
J e g y z ő k ö n y v

Készült Pálé Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24. napján tartott
közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Pálé, Faluház
Pálé, Árpád u. 25.

Jelen vannak: Markóné Héder Tímea polgármester, Rumpli Éva
alpolgármester, Sándor Boglárka, Salamon Tibomé és Csók 
József képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné Vészi Adrienn 
j egyzőkönywezető 
29 fő helyi lakos

Távoliét nem volt.

Markóné Héder Tímea poL, ármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
5 testületi tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az 
alábbiak szerint:

Na i r e ndi  ‘a v a s lat :

1. /Beszámoló Pálé Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés 
időarányos teljesítéséről, 2023. évi tervek ismertetése
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2. / Beszámoló a falugondnoki szolgálat, mozgókönyvtár, közművelődési feladatellátás 
2022. évi tevékenységéről
Előadó: Sándor Boglárka falugondnok, Rumpli Éva művelődésszervező munkatárs

3. /Egyebek, lakossági hozzászólások 

N a j i r e nd t ár a l á s a :

1 ./Beszámoló Pálé Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés 
időarányos teljesítéséről. 2023. évi tervek ismertetése
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés az önkormányzat 2022. évi munkájáról, a költségvetés időarányos 
teljesítéséről, 2023. évi tervekről szóló beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.
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Markóné Héder Tímea j oluármester beszámolt a Pálé Község Önkormányzatának 2022. 
évben végzett munkájáról, a 2023. évi tervekről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
van.
Felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt ismertesse a 2022. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tájékoztatta a lakosságot a 2022. évi költségvetés 
teljesítéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.

Markóné _Héder Tímea ol ármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Pálé Község Önkormányzatának, 2022. 
évi munkájáról, a 2023. évi tervekről és a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolókat elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pálé Község Képviselő-testületének 
55/2022. (X1.24. KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pálé Község 
Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a 2023. évi tervekről szóló 
beszámolót, elfogadja a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolóval együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

2./Beszámoló a falu ondnoki szolgálat moz ókönvvtár. közművelődési feladatellátás 
2022. évi tevékenységéről
Előadó: Sándor Boglárka falugondnok, Rumpli Éva művelődésszervező munkatárs
r

írásos előterjesztés a falugondnoki szolgálat, a mozgókönyvtár és közművelődési 
feladatellátásról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Markóné Héder Tímea poluármester felkérte Sándor Boglárka falugondnokot, hogy 
számoljon be a falugondnoki szolgálat munkájáról.

Sándor Boglárka falugondnok köszöntött mindenkit.
A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt beszámolót ismertette a közmeghallgatáson 
megjelentekkel.

Markóné Héder Tímea polgármester felkérte Rumpli Éva művelődésszervező munkatársat, 
hogy számoljon be a mozgókönyvtári és a közművelődési feladatellátási tevékenységéről.

Rum ,)Ii Éva művelődésszervező munkatárs köszöntött mindenkit.
A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt beszámolót ismertette a megjelentekkel.
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Markóné Héder Tímea pol ármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban?

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy fogadják el a beszámolókat.

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

Pálé Község Két >viselő-testületének 
56/2022. (XI.24.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a falugondnoki szolgálat, 
mozgókönyvtár és közművelődési feladatellátás 2022. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

3. / Eavebek, lakossági hozzászólások

Markóné Héder Tímea polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
osszák meg észrevételeiket, javaslataikat.

Mivel a lakosság részéről közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Markóné 
Héder Tímea polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta, ezután 
a testület nyílt ülésen folytatta munkáját.

Ezután javasolta, hogy az írásban kiadott napirendi pontok közül az önkormányzati területek 
bérbeadásának meghosszabbítása napirendi pontot vegyék le napirendről.
Továbbá javasolta, hogy tárgyaljanak még a DRV Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 
napirendi pontról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi 
pontokat elfogadta az alábbi sorrenddel:

Na irend javaslat:

4. /SMHV Energetika Kft.-vel szerződés hosszabbítás
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

5. /DRV Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

6. / Szociális ügyek (szociális célú tűzifa szétosztása, rászoruló családok támogatása, 
egyedi szociális ügyek)
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester
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Napirend tár alása:

4./SM1IV Energetika Kft-vel szerződés hosszabbítás
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy 2 évvel ezelőtt váltottak 
energiaszolgáltatót, E.ON-ról az SMHV Energetika Kft.-re. Jelen pillanatban az összes 
energiaszolgáltató közül az SMHV Energetika Kft. árajánlata a legkedvezőbb. 2022. 
november 30-ig kell jelezni a szolgáltató felé, hogy marad e az önkormányzat. A jelenlegi 
szerződésük 2022. december 31-el lejár. A testületnek el kell azt döntenie, hogy 1, 2 vagy 3 
évre köti meg a szerződést. Az a baj, hogy nem tudják mi lesz jövőre, lehet, hogy ennél 
drágább lesz a szolgáltatás. Minél hosszabb időre kötik meg a szerződést, annál kedvezőbb az 
ajánlat.

Csók József képviselő javasolta, hogy 3 évre kössék meg a szerződést.

Rumpli Éva alpolgármester véleménye szerint is 3 évre kellene megkötni a szerződést.

Markóné Héder Tímea polgármester javasolta, hogy az SMHV Energetika Kft.-vei további 
3 évre kössenek szerződést 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más 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 az alábbi döntést hozta:

Pálé Község Képviselő-testületének 
57/2022. (XI.24.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az SMHV Energetika 
Kft.vei további 3 évre, 2023. január 1. napjától kezdődően 2025. december 
31. napjáig szerződést köt energiaszolgáltatás céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

5./DRV Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről szóló levél és táblázat a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Markóné Héder Tímea poluármester elmondta, hogy a DRV Zrt. ismét küldött egy levelet, 
amelyben a DRV V 524 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó
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Gördülő Fejlesztési Terv módosítását küldte meg. 2022. augusztusában már magát ezt a tervet 
elfogadták, de most módosításra került sor, így a módosított változatot is el kell fogadnia a 
testületnek. Annyi a módosítás, hogy tervezetből töröltek olyan munkákat, amelyek már 
folyamatban vannak vagy elvégzésre kerültek.
Javasolta a Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más 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 az alábbi döntést hozta:

További napirend nem volt, Markóné Héder Tímea poluármester a nyílt testületi ülést 
bezárta és zárt ülésen folytatta tovább a í '

Pálé Község Két)viselő-testületének 
58/2022. (XI.24.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által a DRV_V_524 kódszámú víziközmű rendszer 2022-2036. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének 
módosítását megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Héder Tímea 
polgármester
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