
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:
c. határozata: 1-3/2009. (02.16.)
d. rendelete: 1/2009. (II.17.)

Ügyiratszám:

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: Vágó András polgármester

2. 2009. évi ülésrend elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Debrecen Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodásának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Különfélék

Monostorpályi, 2009. február 16.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án 
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester
Bodnár András, Kiss Zoltán, Merkószki András, Szabó József,
Dr. Szura József, Vesszős Géza képviselők

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
                                                     Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője

Hegyi Lajosné pénzügyi bizottság tagja
                            Somogyi Imréné pénzügyi bizottság tagja

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének megjelent tagjait, Dr. Berényi Attila jegyző urat, a tanácskozási joggal meghívott 
intézményvezetőt, pénzügyi bizottság tagjait, valamint a nyilvánosság körében megjelenteket. 
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testületi  ülés  7  fővel  határozatképes,  Dr.  Varga  Zoltán 
alpolgármester, Berényi Attiláné, és Sápi Imre képviselők igazoltan vannak távol.

Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül van e más javaslat az ülés 
napirendjére.  Amennyiben  nincs,  úgy  kérem  a  tisztelt  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a 
meghívóban  is  közölt  napirendet  fogadják  el.  Kérem,  hogy  aki  az  ülés  napirendjére  tett 
javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület az ülés napirendjét, a meghívóban foglaltak szerint, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a 
képviselő-testületet.

A fakitermelést követően folyik a tuskózás, ahogy az időjárás engedi.
A képviselő-testület tagjainak 2009. január 31-ig kellett eleget tenni a vagyon nyilatkozattételi 
kötelezettségüknek. Merkószki András Pénzügyi Bizottság elnökét kérem, adjon tájékoztatást 
ezzel kapcsolatosan.
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Merkószki András képviselő

A mai napig Sápi Imre és Berényi Attiláné nem adta le a vagyonnyilatkozatát, de az ülésen 
sem jelentek meg.  A többi képviselő és a pénzügyi bizottság külső tagjai is eleget tettek e 
kötelezettségüknek.

Vágó András polgármester

Mindaddig, míg a két képviselő nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
2009. évre vonatkozóan, addig a képviselő-testületi  ülésen részt vehet, de szavazati  joggal 
nem élhet. Bízunk benne, hogy hamarosan mindkét képviselő átadja a vagyonnyilatkozatát. 
Egyéb tájékoztatást nem kívánok tenni, kérem, hogy az elhangzottakat a kiegészítéssel együtt 
kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzata

1/2009. (02.16.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Vágó  András 
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Tárgy: (2. tsp.) 2009. évi ülésrend elfogadása
Előadó: Vágó András  polgármester

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  képviselő-testületének  2009.  évi  ülésrendjére  tett  javaslatot  írásban 
megkapták a képviselő-testület tagjai.

Kérem,  hogy  akinek  a  javaslattal  kapcsolatosan  kiegészítése,  véleménye,  javaslata  van, 
szíveskedjen megtenni.

A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület tagjainak más javaslata nem hangzott el.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy a képviselő-testület 2009. évi ülésrendjét az előterjesztésben foglaltak szerint 
kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni.
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Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül meghozta a következő önkormányzati határozatot:

Monostorpályi Község Önkormányzata

2/2009. (02.16.) KT. határozat

2009. évi ülésrend elfogadásáról

Monostorpályi Község Képviselő-testülete a 2009. évre szóló üléstervet az alábbiak szerint 
fogadja el:

Monostorpályi Község Önkormányzat
 Képviselő Testületének

2009. évi ülésterve

2009. február 16. (hétfő) 

Napirend: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

 
2. Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. évi ülésterv megtárgyalása, 

elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Előterjesztés Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetésének megtárgyalása és elfogadására
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  egységes  szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodásának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

2009. április 09. (csütörtök)
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Napirend: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló zárszámadás előterjesztésének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

2009. június 11. (csütörtök)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Monostorpályi Község település rendezési terv véleményezése
a) Település szerkezeti terv 
b) Szabályzási terv
Előadó: Lautner Emőke tervező, Vágó András polgármester
  

3. Tájékoztató Hosszupályi Rendőrőrs tevékenységéről
Előadó: Vágó András polgármester  

4. Beszámoló a közoktatási feladatok önkormányzati társulás útján való ellátásáról
Előadó: Társult intézmények vezetői

5. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

2009. augusztus 06. (csütörtök)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
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3. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

 

2009. november 12. (csütörtök)
Közmeghallgatással egybekötött ülés 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Előterjesztés Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetési koncepciójára
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

 

2009. december 17. (csütörtök) 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Beszámoló a Hosszupályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről
Előadó: Kovácsné Nagy Timea Intézményvezető

3. Teljesítményértékelés köztisztviselők körében 2010. évi feladatok meghatározása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

4. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

6



Tárgy: (3. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2009.  évi 
költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  tervezetet,  valamint  a 
költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Azzal kapcsolatosan az alábbi szóbeli kiegészítést teszem.

- Válság van, ami a gazdaság minden területén érezhető. Mi is megkaptuk a normatívát, 
melyeket  beépítettünk  a  költségvetésbe,  így  275  millió  Ft-al  megalkottuk  a 
költségvetési  rendeletünket,  ill.  tervezetünket  ennyi  összeggel  terjesztettük  a 
képviselő-testület elé.

- Fontos  és elsőrangú feladatunk az ivóvízminőség javító programban való részvétel, ez 
a  lakosság  felé  is  kötelességünk,   hogy  európai   szintű  vizet  biztosítsunk.  Nem 
egyszerre kell kifizetnünk, hanem évente 2-2 millió Ft-al kell hozzájárulnunk.

- Az erdőtelepítési munkálatok terén a visszatelepítés kötelező, mivel 15 ha területen 
történt fakivágás. Településfejlesztési szakmérnök javaslata alapján a házhely osztást 
is  napirenden tartjuk.

- A településrendezési terv is befejezéshez közeledik, a szerződés szerint 1 millió Ft-ot 
kell  még kifizetnünk,  egyéb más hozzá kapcsolódó tervekhez,  ilyen a műemlék és 
régészeti feltárással kapcsolatos terv, stb. 

- Az elmúlt üléseken már szó volt a buszforduló kialakításáról, mely tervezés alatt áll, a 
helyszíni bejárás tesz rá pontot.

- A Művelődési  Ház  felújítására  a  Leader  pályázat  keretében  szeretnénk  benyújtani 
pályázatot,  ez  TEKI  pályázat,  de  akadálymentesítés,  fény-hang  technika 
kialakításához a CÉDE pályázaton lehet részt venni.  Itt  szeretnénk kialakítani egy 
közös irodát a falugazdásznak, helyi KMB-nek, valamint  polgárőrségnek, hiszen nem 
egyszerre  használják.  Az  edényeknek  a  polgármesteri  hivatalnál  keresünk  helyet, 
amint megfelelően ki tudjuk alakítani, úgy rendelkezésre fog állni a helyiség.

- Az iskola  felújítására  ,  nyílászárók  cseréjére,  szigetelésre,  csatornázásra  és  épület 
héjazat  cserére   kistérségi  közös  pályázati   úton   jutottunk  2.900  eFt-hoz,   a 
munkálatok hamarosan, a napokban el is kezdődnek. 

- Nagyobb eszköz beszerzésre a napközi otthonnál tervezünk üst beszerzését.
- Útjavításra házhely megközelítéshez,  talajrendezés,  településfejlesztéshez terveztünk 

összeget. Ezen kívül a meglévő önkormányzati utak, útalapok javítását tervezzük, a 
Bajcsy Zs.,  Béke u, Hajnal, Rákóczi, József A. utcákra kész vannak az engedélyes 
tervek,  jó  lenne  legalább 80 %-os pályázatban részt  venni.  Év közben megjelenő 
pályázatoknál módosíthat a testület. 

- A közmunkához motorfűrész beszerzését tervezzük dologi kiadásként.
- Óvoda felújításra sajnos nem sikerül pályáznunk, a régi épületet tudjuk felújítani. Itt 

mindenképpen  szükséges  a  vizesblokk  felújítása,  nyílászárók  cseréje,  kazán 
leválasztása. 

A tetőcsere tűzvédelmi szempontból  kötelez bennünket. Még most fognak pályázatot kiírni, 
oktatási  intézményekre,  reméljük  valahova  be  tudjuk  nyújtani,  ha  nem  is  közösen,  de 
kistérségi társulás keretében reménykedünk.
 A Pénzügyi Bizottság is előzetesen tárgyalta az előterjesztést, rendelet tervezetet. Megkérem 
Merkószki  András  bizottság  elnökét,  hogy  tájékoztassa  a  képviselő-testületet  a  bizottsági 
ülésen e napirenddel kapcsolatosan elhangzottakról, véleményekről, javaslatokról.
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Merkószki András képviselő, Pénzügyi Biz. elnöke

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. évi költségvetését megtárgyalta, érdemi javaslat 
azzal kapcsolatosan nem hangzott el, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az iskolával kapcsolatos  pályázatra a közös pályázatból, mely 10 millió Ft volt, 2.300 eFt 
jutott a mi intézményünknek, ennyi áll rendelkezésre nyílászáró cserére és hőszigetelésre. Jó 
lenne a fűtéssel kapcsolatosan is tervezni egy bizonyos összeget, mert szakaszolni kellene a 
hőleadást. A nyílászárók cseréje március 5-6-án kezdődik, az önkormányzatnak a kőműves 
munkához  kell  segítséget  nyújtani.  Az  óvodához  300  eFt-ot  tudunk  felhasználni  a  közös 
pályázatból.

Az  intézményvezetők,  polgármesterek  és  jegyzők  egyeztetésen  vettünk  részt,  ahol 
megfogalmazódtak a jövőt érintő feladatok.

Vágó András polgármester

A költségvetéssel kapcsolatosan kérem, hogy a képviselő-testület tagjai részéről is szóljanak 
hozzá, mondják el véleményüket, tegyenek javaslatot.

Szabó József  képviselő

Mint  a  polgárőrség  vezetője   az  iránt   érdeklődöm,hogy  mikor  vehetjük  használatba  a 
helyiséget? 
Jó lenne minél hamarabb.
 

Vágó András  polgármester

Mint ahogy már említettem, amint az időjárás engedi, rendbe teszünk egy helyiséget a hivatal 
irattára mellett és oda áthelyezzük az edényeket. kb. 3 hét múlva.
A költségvetéssel kapcsolatosan még annyit szeretnék elmondani, hogy a bevételeinket nem 
tudjuk növelni, mert ebben a gazdasági helyzetben a lakosságot nem lehet tovább terhelni. 
Az  intézményeinket  fenn  kell  tartani,  abból  a  normatívából  kell  gazdálkodnunk,  ami 
rendelkezésünkre áll. 

Kérem, amennyiben nincs több hozzászólás, az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek 
kézfelnyújtással  elfogadni  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet 
tervezetet.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet:
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Monostorpályi Község Önkormányzatának 

1/2009. (II.17.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának
2009. évi költségvetéséről

Monostorpályi  Község Önkormányzatának Képviselő Testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII.  törvényben  foglaltaknak  megfelelően-  figyelembe  véve  az  önkormányzat  2009.  évi 
költségvetési   koncepcióját  meghatározó,  70/2008.  (XI.27.)  sz.  KT.  határozatát  - 
Monostorpályi  Község  Önkormányzata  kötelező  és  önként  vállalt  feladatai  tervszerű 
ellátásához a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

1. §.

A költségvetés főbb adatai

(1) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 273.793
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  35.840 eFt.

(2) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 273.793
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai

(1) Az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit e rendelet 1. sz. 
     melléklete alapján a következők szerint határozza meg:

(2) l.   Az intézményi működési bevétel                 24.278 eFt
      2. Sajátos bevétel

    Helyi adók
            - Kommunális adó               6.500  eFt

    - Iparüzési adó     7.000  eFt

     3. Átengedett központi adók
    -  SZJA visszaadott 8 %    10.774  eFt

          - SZJA kiegészités           65.751  eFt
    - Gépjármű adó      8.500  eFt

     4. Normatív kötött felhaszn.              0   eFt
5. Normativ hozzájárulás                      

         - lakossággsz. alapján      7.160  eFt
         - feladat mut. alapján               43.091  eFt
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6. Kiegészítő tám.egyes. szoc.feladath.                                            41.609  eFt.
7. Pénzmaradvány 
    - Felhalmozási célra              11.500  eFt
    - Müködési célra               10.872  eFt
8. Működési célu pénzeszköz átvétel                   888  eFt

     9. Önkorm. Sajátos tőke jellegű bevétele                             30  eFt
    10. Hitel                            35.840  eFt
_________________________________________________________________________
Bevételek mindösszesen:            273.793  eFt

3. §.

(1) Az önkormányzat az 1.§. (2) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatokon belül 
elkülönítetten  és  összesítve  az  1.  sz.  mellékletben  foglaltak  szerint  állapítja  meg:

1. Személyi jellegű juttatás                           64.867  eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok             22.042  eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                          21.482  eFt
4. Átadott pénzeszközök    
     - felhalm. célra --
     - működési célra            64.910  eFt
5. Társ. Polit. jutt.            38.969  eFt 
6. Dologi kiadások            61.823  eFt
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                              0      eFt

Kiadások Mindösszesen:         273.793  eFt

(2) Az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat Polgármesteri  Hivatala dolgozói 
létszámát  e  rendelet  3.  melléklete  szerint  2009.   évre  együttesen  36  főben  állapítja  meg 
szakfeladatonkénti részletezésben.

4. §.

Kiemelt sajátosságok

(1) Az Önkormányzat a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII.
     törvény 43.§. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az 
     illetményalapot   38.650-  Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány fedezetére hitelt kell igénybe venni.
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(3)  Az  Önkormányzat  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  hiány  esetén  a  hiány 
finanszírozására hitelt vegyen fel. Az egyszeri a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását 
szolgáló hitel (bérhitel)  nagysága nem haladhatja meg a 6 millió forintot.

5. §.

(1) A  2009/2010/2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 
6. sz. melléklet tartalmazza.

6. §.

(1) Az Önkormányzat kiemelt címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a 
     3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 

7. §.

(1) A felhalmozási kiadásokat, felújítási célokat feladatonkénti bontásban az 5. sz. melléklet 
tartalmazza.

8. §.

(1)  Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  2009.  évi 
költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban az 4. sz. melléklet tartalmazza. A kiadás 
főösszege 134.537  eFt / 11 fő 

 (2)    Általános tartalékot a plusz bevétel terhére képez az önkormányzat.”

 (3)  A Rendelet 8. sz. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza  a közvetett      
           támogatásokat.

 (4)   A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza a Címrendet.

9. §.

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználása:
           
- Felhalmozási  célra:                              11.500   eFt
- Működési célra:  10.872   eFt
                                                                                                                                                        
  Összesen:                                                           22.372   eFt           
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10. §.

(1) Könyvvizsgálói véleményeztetésre az Önkormányzat nincs kötelezve, mivel hitellel 
     nem rendelkezik.  (Ötv. 92/A.§.)

(2) Az intézményi költségvetések esetében az intézményvezetőkkel a 2009. évi  
költségvetési rendelet és előterjesztés   egyeztetésre került.

(3) Monostorpályi Község Önkormányzat 2009. évi finanszírozási tervét a 7.sz. melléklet 
     tartalmazza.

(4)  Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Pénzügyi Bizottság   
     javaslata alapján a polgármester köteles gondoskodni.

11. §.

(1) Monostorpályi  Község Önkormányzata működési forráshiányából  eredően igényli  az 
önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzati támogatást.

(2) E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba,  rendelkezéseit  a 2009. január  01-től kell 
alkalmazni.

Monostorpályi, 2009. február 16.

VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 1/2009. (XII.20.) rendelete 2009. február 20-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. február 20.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (4. tsp.) Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester
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Vágó András polgármester

A  DAHUT  -  Debreceni  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási 
megállapodásának  és  Alapító  okiratának módosítására  és  egységes  szerkezetbe  foglalására 
került sor, mivel az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztálya felülvizsgálat  során felhívással  élt  a társulás elnökénél.  Ezzel  kapcsolatosan az 
előterjesztés,  valamint  a  határozati  javaslatot  a  képviselő-testület  tagjai  is  megkapták, 
tulajdonképpen ez egy részdöntés a részünkről, mivel az önkormányzat is tagja a társulásnak. 
A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatoknak  természetesen  el  kell  fogadni  a  módosított 
Társulási  megállapodást,  valamint  az  Alapító  okirat  módosítását,  egységes  szerkezetbe 
foglalva.

Kérem, hogy az előterjesztés alapján szíveskedjenek elfogadni a DAHUT módosított társulási 
megállapodását,  és a módosított  alapító  okiratát  egységes  szerkezetbe foglalva a  határozat 
kivonatban leírtak szerint kézfelnyújtással történő szavazással.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül meghozta a következő önkormányzati határozatot:

Monostorpályi Község Önkormányzata

3/2009. (02.16.) KT. határozat

Társulási megállapodás módosításáról és alapító okirat elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a  Debreceni 
Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  jóváhagyott  Társulási  Megállapodását  és 
elfogadja  a  Megállapodás  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét  az  1.sz. 
melléklet szerint.

Az 1997. évi CXXXV. törvény 4. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, módosítja a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási  Társulás jóváhagyott  Alapító Okiratát  és elfogadja az 
Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezdetbe foglalt szövegét a 2.számú melléklet 
szerint.

Felhatalmazza  Vágó  András  polgármestert  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  módosított 
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat aláírására.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
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Tárgy: (5. tsp.) Különfélék

Dr. Berényi Attila jegyző

A közfoglalkoztatás és a szociális segélyezés rendszere 2009. január 1-től megváltozott.  A 
rendszeres  szociális  segélyre  jogosultak  köre  leszűkül,  Monostorpályiban  –,  mivel  a 
közoktatási intézményeink napközi otthonosak – csupán az egészségkárosodottak és az 55. 
életévüket betöltöttek tartoznak ide.

Azok számára,  akiknek az önkormányzat aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít 
meg,  azonban  nem  állapít  meg  rendszeres  szociális  segélyt,  azok  rendelkezésre  állási 
támogatásra  jogosultak.  A  rendelkezésre  állási  támogatás  mértéke  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíj legkisebb összege, 2009-ben 28.500 Ft.

Velük  évente  legalább  90  munkanapra  munkaszerződést  kell  kötni,  amennyiben 
egészségügyileg alkalmasak.  Ezzel kapcsolatban munkatervet, közfoglalkoztatási tervet kell 
alkotni. A tervbe a kiküldött anyagokból a Képviselő-testület által fontosnak tartott, kiemelt 
munkafolyamatokat  kell  belefoglalni,  nagyvonalakban  meghatározni.   Dologi  eszközökkel 
nem lesz támogatva az önkormányzat.

Vesszős Géza képviselő

Azt  hiszem,  hogy  a  feladatokhoz  kapcsolódó  lesz  a  temető  rendbetétele  is,  hisz  az 
önkormányzat  tulajdona,  hiába  fizetünk  az  üzemeltetésért,  sok  sír  van,  akinek  nincs 
hozzátartozója, és a temető környékét jó lenne rendbe tenni.

Merkószki András képviselő Pénzügyi Bizottság elnöke

Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a szilveszteri jótékonysági rendezvényen 
452 e Ft tiszta bevétele lett az iskolának. 
A napközi otthon ebédlőjének felújítására fordítjuk, már megérkeztek a székek és az asztalok, 
és még jut egy munkaasztalra is a konyhában, az ANTSZ előírása szerint.

Vágó András polgármester:  Napirendjeink végére értünk, így a munkát  megköszönöm, az 
ülést bezárom.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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