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pályázatban való részvételről
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T Á R G Y S O R O Z A T

1. Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos pályázatban való részvétel 
megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

2. Közoktatási  intézményi  társulások  Társulási  Megállapodásainak 
módosításáról
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

3. Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Szociálpolitikai  Kerekasztal 
létrehozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

4. Ingatlan csereszerződés megkötésének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2009. március 05.

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. március 05-én 
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Berényi Attiláné, Bodnár András, Kiss Zoltán, Merkószki András,
Dr. Szura József, Vesszős Géza képviselők

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének megjelent  tagjait,  Dr. Berényi Attila jegyző urat.  Köszöntöm továbbá Berényi 
Andrást, Hosszúpályi Nagyközség polgármesterét. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi 
ülés 8 fővel határozatképes, Sápi Imre és Szabó József  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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos pályázatban való 
részvétel megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A  szennyvízzel  kapcsolatos  pályázatunk  előkészületi  munkával  kapcsolatosan  támogatást 
nyert, 89 millió Ft-ot állapítottak meg az igényelt 119 millió Ft-ból. Az önkormányzatunk, 
Hosszúpályihoz  és  Hajdúbagoshoz  hasonlóan  szándéknyilatkozatot  adott  az  előkészületi 
tervhez.  Lakossági  felmérést  kell  készíteni,  ahol  szükséges  a  66+1  %-os  támogatottság. 
Önkormányzatunkat 5,25 millió Ft összegben érint ez az előkészületi munkával kapcsolatos 
költség.

Megkérem  Berényi  Andrást,  Hosszúpályi  Nagyközség  polgármesterét,  hogy  tájékoztassa 
Monostorpályi Község képviselő-testületét a közös szennyvízpályázattal kapcsolatosan.
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Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Mindenki előtt ismert, hogy 2000 óta a szennyvíz kiépítéssel kapcsolatosan már 4 alkalommal 
került  benyújtásra  a pályázat.  Jelenleg a  Környezetvédelmi és Vízügyi  Minisztériumhoz a 
KEOP pályázat  első fordulóján túljutottunk,  befogadást nyert,  a 119 millió  forintos forrás 
igényből 89.250 mFt-ot ítéltek meg. Jelenleg 5,2 mFt településenként az önerő.

A pályázatíró  szerint  7  millió  Ft-ot  tesznek  hozzá  településenként,  hogy  a  megvalósítási 
tanulmányt elkészíthessük. Ebből az összegből találunk olyan céget, akik ezt megvalósítják. 
Hosszúpályi és Hajdúbagos már konzultált a pályázatíró céggel, remélhetőleg Monostorpályi 
is  csatlakozik  hozzánk.  Három  napon  belül  kell  az  aláírási  címpéldányt,  valamint  a 
számlavezető  banktól  beszerzett  nyilatkozatot  benyújtani  arról,  hogy rendelkezésére  áll  az 
önkormányzatnak a saját erő, valamint nyilatkozat szükséges még arról, hogy köztartozása 
nincs az önkormányzatnak.

Mi  már  elkezdtük,  de  jó  lenne  minden  önkormányzatnak  a  lakáskassza  –  takarékosságot 
propagálni, hogy a rákötési hajlandóság 66 + 1 %-ot elérje. Ez nyolc év alatt havi 2.020.- 
Ft/hó  összeget  jelentene  háztartásonként,  melyre  a  pénzintézettel  szerződést  kötnének 
úgynevezett elő takarékosságra. A projekt a három települést illetően együtt megy, ha egy 
település kimarad, akkor bukik a pályázat. A szervezettségen sok múlik, a lakosságot meg kell 
győzni  a  vezetékes  szennyvíz  építésének  fontosságáról,  a  környezetvédelemről.  Nálunk 
Hosszúpályiban még nehezebb a feladatunk, mert a meglévő vezetékre ingyen köthettek rá a 
háztartások,  akik  pedig  most  akarnak,  ott  fizetni  kell  érte.  Ismert  az  is,  hogy  magas  az 
etnikumi  összetétel  is,  de  mindent  meg  fogunk  tenni,  hogy  meggyőzzük  a  rákötés 
fontosságáról őket.

Vizi  közmű  társulat  létrehozására  is  jogosultak  vagyunk,  így  a  hitel  felvételre  is. 
Hosszúpályiban  1992-93 óta  főgerinc  csatorna  van kiépítve  11,5 km hosszon,  valamint  a 
tisztító telep is megépítésre került. Még 22 km hosszon kell kiépíteni, valamint bővíteni kell a 
tisztító  művet,  a  gépészeti  berendezéseket,  a  nagyobb befogadó kapacitás  érdekében,hogy 
elbírja mind a három települést.

Fontosnak tartom, hogy a projektet a második fordulóban is be tudjuk vállalni, még ha hitel 
felvétellel is, mert akkor 7 évig kétszeri tervdokumentáció hosszabbítással fenntartható lesz. 
A lakosságot is meg kell győzni, hogy ha megvalósul a vezeték kiépítése, de nem köt rá egy-
egy ingatlan tulajdonos, akkor talajterhelési díjat fognak kiszabni, mely összegben biztosan 
nem lesz kevesebb, mint a rákötést vállalóknak.

Berényi Attiláné képviselő

Hogy érinti a fogyasztást illetően a vízdíjat, valamint a szennyvízdíjat?

Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Úgy tudom, hogy a befolyt vízhez arányosítva van, kb. 20 %-al kevesebb.

Dr. Berényi Attila jegyző

Az elnyert  összeg tartalmazza-e az általános forgalmi adót? Amennyiben nem, úgy van e 
lehetőség megfizetés után visszaigénylésre?
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Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Úgy tudom, hogy nem kell bevállalni, ez a bruttó összeg, melyben benne van az ÁFA is.

Vágó András polgármester

Sajnos ebben a gazdasági helyzetben sokan fognak nemet mondani erre, - a Létavértes város 
viszonylatban történt felmérés 13 %-os hajlandóságot mutatott a rákötésre, - nálunk is sok az 
idős  ember,  akinél  még  a  vízvezeték  sincs  bekötve.  Egy-egy  utcán  végigmentünk 
gondolatban,  hogy kb. hány háztartás  kötne rá.  Csak a  Bajcsy Zs.  utcán 20 %, aki  igent 
mondana rá.  Az intézményekhez  mindenképpen jó lenne.  Ha most  úgy dönt  a  képviselő-
testület,  hogy  nem  csatlakozik,  akkor  egy  év  múlva  ugyan  ezen  feltételekkel  lehet  újra 
csatlakozni.

Kiss Zoltán képviselő

A  gázbekötéssel  kapcsolatos  előkészületi  munkáknál  is  ugyan  ilyen  bizonytalanságot 
tapasztaltunk,  és  mégis  sokan  rákötöttek,  elbeszélgettünk  a  lakossággal  és  nagyon  sok 
háztartásra  meggyőző  volt  a  fontossága.  Szerintem  mindenképpen  meg  kell  kérdezni  a 
lakosságot, felmérést kell készíteni. Úgy nem dönthetünk, míg a lakosság véleményét nem 
ismerjük.

Merkószki András képviselő

Hasonló véleményen vagyon én is, mindenképpen szükséges a felmérés a lakosság körében.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Hajdúbagos önkormányzata 100 millió Ft-os hiánnyal küzd, hogy tud így belemenni,  még 
jobban növeli a hitelét?

Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Hajdúbagos  képviselőtestülete  elfogadta  a  szennyvíz  kiépítéssel  kapcsolatos  pályázat  2 
forduló  bevállalását,  bizonyára  a  lakosság  körében  végzett  felmérés  szerint  biztosítottnak 
látják a 66+1 %-os támogatottságot.

Vágó András polgármester

Bizonyára fontos  a  szennyvíz kiépítés,  azt  is  tudjuk,  hogy környezetvédelmi  szempontból 
milyen a szerepe, bíztató lenne a megépítése, de sajnos nagyon aggasztó a jelenlegi gazdasági 
helyzet, a lakosság anyagi  és szociális helyzete. Abból a szempontból is figyelembe véve, 
hogy egy év múlva is lesz erre lehetőségünk, személy szerint nem támogatom a szennyvíz 
kiépítéssel kapcsolatos második fordulóban való részvételünket.

Kérem,  hogy aki  a  pályázat  második  fordulójának  benyújtását  támogatja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

16



Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 0 igen és 6 nem szavazattal, 2 fő tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzata

4/2009. (03.05.) KT. határozat

Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos pályázatban való részvételről

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelenleg nem kíván 
részt  venni  a  Vezetékes  szennyvízhálózat  építésével  kapcsolatos  pályázat  II.  fordulójában, 
mert nem látja biztosítottnak a lakosság 66%+1 részarányú támogatását.

A  gazdasági  és  szociális  helyzet  javulásában  bízva  a  jövő  évben  a  körülmények 
felülvizsgálata után szándékában áll a pályázat benyújtása.

Tárgy: (2. tsp.) Közoktatási  intézményi  társulások  Társulási  Megállapodásainak 
módosításáról
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila  jegyző

A közoktatási társulással kapcsolatosan törvényileg a dologi kiadások könyvelésére a gesztor 
önkormányzat  jogosult,  az adminisztratív  feladatokhoz Hosszúpályi  önkormányzat  havi 85 
eFt-ot kért Monostorpályi és Hajdúbagos önkormányzatoktól. Mi ezt eltúlzottnak tartottuk, 
illetve rámutattunk, hogy a társulás Hosszúpályi számára is előnyös, így második alkalommal 
már „csupán” 60 eFt-os megállapodást küldtek.

Történtek megbeszélések ezzel kapcsolatosan,  és mivel kitartottunk azon álláspont mellett, 
hogy lehetőleg ne pénzbeli megváltás történjen, így másodsorban ragaszkodtak a heti 2 napos 
ügyintéző  jelenlétéhez,  átjárásához  aki  Hosszúpályiban  könyveli  le  a  település 
intézményeinek a tételeit.  Mivel nálunk csak egy fő marad a hivatalban, a továbbképzések és 
szabadságok kötelezőkiadása mellett sok kimaradás volt. Hosszúpályi kijelentette, hogy heti 
15 eFt-ot számláz ki, amennyiben a kolleganő nem tud jelen lenni. Helyettesítésre nem adtak 
lehetőséget. Véleményem szerint heti 1 nap lenne reális a Monostorpályihoz köthető tételek 
lekönyvelésére.

A társulási megállapodás módosításához azonban a résztvevő önkormányzatok testületeinek 
mindegyikének  minősített  többségű  igen  szavazata  szükséges.  Módosításra  egyoldalúan  a 
gesztor önkormányzat nem jogosult.

Az én javaslatom a heti egy nap átjárás lenne, és rövid határidőn belül biztosítva legyen a 
rugalmas bepótolás lehetősége. Természetesen nem kibújni akarunk a ránk eső munka alól, 
így amennyiben a rákövetkező héten elmarad a pótlás, úgy 7.000 Ft/alkalom kiszámlázását 
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jogosnak tartom. Emellett javaslatot tettem egy olyan rész beillesztésére, amely negyedéves 
időközönként felülvizsgálat után automatikusan korrigálja az előre átutalandó pénzeszközök 
összegét,  így  nem  szükséges  a  megállapodás  folyamatos  év  közbeni  módosítgatása.  Az 
ellátmányok összegét illetve a technikai részleteket is tartalmazza a javaslat, itt a Hosszúpályi 
által és az egyeztetésen megtárgyalt szöveg maradt.

Merkószki András képviselő

Örülök a kezdeményezésnek, hogy Jegyző Úr felkarolta ezt a dolgot. Sok mindenben sajnos a 
Hosszúpályi Önkormányzat mint gesztor rendelkezik, jó lenne közösen leülni és a társulási 
megállapodást újra tárgyalni.

Vágó András polgármester

Személy szerint is jónak tartom azt, hogy a képviselő-testület elé lett hozva ez a dolog, amit 
Jegyző  Úr  javasolt  heti  egy  nap,  és  egy  személy  elegendő  a  települést  érintő  feladatok 
ellátására,  kérem,  hogy  ezt  a  képviselőtestület  is  támogassa  kézfelnyújtással  történő 
szavazással.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

5/2009. (03.05.) KT. határozata

Közoktatási intézményi társulások Társulási Megállapodásainak módosításáról

A Képviselő-testület  a  „Hosszúpályi  Mikro térségi  Közoktatási  Intézményi  Társulás” és  a 
„Hosszúpályi  Mikro  térségi  Óvodai  Intézményi  Társulás”  társulási  megállapodását  az 
alábbiak szerint módosítja.

1. Felek 2007. augusztus l-jével intézményi társulásokat hoztak létre a közoktatási feladatok 
közös  ellátása  érdekében.  A  napközi  otthonos  óvodai  valamint  az  általános  iskolai 
intézményi társulások létrehozásáról és működtetéséről szóló társulási megállapodásokat 
felek az alábbiakkal egészítik ki.

2. A  társult  tagok  az  általuk  fenntartott  intézmények  működésével  összefüggésben 
keletkezett  számlákon igazolják a teljesítést,  majd azokat eljuttatják a gesztor település 
Hivatalának  Gazdasági  Csoportjához.  A  gesztor  település  Hivatalába  közvetlenül  a 
szállítóktól érkező  számlákat a Gazdasági Csoport továbbítja a társult tagok Hivatalaiba, 
teljesítés igazolása végett.

3. A társult tagok havi elszámolási kötelezettséggel ellátmányt jogosultak felvenni a gesztor 
település Hivatalának pénztárából, a következők szerint:
Hajdúbagos:
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étkeztetés: 50.000.-Ft
óvoda: 30.000.-Ft (Fehér Tiborné intézményvezető)
iskola: 50.000.-Ft (Németh Vilmos intézményvezető)
Monostorpályi:
étkeztetés: 100.000.-Ft (Kontor Jánosné élelmezésvezető)
óvoda: 50.000.-Ft (Sápiné Molnár Edit intézményvezető)
iskola: 70.000.-Ft (Szilágyi Lászlóné iskolatitkár)

4. A gesztor település Hivatala Gazdasági Csoportjának a társult tagintézmények személyi 
jellegű és dologi kiadásaival, valamint működési bevételeivel és a vonatkozó normatívák 
igénylésével  kapcsolatban  többletfeladatai  merülnek  fel,  melyek  maradéktalan  és 
határidőre  történő  ellátása  érdekében  a  társult  tagok  pénzügyi-számviteli  ismeretekkel 
rendelkező  munkatársat  biztosítanak,  tagonként  heti  1  munkanapra.  Akadályoztatása 
esetén  a  munkavégzés  legkésőbb  a  rákövetkező  héten  pótolható.  A pótlás  elmaradása 
esetén alkalmanként 7.000 Ft támogatás illeti Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát. 
A  rendes  szabadság  a  munkatársakat  arányosan  illeti  meg  az  ott  végzett  munka 
időtartamára.  A társulásokkal  összefüggő munka elvégzése  esetén  a  munkatárs  aznapi 
feladata teljesítettnek tekintendő.

5. A  társult  tagok  a  tárgyhavi  dologi  kiadások  fedezeteként  hozzájárulást  utalnak  át, 
Hajdúbagos község minden hónap 28. napjáig, Monostorpályi község minden hónap 8. 
napjáig a teljes  évre előzetesen kiszámolt  hozzájárulás  1/12 részét,  mely összegeket  a 
tagok negyedévenként felülvizsgálnak, és a havi hozzájárulást az újrakalkulált éves, és az 
addig  teljesített  hozzájárulás  különbözetének  a  hátralevő  időszakra  számított,  és  egy 
hónapra eső részével teljesítik.

6. A megállapodás 2009. április l-jétől lép hatályba.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  aláírására.  Felhívja  a 
jegyzőt,  hogy a módosítást  annak életbelépésétől  számított  15 napon belül  küldje  meg az 
Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak szakmai véleményezés céljából.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: Ttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt feltétel beálltától számított 15. nap

Tárgy: (3. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Szociálpolitikai 
Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

Az „Út a munkához” program kapcsán számos jogszabály módosításra került, többek között a 
szociális törvény is.
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Az Szt. alább idézett paragrafusai szerint minden 2000 fő feletti településen szociálpolitikai 
kerekasztalt  kell  létrehozni,  melynek  új  feladatot  delegál  a  módosított  jogszabály: 
véleményeznie kell az éves közfoglalkoztatási tervet. 

A 2000 fő feletti  lakosságszámú települési  önkormányzat  vagy társulás,  illetve  a  megyei, 
fővárosi  önkormányzat  helyi  szociálpolitikai  kerekasztalt  hoz  létre,  különösen  a 
szolgáltatástervezési  koncepcióban  meghatározott  feladatok  megvalósulásának, 
végrehajtásának  folyamatos  figyelemmel  kísérésére.  A  helyi  szociálpolitikai  kerekasztal 
évente  legalább  egy alkalommal  ülést  tart,  tagjai  a  helyi  önkormányzat,  illetve  a  társulás 
területén  szociális  intézményeket  működtető  fenntartók  képviselői,  továbbá  a  helyi 
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

A települési  önkormányzat,  illetve  a  közfoglalkoztatási  feladatok  ellátását  magára  vállaló 
önkormányzati  társulás  a  közfoglalkoztatás  hatékony  megvalósítása  és  az  álláskeresési 
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási 
szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – egyéves 
időtartamra  közfoglalkoztatási  tervet  készít.  A  közfoglalkoztatási  terv  tervezetét  a 
polgármester,  illetve  társulás  esetén  a  társulási  megállapodásban  kijelölt  személy  előzetes 
véleményezésre  megküldi  az  állami  foglalkoztatási  szervnek,  illetve  a  2000  fő  feletti 
települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és 
a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről 
annak  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  tájékoztatja  a  települési  önkormányzatot. 
Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem 
nyilvánít  véleményt,  úgy  kell  tekinteni,  hogy  a  közfoglalkoztatási  terv  tervezetében 
foglaltakkal  egyetért.  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete,  illetve  a  társulás 
döntéshozó  szerve  az  állami  foglalkoztatási  szerv  és  a  szociálpolitikai  kerekasztal 
véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. évben 
április 15-éig fogadja el.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vágó András  polgármester

Kérem,  amennyiben  nincs  hozzászólás,  az  előterjesztésnek  megfelelően  szíveskedjenek 
kézfelnyújtással elfogadni a rendelet tervezetet.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet:

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

2/2009. (III.06.) KT. rendelete

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi  III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében és a 
37/A. § (1) bekezdésben  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Szociálpolitikai  Kerekasztalt  (továbbiakban: 
Kerekasztal) hoz létre, melynek feladata:

a. szociálpolitikai helyi koncepció véleményezése,
b. szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése,
c. a  szolgáltatástervezési  koncepció  előkészítése,  a  benne  foglalt  feladatok 

megvalósulásának,  végrehajtásának  figyelemmel  kísérése,  módosítások 
javaslata,

d. javaslatok tétele a képviselő-testület felé
e. éves foglalkoztatási terv véleményezése.

A Kerekasztal résztvevői

2. §

(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:

Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármestere
Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Gondozási Központ vezetője 

(2) A Kerekasztal tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak: 

Monostorpályi Község jegyzője

A Kerekasztal működése

3. §

1) A Kerekasztal elnöke: Monostorpályi Község polgármestere.
2) A Kerekasztal legalább évente egy ülést tart.
3) A Kerekasztal ülésével kapcsolatos  adminisztratív teendőket (meghívók kiküldése, 

jegyzőkönyv-vezetés,  határozatok  megszövegezése  és  aláíratása)  ellátja: 
Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 

4) A Kerekasztal ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét.
5) Határozat-képesség: A  Kerekasztal  ülésén  szavazati  joggal  rendelkező  tagok 

határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha a szavazati joggal 
rendelkező tagok több, mint a fele jelen van.

6) A határozatok  érvényessége:  ha  a  megjelent  és  szavazásban  résztvevők egyszerű 
szótöbbsége – több mint a fele – elfogadja.
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7) A tagok díjazása: a Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg.
8) Az ülések nyilvánossága: nyilvánosak, személyi ügyek tárgyalása esetén zárt  ülés 

elrendelhető.
9) A tagok jogai:  a tagoknak észrevételezési, javaslattételi, egyetértési, szavazati joga 

van.
10) A tanácskozási joggal rendelkezők jogai: észrevételezési, javaslattételi jogok.
11) A  Kerekasztal  végzett  tevékenységéről  –  lehetőleg  a  település  gyermekvédelmi 

helyzetét  értékelő  testületi  ülés  alkalmával  -  beszámol  a  Képviselő-testületnek  a 
meghatározott  feladatok  időarányos  végrehajtásáról,  illetve  a  felmerült  kérdések 
lehetséges kezelési módjáról.

Záró rendelkezés

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. március 05.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 2/2009. (III.06.) rendelete 2009. március 06-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. március 06.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (4. tsp.) Ingatlan csereszerződés megkötésének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Már a tavalyi év során tárgyaltuk, hogy az újraerdősítés céljára különböző területeket kötelező 
lesz majd beerdősíteni a kivontak helyett. Monostorpályinak van egy olyan területe, amelyre 
az ingatlan használója már szóban jelezte igényét, illetve nagyobb területű, az újraerdősítés 
szempontjából  értékesebb csereingatlant  ajánlott  fel.  Az ingatlan  helyben szokásos módon 
meg volt hirdetve, de ennél jobb feltételekkel senki nem jelentkezett. Ez alapján javaslom az 
előterjesztés szerinti ingatlan cseréjét.
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül meghozta a következő önkormányzati határozatot:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

6/2009. (03.05.) KT. határozata

Ingatlan csereszerződés megkötéséről
 

A Képviselő-testület

Monostorpályi  Község  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonában  levő  0378/63.  hrsz  alatt 
nyilvántartott „szántó” művelési ágú, 1,3941 ha területű ingatlanát elcseréli id. Vass László, 
Vass  László  és  Szántóné  Vass  Éva  Mónika  közös  tulajdonában  levő  0260/7  hrsz  alatt 
nyilvántartott, szántó és erdő művelési ágú, 2,5578 ha területű ingatlanára. Értékkiegyenlítést 
a felek nem fizetnek egymásnak.

Felhatalmazza a polgármestert ügyvédi megbízás adására és a csereszerződés megkötésére.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: 2009. június 1.

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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