
J e g y z ő k  ö n y v

Készült Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 10. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helye: 

Jelen vannak:

Távoliét nem volt.

Markóné Héder Tímea polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még a lakossági 
vízdíjtámogatás igénylése, a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása, egyesületek 
támogatása és a szociális ügyek napirendi pontokról is.
Továbbá javasolta, hogy az első két napirendi pont tárgyalásának sorrendjét cseréljék fel. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi 
pontokat egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napi rendi javaslat:

1. / Pálé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Markóné Héder Tímea polgánnester

2. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt 
fontosabb eseményekről
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

3. / Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Markóné Héder Tímea polgánnester

4. / Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6.1 Polgármester 2022. évi szabadságütemezésének elfogadása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgánnester

Pálé, Faluház 
Pálé, Árpád u. 25.

Markóné Héder Tímea polgármester, Rumpli Éva
alpolgármester, Csók József, Salamon Tibomé, Sándor Boglárka 
képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné Vészi Adrienn
j egyzőkönyvvezető
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7./ Lakossági vízdíjtámogatás igénylése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8./ 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása 
Előadó: Rumpli Éva alpolgármester

9.1 Egyesületek támogatása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

10./ Szociális ügyek
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

A 10. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1 ,/Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Markóné Héder Tímea polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Markóné Héder Tímea polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a 
napirendi pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen 
ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetés I. fordulójáról szóló beszámolót, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Markóné Héder Tímea polgármester javasolta a költségvetés első változatának az 
elfogadását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetés első változatát fogadják el.

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot fogadta el.

Pálé Község Képviselő-testületének 
4/2022. (11.10.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint első változatban 
elfogadja Pálé Község Önkonnányzata 2022. évi költségvetésének tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester
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2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt 
fontosabb eseményekről
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

írásos előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Markóné Héder Tímea polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva van.
Továbbá elmondta, hogy szeretne pár szót ejteni a kápolna építéséről. A kereszt utáni a 107. 
hrsz.-ú terület és a 106. hrsz.-ú területről van szó, ahová gondolták a kápolna megépítését. 
Lekérte a Hivatalba a tulajdoni lapokat. A 106. hrsz.-ú terület önkormányzati terület, viszont a 
107. hrsz.-ú terület más tulajdonában van. Ezt a területet meg szeretné vásárolni az 
önkormányzat 50.000 Ft értékben, ha a testület is egyetért majd vele. Jelenleg csak abban az 
esetben tudja az önkormányzat megvásárolni a területet, ha az nem mezőgazdasági terület 
lenne, de az. Az építési szabályzatot ezáltal módosítani kellene.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy arra két szabály van. Lehet módosítani a 
módosításhoz kell fogadniuk egy szakembert, aki előkészíti. Vagy hatályon kívül helyezik a 
rendeletüket.

Csók József képviselő megkérdezte, hogy esetleg a Csala Györgyné kertje végébe ahol régen 
istálló volt oda nem lehetne felépíteni a kápolnát? Az építési terület volt annak idején. Meg 
kell kérdezni a tulajdonost, hogy eladná e.

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy megfogja kérdezni a tulajdonost, 
hogy eladná e az önkormányzatnak azt a területet.
Továbbá elmondta, hogy a Faluház udvarában van egy támfal, amire tetőt szeretnének. Az 
ács, aki csinálja majd a tetőt megnézte a támfalat és az építési vonalakat. Lehet, hogy a támfal 
10 cm-rel a szomszéd telkére épült. Mielőtt még a tető rákerül, ki kellene méretni a 
határvonalakat, sarokpontokat. Mindenképpen fogadni kell egy földmérőt, aki ezt elvégzi. 
Könnyebb a támfalat visszabontani, ha vissza kell, mint az egész tetőt.

Rumpli Éva alpolgármester elmondta, hogy beszélt Cseh Kálmán állatorvossal, hogy 
vállalná e a községben a kutyák oltását. Azt mondta elvállalja, április közepére tervezi az 
oltást, egy szombat délelőtti napra.
Az önkormányzatnak van lehetősége vetőmagcsomagokat vásárolni, a rászorulók 
támogatásának ez hatékony módja lenne. Egy cégtől már kért árajánlatot is. 18 család 
vetőmagcsomagja összesen 269.000 Ft-ra jönne ki. Természetesen a szociális keret terhére 
vásárolná meg az önkormányzat.
A képviselő-testület támogatja a vetőmagcsomagok megvásárlását.
Arra gondolt még, hogy Húsvétra lehetne ismét a családoknak élelmiszercsomagot osztani. 
Erre is kért árajánlatot már. A családokat az önkormányzat kb. 15.000 Ft értékű 
élelmiszercsomaggal tudná támogatni, ez összesen 450.000 Ft lenne.
A képviselő-testület egyetért az élelmiszercsomagok vásárlásával.
Az önkormányzatnak lehetősége volt könyvtári könyveket vásárolni. 34.000 Ft összegben 
vásárolt a felnőtteknek, a gyerekeknek pedig 15.000 Ft értékben.
Továbbá beszámolt arról, hogy az önkormányzati laptopjához kellett vásárolni egy vezetéket, 
mivel az tönkrement, 16.240 Ft-ba került.
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Továbbá elmondta még, hogy az a kamerarendszer, ami ki lett építve a falu elején lévő hídig 
kiderült, hogy éjszaka nem működik, mivel napelemes. A cég, aki ezt kiépítette, azt mondta, 
hogy felszerelnének még egy akkumulátort a kamerára, hogy éjszaka is működjön, de annak a 
költségét az önkormányzatnak kellene vállalnia. De ezt nem fogja az önkormányzat elfogadni, 
mivel az adás-vételi és üzembe helyezési szerződés 5.-ik pontjában a jótállás garanciában az 
áll, hogy 36 hónapos teljes körű garanciát vállal. Tehát az önkormányzatot ezért nem terheli a 
felelősség, hogy az a rendszer nem megfelelően működik. Ezt a dolgot jogi útra is terelheti az 
önkormányzat. Mindenképpen levelet fog ezzel kapcsolatban írni az érintett cégnek.

Markóné Meder Tímea polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről fogadják el.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon:

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (11.9.) KTH számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

3./ Polgármester illetményének, alpolgármester tisztelctdíjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Markóné Héder Tímea polgánnester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Mötv. utoljára decemberben, karácsony előtt 
történt módosítása következtében jelentősen emelkedtek a törvényben foglalt garantált 
polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak, ez a paléi település esetében azt jelenti, hogy a 
polgármester illetménye az év január első napjától az eddigi 299.200 Ft-ról 520.000 Ft-ra 
módosul. Az ehhez járó költségtérítés 44.880 Ft helyett 78.000 Ft-ra növekedett. A képviselő- 
testület állapítja meg a polgármester illetményét, illetve tiszteletdíját, de nincs mozgásterük, 
tehát csak ebben az összegben állapíthatja meg.

Rumnli Éva alpolgármester javasolta a polgármesteri illetmény módosításának elfogadását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:
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Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. m.10.) KTH számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Képviselő-testülete Markóné Héder Tímea polgármester illetményét 
2022. január 1. napjától havi bruttó 520.000 Ft, azaz ötszázhúszezer forint 
összegben, valamint költségtérítését 78.000 Ft, azaz hetvennyolcezer forintban 
állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Rumpli Éva alpolgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a költségvetési lehetőségek teszik lehetővé az 
alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának emelését, Pálé költségvetése nem teszi 
lehetővé az emelést.

4./ Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Nemzeti Népegészségügyi Központ levele és az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző előterjesztette az egészségügyi ellátás körzeteiről szóló rendelet 
ügyében érkezett véleményt. Elmondta, hogy a törvényességi felhívás alapján Pálé 
felülvizsgálta a rendeletét, melynek során szakmai véleményt kértek a Nemzeti 
Népegészségügyi Központtól, amely a késve megküldött véleményében javasolta, hogy a 
település közterületeit sorolják fel a védőnői körzet esetében a rendeletben. Ezen túl a sásdi 2- 
es számú védőnői körzet esetében a létszámok megnövekedése miatt a feladatellátás 
átgondolását is javasolja.

Markóné Meder Tímea polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (11.14.)
önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2021.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./ Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Szigetvári Tankerületi Központ levele és a kötelező felvételt 
biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzéke (német, roma és horvát 
nemzetiségek) a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző ismertette az általános iskolai felvételi körzettel kapcsolatos 
tájékoztatást. Elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §- 
ának (8) bekezdése alapján az érdekelt önkormányzatok véleményének kikérése után a 
köznevelési feladatokat ellátó hatóság -  jelen esetben a Tankerületi Igazgatóság -  határozza 
meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel 
összhangban -  a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 2022. 
február 15. napjáig vissza kell jelezni valamennyi önkormányzatnak a kiküldött tervezettel 
kapcsolatosan a véleményét.

Markóné Héder Tímea polgármester javasolta a véleményezésre kiküldött tervezet 
elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022. (11.10.) KTII számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete az általános iskolai, nemzetiségi általános iskolai 
felvételi körzet, továbbá a pedagógia szakszolgálatot ellátó intézmény működési 
körzetének megállapítását a jelenlegi beosztásnak megfelelően elfogadja.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester
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6.1 Polgármester 2022. évi szabadságütemezésének elfogadása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Meder Tímea polgármester elmondta, hogy 39 nap szabadsága van összesen 
2022. évben. A szabadságokat a következőképpen szeretné kivenni: február hónap: 1., 2., 3.,
4., április hónap: 13., 14., június hónap: 3., 7., 8., 9., 10., július hónap: 18., 19., 20., 21., 22., 
augusztus hónap: 22., 23., 24., 25., 26., szeptember hónap: 5., 6., 7., 8., 9., november hónap:
14., 15., 16., 17., 18., december hónap: 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30.
Kérte, hogy a képviselő-testület azt vegye tudomásul.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta az ütemezés elfogadását. 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot alkotta:

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022. (11.10.1 KTH számú határozata

Pálé Község Képviselő-testülete tudomásul veszi Markóné Héder Tímea 
polgármester 2022. évi szabadság ütemezését.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

7./ Lakossági vizdíjtámogatás igénylése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy 2022. február 1. napjával pályázat került 
kihirdetésre a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaihoz, a lakossági vízdíjtámogatás 
igényléséről. A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által 
végzett lakossági közműves ivóvízellátás a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági 
felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. A pályázat benyújtásának 
határideje 2022. február 21.

Markóné Héder Tímea polgármester javasolta a lakossági vízdíjtámogatás igénylés 
benyújtását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022. (11.10.) KT11 számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő- 
testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

8./ 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása 
Előadó: Rumpli Éva alpolgármester

írásos előterjesztés a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

kumnli Éva alpolgármester elmondta, hogy a 2022. évi szolgáltatási terük célja a művelődési 
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése. 
Közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 
Ismertette szolgáltatási tervüket egész évre.
Javasolta a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

Pálé Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2022. (II.10.1 KTH számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete a 2022. évi közművelődési 
szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

9./ Egyesületek támogatása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy kérelem érkezett a Mindszentgodisa és 
Környezetének Szabadidős Sportegyesületétől. A Sportegyesület támogatást kér az 
önkormányzattól működési célra.
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Javasolta a Sportegyesület anyagi támogatását 20.000 Ft-tal.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a támogatással kapcsolatban.

Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Pálé Község Képviselő-testiiletcnek 
11/2022. (II.KM KTH. számú 

határozata

Pálé Község Önkormányzata úgy határozott, hogy idei 
költségvetésük terhére 20.000.- Ft összegben támogatja 
„Mindszentgodisa és Környezetének Szabadidős Sportegyesülete”-t, 
általános működési célú támogatásként.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Hédcr Tímea polgármester javasolta a „Páléért Egyesület” anyagi támogatását
150.000.- Ft összegben általános működési célú támogatásként, mivel az egyesület közcélú 
feladatokat lát el, a működése hasznos a település lakói számára. Továbbá a falu szépítése, 
kulturális programok megtartása érdekében is javasolja támogatni az Egyesületet.

Rumnli Éva alpolgármester bejelentette személyes érintettségét.

Markóné Hédcr Tímea polgármester javasolta, hogy állapítsák meg személyes érintettségét 
és zárják ki a szavazásból érintettet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Képviselő-testületének 
12/2022. (II.HM KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete Rumpli Éva alpolgármester 
személyes érintettségét megállapította, a „Páléért Egyesület” 
támogatása ügyének szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester
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Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (Rumpli Éva személyes 
érintettsége miatt nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Markóné llétlcr Tímea polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele,
javaslata a támogatással kapcsolatban.

Pálé Község Képviselő-testületének 
13/2022. 01.10.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Önkormányzata úgy határozott, hogy idei 
költségvetésük terhére 150.000.- Ft összegben támogatja „Páléért 
Egyesületet, általános működési célú támogatásként.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné llétlcr Tímea polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen 
folytatta a tanácskozást.

-Ueícfev-
Markóné Héder Tímea 
polgármester

Kral*.
*

. lír: Ivajilon Béla 
jegyző
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