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Iktsz.: SPO/4/2018 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

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

rendkívüli zárt ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Izsó János alpolgármester, Kázsmér Veronika 

képviselő, 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 5 tagja közül 5 tag jelen van. 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. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

 

2. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 

Előterjesztő: Dr. Molnár Imre családorvos 

 

3. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok. 

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

 

4.  Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok. 
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Körtvélyesi Gyuláné pénzügyi főelőadó: Ismertette a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

1. sz. melléklet 

      

 ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT 

  

Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés % 

  e Ft e Ft e Ft   

Intézmény működési 

bevétele: 950 6 376 4 952 78% 
Önkormányzatok 

költségvetési 

támogatása 35 068 50 304 50 304 100% 
Működési célú 

támogatás áht. Belül 20 291 61 526 68 542 111% 
Felhalmozási célú 

támogatások  0 1 363 1 613 118% 

Közhatalmi bevételek 5 780 5 780 7 206 125% 
Felhalmozás célú 

átvett pénzeszközök 0 0 176   
Költségvetési 

bevételek 

mindösszesen 62 089 125 349 132 793 106% 
Maradvány működési 

célú igénybevétele 35 832 35 943 35 100 98% 
Államháztartáson 

belüli 

megelőlegezések 0 0 1 394   

            
TÁRGYÉVI 

BEVÉTELEK: 97 921 161 292 169 287 105% 

      
Irányító szervi 

támogatás 

(konszolidálás) 16 956 16 956 -16 210 -96% 

      

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei 
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Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés % 

Sajópálfala 

Önkormányzat  e Ft e Ft e Ft   

Intézmény működési 

bevétele 800 6 226 4 698 75% 
Önkormányzatok 

működési 

költségvetési 

támogatása        

102.445 e Ft 35 068 50 304 20 304 40% 
Működési célú 

támogatásértékű 

bevételek 20 281 61 526 68 542 111% 
Működési célú 

támogatások 

államháztartáson 

belül 56 149 118 056 93 544 79% 

Közhatalmi bevételek 5 780 5 780 7 206 125% 
Maradvány működési 

célú 35 791 35 791 35 100 98% 
Államháztartáson 

belüli 

megelőlegezések 0 0 1 394   
Felhalmozási célú 

átvett pénzeszköz 0 0 176   
Felhalmozási célú 

támogatás 0 1 363 1 613 118% 

Tárgyévi bevételek 97 720 160 990 139 033 86% 

      
Vackor Egységes 

Óvoda-Bölcsőde     
Intézményi működési 

bevétel 150 150 254 169% 
Maradvány működési 

célú igénybevétele 41 152 152 100% 
Irányítószervi 

támogatás 16 956 16 956 16 210 96% 

Tárgyévi bevételek 17 147 17 258 16 616 96% 

      

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

3. sz. melléklet 

ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK 

      

  

Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés % 
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  e Ft e Ft e Ft   

Személyi juttatások 40 673 43 328 43 231 100% 
Munkaadókat terhelő 

járulékok 6 891 7 749 7 749 100% 

Dologi kiadások 13 465 32 277 30 076 93% 
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 6 407 7 738 7 611 98% 
Egyéb működési 

támogatás áh. Kívülre 295 9 382 9 382 100% 

Beruházás 1 009 1 887 1 887 100% 

Felújítások 17 000 27 819 21 632 78% 
Elvonások és 

befizetések 0 652 652 100% 
Államházt.belüli 

megelőlegezés vfiz 0 1 253 1 253 100% 

Tartalékok 3 180 29 110 0   

Tárgyévi kiadások 88 920 161 195 123 473 77% 

      
Irányítószervi 

támogatás 16 956 16 956 16 210 96% 

      

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadásai  

      

  

Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés % 

Sajópálfala 

önkormányzat e Ft e Ft e Ft   

Személyi juttatások 28 751 31 435 31 435 100% 
Munkaadókat terhelő 

járulékok 4 307 5 135 5 135 100% 

Dologi kiadások 10 825 29 526 28 021 95% 
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 6 407 7 738 7 611 98% 
Működési célú átadás 

áht.kivül 295 9 382 9 382 100% 

Beruházás 1 009 1 887 1 887 100% 

Felújítások 17 000 27 819 21 632 78% 
Irányítószervi 

támogatás 16 956 16 956 16 210 96% 
Államházt.belüli 

megelőlegezés vfiz.   1 253 1 253 100% 
Elvonások és 

befizetések   652 652 100% 

Tartalékok 3 180 29 110     

Tárgyévi kiadások 85 550 160 893 123 218 77% 

      
Vackor Egységes  

Óvoda-Bölcsőde     
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Személyi juttatások 11 922 11 893 11 796 99% 
Munkaadókat terhelő 

járulékok 2 584 2 614 2 614 100% 

Dologi Kiadások 2 640 2 751 2 055 75% 

Tárgyévi kiadások 17 146 17 258 16 465 95% 

      

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

5. sz. melléklet 

    e Ft  
Sajópálfala Község Önkormányzata elszámolási számla 

maradványa: 35 009  
Vackor Egységes  Óvoda-Bölcsőde számla maradványa: 48  
Összesen: 35 057  

      

Ebből  
működési 

maradvány:   5 057  

 

fejlesztési 

maradvány:   30 000  
      
      

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

      
7. sz. melléklet 

      
Az állami támogatások jogcímei 

      

  

Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés % 

  e Ft e Ft e Ft   

Helyi 

Önkormányzatok 

általános feladatok 

támogatása 11 375 12375 12375 100% 
Települési 

Önkormányzat 

köznevelési 

feladatainak 

támogatása 14 915 17662 17662 100% 

Étkeztetés támogatása 7 578 7936 7936 100% 
Könyvtár, 

közművelődés 

támogatása 1 200 1200 1200 100% 

Kiegészítő támogatás 0 10963 10963 100% 
Elszámolásból 

származó bevétel 0 168 168 100% 
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Önkormányzatok 

működési célú 

költségvetési 

támogatása 35 068 50 304 50 304 100% 

      
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott hozta: 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

18/2018. (IV.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

 

Sajópálfala Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a beszámolót a 2017. évi 

költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 

 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fekte Zoltán polgármester: Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait, hogy a közösségi 

együttélési szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeinek aktualizálására van 

szükség. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3./2018. (IV.12) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK 

MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL  
 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. §  (1)  E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Sajópálfala Község 

közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét követi el. 
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 (2)  E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Sajópálfala Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e 

rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként 

határoz meg. 

 (3) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, 

amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek 

minősít, vagy más módon szankcionál. 

 

2. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIBA ÜTKÖZŐ MAGATARTÁSOK 

 

2. § A közterület-használat rendjével összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartást követ el,  

a) a vállalkozó, aki a portája előtt az üzletkörébe tartozó árufajták árusítására 

megengedett maximum 4 m2 területnél nagyobb területet vesz igénybe, 

b) aki közterületi zenés produkciónál erősítő berendezést használ, a fellépő csoport 

nagyobb öt főnél, kivéve az idegenforgalmi és kulturális szempontból jelentős 

eseményeket, valamint aki ezeket a tevékenységeket 2200 -700 óra között végzi, 

c) aki a közterület-használattal összefüggésben keletkező hulladékot és az 

alkalmazott utcabútort a tevékenység befejezésével a közterületről naponta nem 

távolítja el, 

d) aki az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használat esetén 

szükség esetén a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítést 

nem létesít, 

e) aki díszburkolaton, zöldterületen járművel parkol, közlekedik, kivéve, ha 

közlekedési jelzőtáblák ezt megengedik, 

f) aki közterület-használati engedély nélkül 

fa) közterületen épületet elhelyez, 

fb) önálló hirdető-berendezést, alapzatos zászlórudat és köztárgyakat (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartozékok) elhelyez, 

fc) távbeszélőfülkét, fülke nélküli távbeszélő készüléket, postai levélszekrényt 

elhelyez, 

fd) építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot és törmeléket elhelyez, 

fe) alkalmi-, és mozgóárusítást, javító-, szolgáltató tevékenységet végez, 

ff) film és televízió felvételhez közterületet foglal el, 

fg) vendéglátó ipari előkertet létesít, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 

göngyöleg elhelyezésére, áru be- és kirakodására közterületet foglal el, 

fh) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, 

mutatványos tevékenység céljára közterületet vesz igénybe, járműről végez 

hangos reklám tevékenységet, 

g) aki a közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén az 

engedélyező hatóság felhívására nem szünteti meg a használatot, és az eredeti 

állapotot a saját költségén – kártalanítási igény nélkül – nem állítja helyre, 

h) aki szeszesitalt fogyaszt olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási 

vagy bontás alatt álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által 

megközelíthetőek. 

3. § A temetőkkel és a temetkezési tevékenységgel összefüggően a közösségi együttélés 

alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 
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a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a közösség kegyeleti 

érzését sérti, ha a cselekmény nem bűncselekmény, vagy nem valósít meg 

szabálysértést,  

b) a sírhelyek kialakításánál a köztemető fenntartója, üzemeltetője által előírtakat  

(sírhant méreteit, síremlékekre vonatkozó előírásokat stb.) nem tartja be, 

c) a köztemetőben síremléket, sírkeretet, fedlapot, sírboltot engedély nélkül készít, 

d) az építési munka befejeztével a fennmaradó anyag, törmelék elszállításáról, 

illetve az okozott kár helyreállításáról 10 napon belül nem intézkedik, 

e) a temetők területén tüzet rak, vagy szemetet éget, 

f) a temetők területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felássa, 

g) a sírok gondozásával kapcsolatban keletkezett hulladékot, szemetet nem a 

kijelölt helyen tárolja, 

h) a temetőkbe kutyát, vagy más állatot bevisz, 

i) a temetők területére meghatározott járműforgalom szabályait megszegi. 

4. § A települési folyékony hulladékkal összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartást követ el,  

a) a folyékony hulladékot kibocsátó ingatlantulajdonos, ha 

aa) a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően 

veszi igénybe, 

ab) a szennyvízgyűjtőjét környezetvédelmi szempontból nem megfelelő módon 

használja, vagy nem rendszeresen ürítteti, vagy az ahhoz való hozzáférés 

lehetőségét nem biztosítja. 

5. § A települési szilárd hulladékkal összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartást követ el az az ingatlantulajdonos aki  

a) a gyűjtőedény kihelyezési helyét nem teszi megközelíthetővé, vagy akadálytól 

nem mentesíti, vagy hótól nem tisztítja, 

b) a gyűjtőedény tisztántartási, fertőtlenítési kötelezettségének nem tesz eleget,  

c) az összegyűjtött hulladékot nem üríthető állapotban tárolja, vagy az 

összetömörödött, befagyott hulladék üríthetőségéről nem gondoskodik, 

d) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, izzó anyagot, illetve egyéb olyan 

hulladékot tárol, ami a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak 

egészségét, élet-vagy testi épségét veszélyezteti, a gyűjtőjárművek 

meghibásodásához vezet. 

6. § A köztisztaság fenntartásával összefüggő, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartást követ el 

a) az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha az ingatlan telekhatárától mért 5 

méteres területsávba (a továbbiakban: tisztántartási sáv) eső járda, zöldfelület, 

árok és annak műtárgyai tisztántartásáról a közút szegélyéig nem gondoskodik, 

b) aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló 

növények gallyazását nem végzi el, 

c) aki a tisztántartási sáv zöldfelületéről járdára vagy közútra kihajló növények 

gallyazását nem végzi el, 

d) aki kommunális, ipari, szerves hulladékot éget, 

e) aki avart, kerti hulladékot a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltaktól eltérően nem hétfőn, kedden, szerdán és szombaton 

1000-1500 óra, csütörtökön és pénteken 1500- 2000 óra között éget, 

f) az a fuvarozási tevékenységet végző, aki a közterületet telephelyként vagy 

állandó járműtárolásra használja, 

g) aki közterületen mindennemű gépjárművet, motorkerékpárt mos. 
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7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az 

ingatlantulajdonos vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki az ingatlanának 

rendben tartásáról, tisztántartásáról, gyommentesítéséről, allergén növények 

kiirtásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, mellyel a rovarok és a 

rágcsálók elszaporodását elősegíti. 

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. 

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

tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő ingatlanon és területen 

tevékenységével másoknak zavaró módon bűzt, port, vagy egyéb más zavaró hatást 

okoz. 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

közkifolyókról vizet öntözésre, mezőgazdasági célokra használ, vagy a 

közkifolyókra víz vételezése céljából toldalékot, gumicsövet felszerel. 

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki 

a) a helyi címerről szóló 5/1999. (VIII.17.) számú önkormányzati rendeletben 

foglalt kötelezettségeket megszegi, a város címerét és zászlaját engedély nélkül 

vagy attól eltérő módon használja, 

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

zöldfelület élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen 

  a) növényeket engedély nélkül csonkít, 

 b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, 

kötél vagy kábel rögzítésére használja, 

 c) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy élő növény részeit 

engedély nélkül begyűjti. 

13. §. Állattartás   

 

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki  

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,  

b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne 

tudjon átjutni,  

c) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások 

erkélyét, teraszát szennyezi,  

d) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét.  

(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki  

 

a) engedély nélkül macska-és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül 

vadállatot tart,  

b) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben, valamint 

közterületen póráz nélkül vezeti,  

c) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen.  

(3) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki kutyát – a vakvezető, 

mozgáskorlátozottakat segítő, terápiás, rendőrségi és jelzőkutyák, valamint munkakutyák 

kivételével –  

a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy  
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b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény 

területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába bevisz.  

A kutya 3./ pontban felsorolt minősítését minden esetben az arra illetékes szerv (állatorvos, 

MEOE., stb.) által kiállított okirattal igazolni szükséges.  

 

14. §. 

 

(1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az az eb tartó, aki a három hónapos kort 

betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a második oltást 

követően évente veszettség elleni védőoltás beadásáról nem gondoskodik,  

 

15. §. 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az a haszonállattartó, aki nem gondoskodik  

a) a trágya-, és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé 

kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya-és trágyalégyűjtő szükség szerinti 

kiürítéséről,  

b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és 

felhasználásáról,  

c) almos trágya ingatlanon való fedett tárolásáról,  

d) az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti tiltott állattartási övezetben 

haszonállatot tart,  

e) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be az 

állattartás szabályairól szóló 15/2005.(IV.20.) önkormányzati rendeletben foglaltakat  

 

3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIBA ÜTKÖZŐ MAGATARTÁS 

MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 

16. §  (1) A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki, amely megismételhető. 

 (2)  A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki. 

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének 

megállapításánál figyelembe kell venni: 

a) a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás súlyát, az 

elkövetés gyakoriságát és a felróhatóság mértékét, valamint 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a 

hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, vagy azokat – a 

hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja. 

 (4)  A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

30 napon belül, a helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül 

Sajópálfala Község Önkormányzata 54500112-10014932 számú költségvetési 

számlájára köteles megfizetni. 

 

4. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
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17. § (1) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás 

elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a 

hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 

 (2) A rendeletben foglaltak betartását a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi. 

 (3) A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, 

továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A 

bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést 

jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 (4)  A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés 

szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a 

magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek 

leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a 

bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 

 (5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével 

szemben közigazgatási hatósági eljárás – a közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján történő 

észleléstől számított 30 napon belül – indítható. Ezt követően a közösségi 

együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem 

indítható. 

 (6) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

18. § (1) A 2. § fi) és fj) pontjában meghatározott közösségi együttélés alapvető 

szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség 

a gépjármű üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a közigazgatási 

bírság alól, ha 

  a) a jármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a 

birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre 

vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság 

eljárását; 

  b) a járművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és a 

használatba vevő neve, születési helye, ideje, lakcím, nem természetes személy 

esetében megnevezése, székhelye) bizonyítja, vagy – azon gépjárművek esetében, 

amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve 

fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, 

amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a 

közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. 

 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

19. § (1)  Ez a rendelet a 2018. április 12-jén lép hatályba. 

 

20.§ Az 5/2014. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYÁT VESZTI. 
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Molnárné Cseh Mária s.k.   Fekete Zoltán s.k. 

jegyző         polgármester 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

A rendelet Sajópálfala Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. 

június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 10 nap. 

 

 

DR. PATAKI ANETT S.K. 

           JEGYZŐ  

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületi tagokat a Sajópálfalai 

Faluháza energetikai fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban 5 cég kiválasztását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

19/2018. (IV.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Sajópálfalai Faluháza energetikai fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban 

5 cég kiválasztása. 

 
Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely:3714. Sajópálfala, Szabadság u. 

26.) mint ajánlatkérő a TOP-1.3.2-15-BO1 (Energetika korszerűsítése Sajópálfala Faluháza) Kbt. 115 

§ szerint indítandó közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlat 

megtételére: 

1./ Képes és Társa Kft. 3780 Edelény, Vörösmarty út 59. szám 

      képviseli: Képes László  

      email: kepesestarsa@gmail.com00025 

2./ T&K ÉPKER Kft.. 3526 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky u. 15. 

      képviseli: Kendrovszki Sándor 

     e-mail: takacsestarsakft@freemail.hu, alcsi75@freemail.hu 

3./ Diamit Ép-ker Szolg Zrt, 3744 Múcsony, Szeles akna 1 

      Képviseli: Tamók István 

      e-mail: dmt-bau@diamit.hu 

4./ Toptimber-Road Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

     3873 Garadna, 044/1. 

     képviseli: Csató Csaba ügyvezető 

     e-mail: toptimberkft@gmail.com 

5./ Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

      3860 Encs, Külterület 0124/15. szám 

      képviseli: Polgári Zsolt 

      e-mail: miskolc@polgarikft.hu 

 

Határidő: 15 nap 

mailto:kepesestarsa@gmail.com00025
mailto:takacsestarsakft@freemail.hu
mailto:alcsi75@freemail.hu
mailto:toptimberkft@gmail.com
mailto:miskolc@polgarikft.hu
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Felelős: polgármester:  

 

Fekete Zoltán polgármester: Elmondta, hogy Mini bölcsőde létrehozására van lehetőség 

úgy, hogy tovább működteti a Sajópálfalai Vackor Óvoda intézményét, a bölcsődét pedig 

különálló intézményként hozza létre, 7 férőhellyel azonos című és telephelyű a Sajópálfala 

Szabadság u. 26. szám alatti Faluháza épületében. A bölcsőde vezetésével Lőrinczné Farkas 

Éva óvoda vezetőt bízná meg, 2018. szeptember 1-től.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

20/2018. (IV.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Mini bölcsőde kialakítása Sajópálfalán. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Vackor 

Mini Bölcsőde kialakításával kapcsolatos előterjesztést. Döntött arról, hogy 2018. szeptember 

1-étől Mini Bölcsődét hoz létre. Elfogadja a képviselő-testület a bölcsőde alapító okiratát. 

Módosítja a Sajópálfalai Vackor Egységes Óvoda – Bölcsőde (3714.Sajópálfala, Szabadság u. 

26. szám alatti intézményt úgy, hogy tovább működteti a Sajópálfalai Vackor Óvoda 

intézményét, a bölcsődét pedig különálló intézményként hozza létre, 7 férőhellyel azonos 

című és telephelyű a Sajópálfala Szabadság u. 26. szám alatti Faluháza épületében 

Döntött arról, hogy a bölcsőde vezetésével Lőrinczné Farkas Éva óvoda vezetőt bízza meg, 

2018. szeptember 1-től.  

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Magyar Államkincstárnál a Sajópálfalai Vackor 

Óvoda módosító okiratának nyilvántartásba vételével, valamint a Vuk Mini Bölcsőde 

bejegyzésével. 

 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

Felelős: polgármester, jegyző, óvoda vezető 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

Sajópálfala Község Képviselő-testületének 

21/2018. (IV.10.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Gyógyszertár megszűnésének megtárgyalása 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet (OGYÉI) értelmében 

2018.05.15. napjától a gyógyszertári szolgáltatást megszüntetik Sajópálfala Községben. Az 

Önkormányzattal kötött bérleti szerződést egyúttal felmondja. 

 

Faluház alábbi helyiségei a TOP-3.2.1-15-es számú pályázati konstrukció eredeti támogatható 

funkcióinak megfelelnek a következő okok miatt: 
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1. Az épületre készített energetikai tanúsítványban és a tervlapokon „10 Gyógyszertár” 

megnevezésű helyiség jelenleg már nem gyógyszertárként, hanem oktató teremként, 

rendszeresen használt közösségi szobaként használjuk.  

 

2. Az épületre készített energetikai tanúsítványban és a tervlapokon „60 Ebédlő” 

megnevezésű helyiség nem étteremként működik. A Polgármesteri hivatal és Faluház 

szerves része, az épület dolgozói és a közösségi tereit használók részére került 

kialakításra, külső vendégek részére itt nem történik fizetős éttermi szolgáltatás. TOP-

4.2.1-es számú pályázati felhívásból nem került vagy kerül fejlesztésre, és nincs egyéb 

energetikához kapcsolódó elnyert támogatás sem az épülettel kapcsolatban. 

 

3. Az épületre készített energetikai tanúsítványban és a tervlapokon „108 Kazánház” 

megnevezésű helyiség a tetőtérben kialakított kis külön helyiség, ahol a gázkazán, a 

puffertárolók és egyéb gépészeti berendezések kerültek elhelyezésre, így az is épület 

szerves része. Nem az épület melletti hozzáépített fűtetlen térről van szó, illetve annak 

energetikai felújításáról, hanem az épület tetőterén belüli épületrészről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Ismertette a 2017. évi zárszámadást. ( jegyzőkönyv melléklete 

a gazdálkodási és vagyonkezelési táblázatok.) 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

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

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018.(IV.11.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2018.(III.20) önkormányzati rendeletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Sajópálfala Község Pénzügyi Bizottság véleményeinek 

kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  
 

179.438.318 Ft Költségvetési bevétellel 
 

149.781.017 Ft Költségvetési kiadással 
  ________________________________________________________ 
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29.657.301 Ft költségvetés maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1)  Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait 1.1. mellékletben, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) A bevétek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 3. mellékletek szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017.évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodás maradványát az 5. melléklet mutatja be. 

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet tartalmazza. 

(4) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. melléketekben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszám kimutatását a 9. mellékletnek megfelelően 

engedélyezi. 

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja 

be. 

3.§ 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 

2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

5. § 

Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba. 

 

               Fekete Zoltán s.k.     Molnárné Cseh Mária s.k. 
      polgármester      jegyző 
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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 


