
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

3714 SAJÓPÁLFALA, SZABADSÁG U. 26 SZÁM, TEL.: 46/327-482 

 

 

 1 

 

Ikt. sz.: SPO/624/2021 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

június 17-én 16 óra 30 perctől tartott ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Község Önkormányzatának díszterme 

 

Jelen vannak: Simárszki Ádám – elnök, Fekete Zoltán – képviselő, Takács Zsuzsa – képviselő, 

Bacsáné Tóth Mária – jegyzőkönyvvezető 

 

 

Simárszki Ádám elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mivel a Ruszin 

Nemzetiségi Önkormányzat mindhárom megválasztott képviselője megjelent, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

Javasolta a meghívóban megjelölt napirendi pontok megtárgyalását.  

 

 

A testület 3 igen szavazattal a következő napirendet fogadta el: 

 

 

Napirend: 

 

1. Sajópálfala község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának programja a 2020. év 

hátralevő részére 

Előterjesztő: Simárszki Ádám elnök 

2. Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 
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Simárszki Ádám elnök elhozta a képviselőknek a sajópálfali ruszinság történetét bemutató 

Ruszinok Sajópálfalán című könyvét és mindkettejüknek átadott egy-egy példányt. Elmondta, 

hogy a könyv hat köteles példányát benyújtotta az Országos Széchenyi Könyvtár részére. 

Javasolta, hogy adományozzanak további példányokat az Országos Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Miskolci Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

Sajópálfalai fiókkönyvtára, Sajópálfala Község Önkormányzata, illetve a Sajópálfalai 

Szentlélek leszállása görögkatolikus templom paróchusa részére. 

 

Takács Zsuzsa képviselő javasolta, hogy a további példányokat a későbbiekben a településre 

látogató, illetve a Sajópálfalai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által 

meglátogatott, Sajópálfalához hasonlóan a ruszin hagyományokat ápoló települések 

nemzetiségi önkormányzatainak, azok hiányában települési önkormányzatainak ajándékozzák. 

 

A képviselő-testület tagjai támogatták a javaslatot. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

6/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: A Sajópálfalai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában kiadott, 

Simárszki Ádám által írt Ruszinok Sajópálfalán című könyv adományozásáról 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és az alábbiak 

szerint döntött: 

Simárszki Ádám Ruszinok Sajópálfalán című könyvének példányait az alábbiak szerint 

adományozza: 

- 1 példány az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, 

- 1 példány a Miskolci Egyetem könyvtára, 

- 1 példány a Miskolci Egyetem antropológia tanszéke, 

- 1 példány a Miskolci Egyetem antropológia tanszékének szakkönyvtára, 

- 1 példány a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Sajópálfalai fiókkönyvtára, 

- 1 példány Sajópálfala Község Önkormányzata, 
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- 1 példány a Sajópálfalai Szentlélek leszállása görögkatolikus templom paróchusa 

részére. 

A további példányokat a környező települések ruszin nemzetiségi önkormányzatai, ruszin 

hagyományokat ápoló községek, városok önkormányzatai tiszteletpéldányként kapják 

látogatásaik, vagy Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 

vendéglátásai alkalmával. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Takács Zsuzsa képviselő javasolta kiadvány ünnepélyes könyvbemutató keretében történő 

bemutatását. 

 

Simárszki Ádám elnök elmondta, hogy a könyv bemutatása Sajópálfala Község 

Önkormányzatával történt egyeztetésnek köszönhetően már lefixált programja a 2021. július 

31-én tartandó falunapnak. 

 

Takács Zsuzsa képviselő javasolta az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, illetve 

a környező települések ruszin nemzetiségi önkormányzatai, illetve a ruszin hagyományokat 

ápoló települési önkormányzatok képviselőinek meghívását a könyvbemutatóra. Javasolta, 

hogy Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata az előadást követően hagyományos 

ruszin ételekkel vendégelje meg a meghívottakat. 

 

Fekete Zoltán képviselő azt mondta, célszerű volna ehhez a településen élő, hagyományos 

recepteket ismerő háziasszonyok közreműködését kérni és a szükséges alapanyagok 

biztosításával a nemzetiségi önkormányzat által szervezett, minden megjelent számára elérhető 

programként részt vállalni a falunap színesítésében. 

 

Simárszki Ádám elnök elfogadta Takács Zsuzsa és Fekete Zoltán képviselők javaslatát. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

7/2021 (VI.17) kht. határozat 
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Tárgy: Ünnepélyes könyvbemutató rendezéséről 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és az alábbiak 

szerint döntött: 

2021. július 31-én ünnepélyes keretek között bemutatja Simárszki Ádám Ruszinok Sajópálfalán 

című könyvét, melyre az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, illetve Abod, Baskó, 

Boldogkőváralja, Edelény, Erdőhorváti, Filkeháza, Garadna, Hejőkertúr, Homrogd, Irota, 

Komlóska, Miskolci Megyei Jogú Város, Múcsony, Pálháza, Sárospatak, Szikszó, 

Tiszaújváros, Tolcsva, Vámosújfalu települések ruszin nemzetiségi önkormányzatainak 

képviselőit meghívja. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

8/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: A 2021. július 31-én tartandó falunap támogatása 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy hagyományos ruszin ételek bemutatását célzó programmal támogatja a 

Sajópálfala Község Önkormányzata, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye és a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közreműködésében 2021. július 31-é megrendezendő 

falunapot. 

Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat a 2021. évi költségvetés terhére 

finanszírozza. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 
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Fekete Zoltán képviselő javasolta hagyományos ruszin leány népviselet elkészíttetését két 

méretben. Ezekkel emelni lehetne a nemzeti ünnepek, nemzetiségi önkormányzati, és települési 

önkormányzati rendezvények színvonalát, erősíteni a nemzeti összetartozás érzését, azokban az 

időszakokban pedig, amikor nincsenek rendezvények, kiállíthatók lennének a hamarosan 

megnyitásra kerülő tájházban. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

9/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: Hagyományos ruszin népviselet készíttetése 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy két méretben hagyományos ruszin leány népviseletet készíttet, amelyek 

rendezvényeken felhasználhatók, a köztes időben pedig a Sajópálfala község tájházában 

kerülnek kiállításra. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Takács Zsuzsa képviselő egy másik rendezvényre kitérve javaslatot tett arra, hogy Sajópálfala 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata nyújtson segítséget a 2021. július 3-ára tervezett 

Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde újra-nyitásának alkalmából tartandó 

ünnepség megszervezésében és lebonyolításában. 

Elmondta, hogy Szedlákné Monoczki Andrea önkormányzati képviselőtől kapott tájékoztatás 

szerint a rendezvény célcsoportja főként a kisgyermekes családok, így Sajópálfala Község 

Önkormányzata a bölcsődés-óvodás-kisiskolás korú gyermekek érdeklődési körét figyelembe 

véve szervezi a 2-3 órát felölelő rendezvényt. A terveik között gyermekek-szülők részére 

szervezett rövid torna, sport- és ügyességi játékok, aszfaltrajz, ugrálóvár és egy kis tízórai és 

szörp biztosítása szerepel. Javaslata szerint a nemzetiségi önkormányzat részt vállalhatna 

valamelyik program finanszírozásában. 
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Simárszki Ádám elnök és Fekete Zoltán képviselő támogatta a javaslatot. 

 

Bacsáné Tóth Mária jegyzőkönyvvezető a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy egy 

kisebb gyermekeknek való és egy nagyobb, csúszdás ugrálóvárra érkezett árajánlat szerint a 

kisebbik bérleti díja 10 000 Ft/óra, a nagyobbiké 15 000 Ft/óra.  

 

Simárszki Ádám elnök megkérdezte a képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Ruszin 

Nemzetiségi Önkormányzat a kisebbik ugrálóvár 2 óra időtartamra történő bérlésével 

támogassa a rendezvényt. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

10/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: a Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde újra nyitási ünnepségének 

támogatása 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy a Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde felújítást követő újra-nyitási 

ünnepségét kis méretű ugrálóvár bérlésével támogatja. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Simárszki Ádám elnök ezt követően elmondta, hogy az utóbbi időben a nemzetiségi 

önkormányzati ügyek intézéséhez nagyon sokat kellett utaznia, főleg saját gépjárművét 

használva. Molnárné Cseh Mária jegyzővel már konzultált az ügyben és megtudta, hogy 

lehetőség lenne arra, hogy az elkövetkezendőkben a Sajópálfalai Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat ügyeinek intézéséhez történő utazásaihoz elhasznált üzemanyagot a 
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nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből elszámolhassa, amennyiben az a képviselő-

testület jóváhagyja. Megkérte a képviselő-testület tagjait, támogassák a javaslatot. 

 

 

 

Simárszki Ádám elnök jelezte érintettségét, ezért a döntéshozatalban résztvevők száma  

2 fő. 

A képviselő testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

11/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: üzemanyag támogatás Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzatának elnökének a nemzetiségi önkormányzati feladatainak 

ellátásához 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy a Sajópálfalai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a nemzetiségi 

önkormányzati feladatainak ellátásához a költségvetés terhére üzemanyag támogatást állapít 

meg, melynek kifizetése tételes úti elszámolás alapján, képviselői ellenjegyzéssel történik.  

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Fekete Zoltán képviselő megkérdezte, milyen későbbi kiadásokra lehet számítani még a 

2021-es évben. 

 

Simárszki Ádám elnök elmondta, hogy a hagyományos éves ruszin búcsúra mindenképpen 

el kell különíteni egy összeget, ahogyan a Mikulásra és az adventi gyertyagyújtásra is.  

 

Takács Zsuzsa képviselő megkérdezte, tartson-e a nemzetiségi önkormányzat koszorúzást az 

államalapítás ünnepén. 

 

Simárszki Ádám elnök és Fekete Zoltán képviselő támogatta a javaslatot. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

12/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: Ünnepi koszorúzás augusztus 20-a alkalmából 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy 2021. augusztus 20-án az ünnepi szentmisét követően koszorúzást tart a 

Sajópálfala község főterén felállított Szent István szobornál.  

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Ezt követően Simárszki Ádám elnök elmondta, hogy az évre tervezett további kiadásokat a 

korábban a nemzetiségi önkormányzat folyószámlájára átutalt pályázati támogatásokból 

finanszírozzák. 

Elkezdődik a tájház külső homlokzatának állagmegóvó felújítása, amelyre 2 000 000 Ft 

összegben nyert támogatást a nemzetiségi önkormányzat még 2020-ban. A kivitelezést a 

Kovács és Társa Kft. fogja végezni. 

Simárszki Ádám elnök tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy 2021 tavaszán 

Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.- hez ”Közös hagyományápolás ruszin testvéreinkkel” témában. Ezen 

230 000 Ft támogatást nyert, amelyet 2021.01.01 és 2021.12.31 között kell felhasználni. Az 

összeget a támogató a támogatási jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül, tehát 

2021.07.03-ig fogja átutalni. 
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Takács Zsuzsa képviselő elmondta, hogy a képviselők korábbi telefonon történt 

egyeztetésének megfelelően ezt az összeget a kirándulásra lehetne fordítani. A képviselő-

testület már az előző évben is azzal a célzattal tervezte a kirándulást, hogy Sajópálfala ruszin 

lakossága megismerhesse a környező ruszinok lakta, ruszin hagyományokat őrző településeket, 

mint például Komlóska, Mogyoróska, Boldogkőváralja, vagy Görömböly, ám akkor a 

pandémia és az kormány által életbe léptetett szabályozások miatt az nem valósulhatott meg. 

Véleménye szerint egy ilyen kirándulás tökéletesen beleillik a pályázat témájába, így az idén 

az elnyert pályázati összegből finanszírozható.  

 

Ezzel a megállapítással Simárszki Ádám elnök és Fekete Zoltán képviselő is egyetértett. 

 

A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy a kirándulás pontos részleteiről egy 

későbbi képviselő-testületi ülésen tárgyalnak.  
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A pályázatokra visszatérve Simárszki Ádám elnök elmondta, hogy projektterv módosítást 

nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé „A helyi ruszin nemzetiségi közösség 

hitéletében jelenős szerepet betöltő sajópálfalai görögkatolikus templom felújítása” pályázat 

kapcsán, a fennmaradó támogatási összeg tervezett felhasználásáról. A tervezett 

munkálatok elvégzése után megmaradó 2 000 000 Ft közeli összeget a görögkatolikus 

egyházmegyével történt egyeztetésnek megfelelően a ravatalozó felújítására a legcélszerűbb 

fordítani. A módosítási kérelemre válasz még nem érkezett.  

A tervezett munkálatok közül a vizesblokk kiépítése és a filagória tetőfedése egyelőre még nem 

történt meg. Utóbbihoz sajnos új kivitelezőt kell találni, mivel az előző vállalkozó a 

munkakezdés előre megtervezett időpontjában nem jelent meg és nem elérhető. 

 

Takács Zsuzsa képviselő ezt követően javasolta, hogy a ruszin nemzetiségi önkormányzat 

próbáljon meg jelentkezni a 2021. évi településfásítási programra, ahol a 10 000 Fő alatti 

települések, akik nem vettek részt a 2020. évi fordulóban településenként minimum 10, 

maximum 30 sorfát igényelhetnek ingyenesen. Az igénylés regisztráció alapú, amely 2021. 

június 10-én már elkezdődött, az igénylés 2021. július 5-e után indul. 

 

Simárszki Ádám elnök és Fekete Zoltán képviselő támogatta a javaslatot. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

13/2021 (VI.17) kht. határozat 

 

Tárgy: regisztráció a településfásítási program 2021. évi fordulójára 

 

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és úgy 

határozott, hogy regisztrálja Sajópálfala községet a 2021. évi településfásítási programba. 

Sikeres jelentkezés esetén az igényelt fák fajtáját és darabszámát leegyezteti Sajópálfala Község 

Önkormányzatával. 

 

Felelős: Simárszki Ádám elnök 

Határidő: azonnal 



SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

3714 SAJÓPÁLFALA, SZABADSÁG U. 26 SZÁM, TEL.: 46/327-482 
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Zárásképpen Simárszki Ádám elnök elmondta, hogy bár a népszámlálást az idei évről a 2022. 

évre halasztották ugyanannyira fontos és a képviselő-testületnek nagy hangsúlyt kell fektetnie 

arra, hogy emlékeztesse a lakosságot, hogy a ruszinság mennyire fontos része a település és az 

itt élők történelmének, hagyományainak, életének, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy a 

nemzetiségi összetartozásban rejlő, az az által közvetített értékeket nem szabad veszni hagyni. 

 

 

Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt Simárszki Ádám elnök az ülést 17 óra 10 perckor 

bezárta. 

 

 

 

 

 


