Az önkormányzat nem kötött bérleti szerződést a focipálya 

használatára, ezért amennyiben a tulajdonos visszakéri a használatot, az visszakerül a jogos 

tulajdonosához. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, hogy a 

tiszteletdíjukat az éven felveszik vagy nem. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy ő nem veszi fel. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Fel kívánja venni. 

 

Takács Zsuzsa képviselő: Fel kívánja venni a tiszteletdíjat. 

 

Molnárné Cseh Mária jegyző: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, hogy ki az, aki 

támogatja a polgármester jutalmát 2017. évre vonatkozóan. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő. 

 

A Képviselő-testület 2 igen és 2 nem szavazattal nem született döntés. 

 

 

1820 Kázsmér Veronika képviselő megérkezett 

 

Stefura Ibolya képviselő: Összefoglalta az eddig elhangzottakat, és kérte képviselő társát, 

hogy szíveskedjék ő is részt venni a döntéshozatalban, és az előző testületi ülésen 

elhangzottakat figyelembe véve nyilatkozzon. 

 

Kázsmér Veronika: Egyetért azzal, hogy sokat dolgozott polgármester úr, más a jutalmazása 

és más a ki nem vett szabadság megváltás. Támogatja a jutalmat, de egy havi jutalmat 

javasolt. A szabadság megváltással kapcsolatosan a későbbiekben azt kéri, hogy vegye mindig 

ki a polgármester úr az éves szabadságát, és ne vigye át, mert akkor az önkormányzatot 

terhelő nagy összegű kifizetések keletkeznének. 

A képviselő-testület ismét szavazott:  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

3/2018. (I.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A polgármester 2017. évi jutalmazása. 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2017. évre 

vonatkozó jutalmának a kifizetését. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kázsmér Veronika képviselő: Elmondta, hogy kézzel fogható eredményeket lehet látni, de 

ne 2 havi, hanem csak 1 havi jutalom legyen. A pénz legyen tanulópénz. Regenerálódni és 

pihenni kell, és akkor nem jön váratlan helyzet vagy kiadás. 

 

Izsó János alpolgármester: Elmondta, hogy tavaly nyár után indult be igazán a munka. És 

tavaly is mondták, hogy írja ki a szabadságokat. 

 

Stefura Ibolya képviselő: Kéri a polgármestertől a 2018. évre vonatkozóan a szabadság 

ütemezést. Illetve a ciklus végén nem fogják kifizetni a bennmaradó szabadságokat. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

4/2018. (I.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A polgármester 2017. évre 1 havi jutalmazásának a kifizetése. 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a polgármester 2017. évre 

vonatkozó 1 havi jutalmának a kifizetését. 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1900 

órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA S.K     FEKETE ZOLTÁN S.K 

jegyző         polgármester 

 

 

 

TAKÁCS ZSUZSA S.K  IZSÓ JÁNOS S.K 

jegyzőkönyv hitelesítők 


