
Jegyzőkönyv 

Mutató:  

 

Készült:  Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án a 

Városháza  „Chiovini Ferenc üléstermében” megtartott soros üléséről   

 

Jelen vannak:          Balogh Zoltán polgármester 

Berényi Ambrus, Lukácsné Boros Anikó, Danyi Gyuláné, Nagyné 

Donkó Gabriella, Szabó Tibor, Palyafári János képviselők 

 

Távollévők:      - 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Munkácsi György címzetes főjegyző   

Lovász Imréné Pénzügyi csoportvezető 

Dr.Kelles Mária vezető tanácsos 

Válócziné Szakali Tünde óvodavezető 

Kovács Melinda igazgató 

Határozat tárgya: Határozat száma: Oldal 

A Képviselő-testület 2020. február 13.-ai  ülésének napirendi 

pontjaira tett javaslat elfogadásáról    

18/2020. (II.13.)  41. 

Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 19/2020. (II.13.) 43. 

Képviselői kérdések, felszólalások -  

Előterjesztés  Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására  

20/2020. (II.13.) 49. 

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2019. október 24-én megtartott alakuló ülés 

jegyzőkönyvére tett törvényességi felhívására    

21/2020. (II.13.) 50. 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és 

Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő 

önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

22/2020. (II.13.) 51. 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  és 

Tiszavárkony Község  Önkormányzata között kötendő 

önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

23/2020. (II.13.) 52. 

Előterjesztés Besenyszög Város  Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 1/2008. (II.4.) számú Önkormányzati rendelet 

módosításáról  

3/2020. (II.17.) 

rendelet 

55. 

Előterjesztés a Besenyszögi Sport Egyesület támogatási 

kérelmére  

24/2020. (II.13.) 59. 



 41 

 

Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika   

 

Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.  

  

Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további napirendi 

pontok tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek.   

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a 

következő határozatot hozza:  

 

18/2020. (II.13.)  számú határozat 

 

A Képviselő-testület 2020. február 13-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat 

elfogadásáról  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó 

javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:  

 

1) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

2) Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők 

3) Előterjesztés  Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester    

4) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Besenyszög Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én megtartott alakuló ülés 

jegyzőkönyvére tett törvényességi felhívására    

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző    

5) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város 

Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

6) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  és Tiszavárkony Község  

Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

7) Előterjesztés Besenyszög Város  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II.4.) 

számú Önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

8) Előterjesztés a Besenyszögi Sport Egyesület támogatási kérelmére  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   
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A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

 

 

 

I. Napirendi pont tárgyalása: 

Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

  

Balogh Zoltán: A Képviselő-testület legutolsó ülése 2020. január 30-án  volt, az azóta történt 

fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: 

január 31. 

Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol többek között döntöttünk a 2019. évi 

költségvetés módosításáról, illetve a 2020. évi költségvetés elfogadásáról és a 2020. évi 

térítési díjak meghatározásáról. 

február 3. 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén voltam, ahol többek között 

tárgyaltuk a TSZB által is elfogadott napirendeket, illetve elfogadtuk a Rákóczifalva város és 

Tiszavárkony község önkormányzataival kötendő megállapodásokat. 

február 3. 

Civil Fórumot tartottunk a Művelődési Házban, melynek keretében civil szervezetek 

ismertették a 2020. évben tervezett programjaikat. Ezen információk alapján elkészített 

naptár, amely felkerül a honlapjára a település lakóinak tájékoztatása céljából. 

február 4. 

Megbeszélést folytattunk jegyző úrral, és a 2 védőnővel Szabó Ágnessel, Bettenbuk Évával a 

kötelező feladatok ellátásáról. Tájékoztattam őket arról, hogy erre a feladatra kapott állami 

támogatás csak egyikük bérére ad részben fedezetet, így amennyiben az önkormányzat 

képviselő-testülete dönt mind a két álláshely betöltéséről és a megfelelő források 

biztosításáról, akkor tudom mindkettőjüket alkalmazni a védőnői munkakör ellátásában. Az 

egészségügyi bértábla módosításával a megemelt bérezés miatt nem elegendő tehát a kapott 

finanszírozás. Döntést szükséges a költségvetési rendeletben, hogy a védőnői feladatellátás 

miként legyen kialakítva a településen.   

február 5. 

A KEHOP pályázaton belül tájékoztató fórumot tartottunk a Kultúrházban, hol Horváth 

Ferenc építész tervező előadásában ismertette a megújuló energiaforrások előnyeit és 

gazdaságosságát.  

február 7. 

Megbeszélést folytattam Flajsz József energetikussal a Bes-Ász Kft. vágópontjának 

energetikai korszerűsítéséről. Amennyiben az előkészületekkel elkészül  és a szükséges forrás 

rendelkezésre áll a Kft.-nél, akkor benyújtásra kerül a pályázat a Közép-Tisza Vidékfejlesztési 

Egyesülethez a megújuló energia fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítására.   

 

Önkormányzati pályázatok kivitelezési munkálatai folyamatosak: 

Bölcsőde: építési munkálatok folyamatosak.  
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TSZ iroda: a lifttel kapcsolatos egyeztetések történnek. 

Kerékpár út: az oszlopok áthelyezésének egyeztetésénél tartunk.  

A RODEN Kft. végez a településen a belterületi útfelújítás kapcsán mérési munkálatokat. 

Szeretnénk a céggel a kerékpár út kiépítésének csatlakozásait egyeztetni, valamint a 

buszmegállók áthelyezését. 

Szolgálati orvosi lakás: a kiviteli tervek készülnek, már látványtervet és a helyszínre tervezett 

épület rajzait megküldték. Következő ülésre már behozom a terveket. Az épület 160 m2, 4 

szoba, plusz garázs. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Bölcsőde estében tudunk-e friss adatokat, hogy hány gyermeket 

fognak beíratni a bölcsődébe? 

 

Balogh Zoltán: A pályázat során történt felmérés. Amennyiben túljelentkezés lesz, 

kritériumként támasztjuk, hogy csak a dolgozó szülők gyermekeit vesszük fel a bölcsődébe. 

Ha 3 csoportot hozunk létre, akkor az intézményben több helyiséget kellett volna kialakítani. 

Korábbi igényfelmérés során 49 fő fejezte ki igényét a bölcsődei elhelyezésre, azonban ma 

már ők nem érintettek. A dolgozói állomány: 1 fő vezető, 4 kisgyermeknevelő és 2 fő dadust 

veszünk fel az intézménybe. Összevont intézményt nem kívánok támogatni. Bízom abban, 

hogy az intézmény finanszírozása jó lesz, mivel az elhasznált energiát kiválhatjuk a 

geotermikus fűtéssel és a napelem rendszerrel. Szeptemberben indítani szeretnénk az 

intézményt. 

 

Szabó Tibor: A beszámolóban elhangzott, hogy a Bes-Ász Kft. vágópontjának energetikai 

korszerűsítésére nyújtunk be pályázatot és napelemek kerülnek fel az épületre. A testületi 

ülésen már volt arról szó, hogy ebben az évben még kötelező a működtetése, de utána esély 

van rá, hogy bezárjuk? Miért fejlesztjük, ha bezárjuk? 

 

Balogh Zoltán: Nem erre törekszünk. Pályázatból kívánjuk a napelemet az épületre tenni, 

hogy a kiadásokat kiválthassuk. A főzőkonyha igényeit kielégítve és költségeit ismerve 

tudunk később dönteni. Csökkenjen az áramszámla, ne legyen veszteség! 

 

Lukácsné Boros Anikó: Az orvosi szolgálati lakásnak lesz lakója? 

 

Balogh Zoltán : Holnapi nap folyamán találkozok majd doktor úrral. Természetesen 

egyeztetünk az orvosi lakásról is, de a terveiről is szeretném kérdezni. Arról tájékoztatott 

doktor úr, hogy addig biztosítja a helyettesítést ameddig szükségünk van rá.     

Bacsó doktor úrnak is ebben az évben fog a szerződése lejárni. Újra fogjuk kötni a szerződést, 

szívesen vállalja doktor úr a feladatellátást. 

  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

19/2020. (II.13.)  számú határozat 
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Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti 

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

 

 

II. Napirendi pont tárgyalása: 

Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők  

 

Danyi Gyuláné: A településre gyermekorvosi feladatokra nem tudunk szerződni?  

 

Balogh Zoltán: Évek óta tárgyalunk erről. Afif doktor úr nem támogatta a gyermekorvos 

jelenlétét a településen. Most annyit tudok, hogy a szülők közösen hívnak ki gyermekorvost a 

településre.  

 

Szabó Tibor: A jegyzőkönyvek nem szerepelnek a honlapon. 

 

Munkácsi György: 1 jegyzőkönyv még nincs fent, 1 pedig az asztalomon van jelenleg, 

átolvasás alatt. A januári jegyzőkönyvet még most tesszük fel a Kormányhivatal 

törvényességi oldalára, majd ezt követően a honlapra. 

 

Szabó Tibor : Homokbánya ügye hogy áll?  

 

Balogh Zoltán : A következő ülésre válaszolok a képviselő úrnak. 

 

Szabó Tibor : Telek Péter keresett meg, hogy a háza előtti nyárfákat nem engedélyezi kivágni 

az önkormányzat, azonban ezek a fák teljesen beleérnek a vezetékekbe és a csatornájára is 

belelóg.  

 

Munkácsi György: Akkor a településen szinte az összes fát ki kellene vágni az E-ON miatt. 

Két hatalmas, egészséges fa kivágását kérik, én nem engedélyezem.  

 

Szabó Tibor: A Jászladányi úton lévő buszmegállóhoz a szemetes kihelyezését kértem.  

 

Balogh Zoltán : Elképzelhető, hogy felújításra kerülnek a buszmegállók, ha elkezdi a Magyar 

Közút a 3225-ös út Besenyszög belterületi szakaszának újraépítését. 

Addig a megállót jelző tábla oszlopára felhelyezhetünk egy szemetest. 

 

Berényi Ambrus: A szociális bérlakások felújítására ajánlatok kérése megtörtént?  
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Balogh Zoltán: Fogunk árajánlatot kérni a levegőztető rendszerre és a szigetelésükre is. 

Tudjuk egyáltalán, hogy milyen költségei lesznek a felújításoknak. Lukácsné Boros Anikó 

átküldött részemre egy céget a levegőztető rendszerre, amely reálisnak tűnik. Egyeztetem még 

Szabó Józsival. 

 

Berényi Ambrus: A szigetelésre kellene először árajánlatot kérni.  

 

Balogh Zoltán : A belső fal nem lélegzik. Beton van jelenleg rajta, így a gombatermelés 

beindul rajta. A szellőztető rendszer kiépítése mindenképpen szükséges ezekbe a házakba.  

 

Berényi Ambrus: A KMB irodát az elkészült TSZ iroda egyik helyiségébe tegyük át, így 

felszabadul egy ház bérlakásnak. 

 

Balogh Zoltán: Először épüljön fel az iroda, utána beszéljünk róla, de jelenleg abban az 

épületben még a KMB-n kívül a polgárőrség is helyet kap. 

 

Palyafári János: A héten láttam, hogy több alkalommal is itt voltak a RODEN Kft. részről a 

belterületi útfelújítás kapcsán.  Jelenleg az állapotfelmérésnél tartanak. Egyeztessünk velük, 

és kérjük a buszmegálló áthelyezését.  

 

Balogh Zoltán : Ha a kerékpár utat érintően kérjük a buszmegálló áthelyezését, akkor azt át 

kell terveztetni. Én a másik oldalon (felszálló oldal) szerettem volna a Dobos féle háza elé 

áthelyeztetni, mivel megfelelő kerékpár tárolót is ki tudunk alakítani. 

 

Palyafári János: Nem tartom szerencsésnek, mivel a leszállók tömegesen az úttesten átkelve 

a településről kifelé haladva tudják csak a kerékpárjukat felvenni. Egyeztessünk benne, nekem 

más javaslataim vannak.  

 

Danyi Gyuláné: Milyen sűrűn lehet buszmegállót elhelyezni? Sokan panaszkodnak, főleg 

idősebbek, hogy messze van a postától.  

 

Balogh Zoltán : Biztos törvényi előírása van, de nem lehet besűríteni a megállókat egy 

településen belül.  

 

Lukácsné Boros Anikó: Az utak állapota már járhatatlan minőségben vannak, Kossuth – 

Széchenyi sarka, Széchenyi – Hunyadi, Rákóczi – Hunyadi utak.  

Ideiglenes megoldást találjunk ki a javításukra. 

 

 

 

III. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés  Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester     
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Balogh Zoltán: Magyarország Országgyűlése elfogadta Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük a 

Besenyszög Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a 

költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi 

önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 

  

Az Államháztartási törvény 24 §-a szerint a költségvetési rendelet- tervezetet a jegyző készíti 

elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet- tervezetet a polgármester  február 15-ig 

nyújtja be a Képviselő-testületnek.  

  

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 

önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 

közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben 

megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.   

 

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: takarékos, átlátható és 

biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a  szociálisan 

rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása, tudatos 

városüzemeltetés és fejlesztés, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában, pályázatok figyelése, 

kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.  

 

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 528.334.670 Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 1.659.375.587 Ft-tal egészít ki, így 

összesen 2.187.710.257 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 24 %-kal magasabb az előző 

évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

 

Az Mötv. 13. §-a szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok között szerepel az egészségügyi alapellátás. Azonban 

az idei évben a védőnők bérezése miatt a finanszírozása nem lesz elegendő a két védőnő 

illetményére. Ez év novemberében még lesz egy újabb bérrendezés, így közel 3,5 millió Ft-ot 

még hozzá kell tennie az önkormányzatnak a feladat ellátásához. Miért nem rendezi akkor a 

normatív ellátásban is az állam? Vagy miért nem rendezi a köztisztviselők bérét is ennek 

megfelelően? Ha bármiféle forrást „talál” az önkormányzat akkor azt idetehetjük. 

 

Danyi Gyuláné: Most szükséges dönteni a védőnői álláshelyről? 

 

Munkácsi György: Az intézményvezetőkkel még nem egyeztettem a költségeket, és néhány 

melléklet még nem készült el. Ezek kötelező, jogszabály által előírt elemei a költségvetésnek. 

Így még nem végleges, nem lehet elfogadni. 

 

Balogh Zoltán: Jelenleg ugyan úgy, mint az orvosok, a védőnők is válogathatnak az 

álláshelyekben. Feladat finanszírozás van, ami a 2 védőnő bérét sem futja, és még nem 

beszéltünk a dologi kiadásokról, a takarító béréről.  

 

Nagyné Donkó Gabriella: Ha 4 órában lenne foglalkoztatva még egy védőnő? 
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Balogh Zoltán: Korábban is említettem, válogathatnak a települések között a védőnők. 4 órás 

állást nem vállal el senki.  

 

Lukácsné Boros Anikó: A csökkenő gyermeklétszám miatt az iskolában is csökkent a 

pedagógusok száma. Sokan mentek nyugdíjba és a helyükre nem vett fel az iskola senki sem. 

Tehát mi is csökkenő gyermeklétszámot mutatunk, így a feladatot 1 védőnő is el tudja látni.  

 

Balogh Zoltán: Magam is javasoltam Áginak, hogy törekedjenek a növekvő 

gyermeklétszámra, így biztosítva a két védőnői álláshelyet. 

A költségvetés egyeztetése során tárgyalni kell a Damjanich úti ház megvásárlásának 

lehetőségét. Egyeztettem az eladókkal 4 millió Ft-ot kérnek az ingatlanért. 

 

Munkácsi György: A hiányzó 2. védőnő bérét éppen kifutja a 4 millió Ft. Ezt az évet már 

tudjuk finanszírozni. 

 

Berényi Ambrus: Mennyi az az idő, amit valóban végeznek? Ha 1 fő védőnő látja el a 

feladatot akkor kell helyettesítést fizetni? 

 

Balogh Zoltán : Az a véleményem, ha 1 fő védőnő lenne a településen, nem kellene 

helyettesítést fizetni. 

 

Lukácsné Boros Anikó: A körzeteket is mi határozzuk meg? 

 

Lovász Imréné: Ahhoz a gyermeklétszám és az ellátott óraszám is magas, hogy I. körzet 

maradjon, vagy kialakításra kerüljön. 

 

Nagyné Donkó Gabriella: Több kérdésem lenne a költségvetési rendelet táblázataival 

kapcsolatban.  

Bevételek tábla 9.1.1. melléklet – „Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 

feladatainak” támogatása?  

10. számú melléklet: Intézményi finanszírozások sor mit jelent? 

 

Lovász Imréné: A közoktatási intézmények óvoda és iskola által biztosított étkeztetést jelent 

a szociális és gyermekjóléti étkeztetés. Az intézményi finanszírozás pedig a Közös Hivatal és 

a Művelődési Ház és Könyvtár részére átadott állami támogatást jelenti. Az Eszterlánc Óvoda 

fenntartója az Óvodafenntartó Társulás, ezért a részükre átadott finanszírozás külön 

mellékletekben szerepel.  

 

Palyafári János: Gépjárműadó bevétel nem szerepel? 

 

Lovász Imréné: Dehogy nem. 40 %-a a gépjárműadónak helyben marad. 

 

Danyi Gyuláné: Az előfordulhat, hogy besenyszögi vállalkozó nem ide helyben fizeti az 

iparűzési adóját?  
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Palyafári János: Ha  a székhelye nem Besenyszögön van, akkor azon a településen fizeti az 

adót, ahová bejelenti a telephelyét, a vállalkozását. Igazából ezt a vállalkozó dönti el, hová 

jelenti be magát, elképzelhető, hogy oda ahol kevesebb adó befizetésére kötelezett. 

 

Balogh Zoltán: A gyermekétkeztetésben az önkormányzat hívja le a normatív támogatást az 

iskola és az óvoda esetében. Az igazgatónőt kérdezem, hogy felülvizsgáljuk ebben az évben, 

maradjon így, vagy változtassunk ezen? Azonban a konyhai dolgozót nem tudjuk biztosítani. 

 

Lovász Imréné: Egyház nem kapott üzemeltetési támogatást, az egyház iskola ezt elveszíti, 

és külön kell hozzátennie.  

 

Kovács Melinda: A fenntartóval ezt egyeztetni fogom. 

 

Lukácsné Boros Anikó: A költségvetésben a jelenlegi 1 fő létszám és a helyettesítési díj 

került tervezésre? 

 

Lovász Imréné: A finanszírozásban jelenleg nincs meg csak az 1 fő és a helyettesítési díj. 

 

Szabó Tibor: Nem jobb a védőnőnőnek, ha ő marad, és plusz pénzt kap? 

Használt műfüves pálya: az eladó vállalja, hogy garanciával teszi le a pályát. A salakpálya 

helyén gondoltuk lerakni, az iskola közelsége miatt. A gyermekek gondolnak egyet és 

lemennek focizni.  

 

Balogh Zoltán : A műfüves pálya ára 3,6 millió Ft volt. Hajlandó engedni belőle az eladó?  

 

Palyafári János: Még mindig meg  van a pálya. Valamiért nem kapkodnak érte?! 

 

Danyi Gyuláné: Sport Egyesület jótékonysági bál szervezésével a költségek egy részét fizetni 

tudná. Jótékonykodjon a település.  

 

Szabó Tibor: A gyerekekre gondoltunk, hogy a műfüves pályán focizhatnak a gyermekeink. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Palotási átemelő javítási költsége? 

 

Balogh Zoltán: A TRV Zrt.-vel kötött  Bérleti – üzemeltetési szerződés tárgyát képező 

rendszerfüggő vízi közmű elemek éves bérleti díja évente 8.000.000.- Ft+ÁFA. A 

rendszerfüggő víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg. Ezt 

a TRV Zrt. minden évben felhasználja. A Palotási átemelő felújítására a TRV Zrt. 28 millió 

Ft+Áfa összegű ajánlatot tett. Az önkormányzat külsős személytől kapott árajánlata alapján 

újítatta fel az átemelőt 23 millió Ft bruttó összegért.  

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a 2020. évi költségvetési rendelet további 

tervezését mivel a Képviselő-testület újratárgyalja a bölcsőde és a védőnői álláshely adatait. 

     



 49 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

20/2020. (II.13.)  számú határozat 

 

Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020 évre vonatkozó költségvetési 

rendelet tervezetet megtárgyalta, a költségvetés főbb bevételi és kiadási főösszegeit elfogadja.  

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésről  a védőnői álláshely, bölcsőde, valamint az  

intézmények vezetőivel történő egyeztetést követően hoz döntés. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

2. Balogh Zoltán  polgármester  H. 

3. Munkácsi György jegyző H. 

4. Pénzügyi Csoport H.  

 

 

IV. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Besenyszög Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én megtartott alakuló ülés 

jegyzőkönyvére tett törvényességi felhívására    

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző    

 

Munkácsi György:  Az Önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen, 2019. október 

24-én meghatározásra került a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja. Az 

alpolgármester költségtérítésének megállapítására nem került sor mivel arról lemondott.  

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 

egészéről, vagy meghatározott részéről a Képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. A (3) bekezdés értelmében a társadalmi megbízatású 

alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.  

 

A költségtérítésről történő lemondás miatt a költségtérítés megállapításának elmaradása sérti 

az Mötv. 80. § (2) – (3) bekezdéseit, mivel a társadalmi megbízatású alpolgármester csak a 

tiszteletdíjának egészéről, vagy részéről jogosult lemondani, a költségtérítésről nem, annak 

számítási alapja a tiszteletdíj összege.  

 

Mindezek ismeretében szükséges dönteni a tiszteletdíj összegének alapulvételével az 

alpolgármester költségtérítéséről, amelyről nem lehet lemondani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő 

határozati javaslatot fogadja el. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

  

21/2020. (II.13.) számú határozat 

 

 

Palyafári János társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal JN/24/00146/2020. iktató számú törvényességi felhívását megtárgyalta és azt 

elfogadja.   

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján  

Palyafári János társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését  – a 147.059.- Ft 

tiszteletdíj alapulvételével – 22.060.- Ft-ban állapítja meg. 

 

   Határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 

2.) Palyafári János alpolgármester H. 

3.) Balogh Zoltán  polgármester  H. 

4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztály Szolnok  

5.) Pénzügyi Csoport H.  

 

  

V. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város 

Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán:  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 – 9. 

pontjai tartalmazzák a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamit a társulás tagjai 

által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén az irányadó eljárást. A Társulási 

Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a 

Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában 

hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási Megállapodásban meghatározott 

feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez 

lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás 

tagjai a Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön 

megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  
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Rákóczifalva Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társulás Társulási Tanácsa felé, 

hogy a 2019. évben felhalmozott társulási működési és feladat finanszírozási tartozását, 

12 887 672,- Ft-ot, -  tizenkét egyenlő részletben  rendezhesse.   

 

A részletfizetésről szóló Megállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

22/2020. (II. 13.) számú határozata 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata 

között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:   

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló 

megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a 

döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó 

képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Balogh Zoltán  polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület H. 

2.) Balogh Zoltán  polgármester  H 

3.) Munkácsi György címzetes főjegyző H. 

4.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  Szolnok  

 

 

VI. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  és Tiszavárkony Község  

Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

Balogh Zoltán :  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 – 9. 

pontjai tartalmazzák a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamit a társulás tagjai 

által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén az irányadó eljárást. A Társulási 

Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a 

Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában 
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hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási Megállapodásban meghatározott 

feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez 

lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás 

tagjai a Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön 

megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  

 

Tiszavárkony Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társulás Társulási Tanácsa 

felé, hogy a 2019. évben felhalmozott társulási működési és feladat finanszírozási tartozását,  

4 441 689,- Ft-t, -  két részletekben  rendezhesse.  Az első részletet, 2 220 844,- Ft-ot 2020. 

március 31. napjáig, míg a második részletet, 2 220 845,- Ft-ot 2020. szeptember 30. napjáig 

kívánja megfizetni. 

A részletfizetésről szóló Megállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.  

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

23/2020. (II. 13.) számú határozata 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata 

között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:   

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló 

megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a 

döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó 

képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Balogh Zoltán   polgármester 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület H. 

2.) Balogh Zoltán  polgármester  H 

3.) Munkácsi György címzetes főjegyző H. 

4.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  Szolnok  

 

 

 

VII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II.4.) számú 

Önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester 
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Balogh Zoltán:  Besenyszög Város Önkormányzat a város helyi építési szabályzatának  

módosítását 2019. évben kezdte meg a következő településrendezési célok elérése érdekében:  

A tulajdonos-kezdeményező  Buttenbuk Ádám 5071 Besenyszög, Chiovini  F. út 2 szám alatti 

lakos a Besenyszög város belterületén a Jászladányi út 41. szám, 304 hrsz. alatti telket is 

megában foglaló Lf1  falusias lakóterületet  érintően Besenyszög Városi Önkormányzat 

1/2008. (II.4.) számú Önkormányzati rendeletének módosítását kezdeményezte.  

A módosítási eljárást megelőzően  Besenyszög Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

193/2019. (XI.28.)  határozattal elfogadta a város településrendezési eszközeinek módosítási 

célját, valamint a területet a 194/2019. (XI.28.) számú határozattal kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánította.   

A településrendezési terv készítése, a módosítási eljárás településrendezési szerződés 

keretében történik.  

Az eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére Besenyszög Városi  Önkormányzat a 

tervezővel Kiszelovics Ildikó egyéni vállalkozóval /5000 Szolnok, Szántó krt. 52 I. lh. II/5/  

és a költségviselő Beruházóval háromoldali szerződést kötött. 

Ezen terület módosításával  kapcsolatban az Önkormányzat 

- az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm.r. szerinti eljárást,  

- a tárgyi ügyhöz kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárást, a partnerségi egyeztetés 

Szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) sz.-ú Önkormányzati r., valamint 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről szóló, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. /továbbiakban: Korm. r./   szerinti 

tárgyalásos eljárás kezdeményezését, majd egyeztetést követően az állami főépítészi 

eljárást 

jogszerűen lefolytatta. 

A településtervező által elkészített településrendezési eszközök módosítását tartalmazó 

dokumentáció partnerségi véleményeztetése megtörtént a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. és a város 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) sz. Önkormányzati rendeletben 

foglalt  módon, így többek között lakossági fórum keretein belül is ismertetésre került. A 

Képviselő-testület 4/2020. (I.30.) sz.-ú Kt-i  határozatával a partnerségi egyeztetést lezárta. 

 

A környezeti vizsgálat szükségességének  lefolytatása megtörtént. A környezet védelemért 

felelős államigazgatási szervek nem kérték a környezeti értékelés munkarész elkészíttetését, 

melyet a Képviselő-testület 3/2020 (I.30.) Kt.  határozatában megerősített, hogy a környezeti 

értékelés munkarészt nem készítteti el. 

Ezt követően  Besenyszög Városi Önkormányzat  kezdeményezte  a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet a kormánymegbízott nevében és 

megbízásából eljáró Állami Főépítésznél a Korm. r. 32 § (6a) c pont c c) alpontja szerint 

állami főépítészi eljárás  lefolytatását és a záró szakmai véleményét kérte.  

A tárgyi módosítás eljárásrendje az elfogadási szakaszhoz érkezett. 

Az állami főépítész  állami főépítészi eljárás keretében záró  végső szakmai véleményét  

JN/40/00013-3/2020. iktatószámon megküldte, melyet 132-10/2020 iktatószámon 2020 

február 12-én érkeztettünk.  Az Állami Főépítész  véleményében pontosításokat, javításokat  
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kért, ill.  írt elő, de településrendezési szempontból nem kifogásolta. Javításokat a 

településtervező elvégezte, ennek értelmében a  helyi építési szabályzat módosításrendelet  

tervezete  szakmai szempontból megfelel.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a 

jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati 

rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

         a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

         c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

Az önkormányzat célja a helyi igények,  sajátosságok és adottságok figyelembevételével 

valós fejlesztési igényeken alapuló, a fejlesztési céljaihoz igazodó területfelhasználás és 

építési övezeti besorolás megteremtése a településrendezési eszközök módosításával.  

A módosítás népesség megtartó szerepével együtt a helyi gazdaság stabilitására is hatással 

van.  

A terv módosítás megvalósulásából következően a változás a  belső lehatárolás  a területen 

rendezett környezetet biztosít. A rendelet módosításával lehetővé válik a telek gazdaságos 

beépítése.  

A módosítás a településképi arculati kézikönyv ajánlásaival és a településképi rendelet 

előírásaival  nem ellentétes. 

A módosítás műemléket, műemléki környezetet nem érint, a tervezett módosításokból 

következő szabályozás   nem befolyásolja az épített környezet elemeit. 

A tervezett módosítás megvalósulása esetén az épített környezetet nem befolyásolja. 

 

Az Önkormányzat a beépítésre vonatkozó helyi szabályok kialakításával elősegíti a valós 

fejlesztési igényeken alapuló köz- és magán,  településfejlesztési célok megvalósíthatóságát. 

Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg, akkor az érintett terület  beépítése 

korlátozott marad,  gátjává válhat  a  település népességmegtartó képességének.  

A rendelet alkalmazása  az Önkormányzat számára nem jár sem személyi, sem szervezeti, 

sem tárgyi feltételek változtatásával, azok változatlan formában rendelkezésre állnak.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Képviselő-testület. Jóváhagyást 

követően a rendelet a 1/2008.  (II.4.) Önkormányzati rendeletbe egybeszerkesztésre kerül.  
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Kérem  Besenyszög Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ)  szóló - többször módosított   

- 1/2008. (II.4.) számú  rendelet  módosításának  megtárgyalását és a mellékelt 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

3/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, valamint a 9. melléklet szerinti 

államigazgatási szervek részére biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, Állami 

Főépítész,  

- továbbá Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletben biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró: 

- Besenyszög városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes 

személyek 

- a település közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosai 

- a településen működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervek 

- civil szervezetek 

- minden , a településrendezési eljárással érintett természetes vagy jogi személy 

- valamennyi a településen működő elismert egyház 

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló m1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) 

a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező 

szervezetek  

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) „Besenyszög Község Önkormányzata, helyi építési szabályzatról szóló 

1/2008.(II.04.)  önkormányzati rendelete (4) bekezdését megelőző 5. § B. Falusias 

lakóterület (3) bekezdésének helyébe a következő (3a) bekezdés lép: 
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B. Falusias lakóterület 

 

(3a) Lf1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint 

 (jellemzően szabályos alakú, kisebb telekméretű telkek) 

  

 

Sajátos építési 

használat szerinti 

Terület 

Övezeti  
jel 

Kialakítható 

legkisebb 

telekterület 
méret 

 

m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 

megengedett 

legnagyobb 
mértéke 

 

% 

Megengedett 

legnagyobb 

építmény 
magasság 

 

M 

Zöldfelület 

legkisebb 

mértéke 
 

 

% 

Az 

alakítható 
telek 

legkisebb 

szélessége 
 

m 

Előkert 

mérete 

 
 

 

m 

Falusias  

lakóterület 
Lf1 900 O 30 4,50 50 18,00 5,00 

 

 

a.) Az építési övezetben elhelyezhető: 

- legfeljebb kétlakásos lakóépület 

  - mezőgazdasági (üzemi) építmény 

  - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület 

  - szálláshely szolgáltató épület, maximum 4 egység elhelyezésével 

  - kézműipari építmény, maximum 60m2 főhelyiség tekintetében. 

 

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 900 m
2 

 

c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, 

valamint 20m-nél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is 

elhelyezhető. 

 

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 

 

e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m. 

 

f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes, a külterületi lakott helyen 

(Doba-puszta) részleges. 

 

g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. 

 

h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték 

biztosítása. 

 Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi területre vonatkozó előírások. 

 Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 

közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.  

 

i.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél 

figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni 

szigetelés szükséges. 
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j.) Az építési övezetben az előkert mérete új telekalakításnál: 5,00 m, kialakult 

utcakép esetén: K (kialakult). 

 Új közterülettel és kerékpárúttal határos saroktelek esetén az új közterület felől az 

előkert, oldalkertnek minősül, az épület kialakításra és elhelyezésre az 

oldalhatáron álló épületelhelyezésre vonatkozó előírások vonatkoznak. 

 

k.) Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi 

szabályokat kell betartani: 

 

- lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb, legfeljebb 4,00 méter  

építménymagassággal építhető. 

 

l.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 

- közműbecsatlakozási műtárgy 

- hulladéktartály – tároló 

- kerti építmény 

- kerti víz és fürdőmedence, napkollektor 

- kerti épített tűzrakóhely 

- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m
2
 vízszintes 

vetülettel 

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 

- állatkifutó 

- trágyatároló, komposztáló 

- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló  

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő 

- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, 

zászlótartó oszlop 

 

m.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig 

(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. 

 

 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

 

 Jelen rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba.  

 

 

 

                     Balogh Zoltán   Munkácsi György  

                      polgármester   címzetes főjegyző  

 

VIII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Besenyszögi Sport Egyesület támogatási kérelmére  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester    
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Balogh Zoltán: A Besenyszögi Sportegyesület elnöke kérelmet írt az önkormányzat felé, 

hogy 2020. évi költségvetés terhére, működési céljellegű támogatási előleg igényt terjesztett 

elő. Támogatás összegét az egyesület működésének biztosítására kívánják felhasználni. 

Pályafenntartási költségei keletkeztek a labdarúgó szakosztálynak még így is, hogy az év első 

felében nem szerepel szervezett bajnokságban. Ősszel azonban nevezni kívánja az elnök a  

szervezés alatt álló labdarúgó csapatot. Az őszi bajnokság költségei megközelítőleg 

2.000.000. Ft.  

A Sport Egyesület nem rendelkezik a megfelelő összeggel, ezért arra kéri a Képviselő-

testületet, hogy négyszáz ezer forintot előlegezzen a későbbiek folyamán benyújtandó 

pályázatuk terhére. 

 

Szabó Tibor: Az evezősöknek milyen tagdíjat kell fizetni? 

 

Lukácsné Boros Anikó: A pályakarbantartás 250.000.- Ft?  

 

Balogh Zoltán: Ez az időszak 5 hónapra szól, 5 hónap költsége.  Az elnök úr úgy 

nyilatkozott, hogy a pályázat elbírálást követően kapott támogatásból szervezik újra a 

csapatot. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Többi civil szervezet is működik, tervezik az idei évet. A focinál 

nem ezt tapasztaltam. A fiatal focisták erőltetik ezt a sportot, ha nem kap érte fizetést, el sem 

meg a meccsre. 

 

Balogh Zoltán: A pályának akkor is költsége lesz, ha később úgy dönt a Testület, hogy a focit 

nem támogatja. 

 

Szabó Tibor: A környező településeken is van működő focicsapat. Ezeket a befektetéseket, 

amelyeket az önkormányzat is tesz, a gyermekeinkért teszi, az utánpótlásért. 

 

Kovács Melinda: El kell, hogy mondjam nincs 50 gyermek az iskolában, aki focizik. Az 1-2 

osztályban  a szülők önkéntes segítésével működik a dolog. 3-7 osztályosok között sokan 

fociznak. Azért jönnek, mert szeretnek focizni. Szintén szülői segítséggel végzik ezt a 

tevékenységet, van, aki ért hozzá és az élére áll. A gyerekeknek pedagógus kellene. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Értem a szülőket is, hogy saját gyermekeiknek biztosítani szeretnék 

a mozgást,  a sportot, vagy a focit. Ezzel kapcsolatban összehívhatjuk a szülőket, az SE 

vezetését és a képviselőket is. Egyeztessünk ebben a témában. 

 

Palyafári János: Én eredendően azt hiányolom, hogy olyan ember nincs aki önszervező 

munkát végezne, vagy a foci szeretetéért dolgozna a csapattal. Strommer volt korábban az 

elnök, abbahagyta, nem volt foci. Átvette Géza, újraindította az önkormányzat a focit, nem 

fogtak össze az SE-ért, úgy látom, hogy a focisták között nincs semmiféle összetartás. 

 

 Danyi Gyuláné képviselő távozott, jelen van: 6 fő képviselő. 

 

Balogh Zoltán: Az önkormányzati támogatás annyiban fontos, hogy akár a pálya 

karbantartására elegendő, vagy közüzemi számlák költségeit rendezheti belőle.  

 



 59 

Berényi Ambrus: Adjuk oda a civil támogatásból a 400.000.- Ft-ot. Javaslom, hogy 

egyeztetés történjen ebben a témában, mérjék fel az igényeket.  

 

Szabó Tibor: Támogassunk minden civil szervezetet, hiszen nem szabhatjuk feltételként, 

hogy hatékonyabban működjenek. A településért vannak.  

 

  

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a Besenyszögi Sport Egyesület kérelmére a 

civil szervezetek részére kiírt pályázati támogatásból 400.000.- Ft kifizetését.  

   

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

24/2020. (II. 13.) számú határozata 

 

 

Besenyszögi Sport Egyesület kérelme pályázati támogatás előlege kifizetésére  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján a civil 

szervezetek részére kiírt pályázati támogatásból 400.000.- Ft, azaz négyszázezer forint 

előleget  kifizetéséről döntött a Besenyszögi Sportegyesület részére. 

 

  Határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán   polgármester  H. 

3.) Pénzügyi Csoport H. 

4.) Besenyszögi Sport Egyesület H.  

5.) Irattár 

 

 

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a 

Képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti. 

 

 

 

       Balogh Zoltán                         Munkácsi György 

      polgármester                                         címzetes főjegyző  


