
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:
c. határozata: 7-12/2009. (03.25.)
d. rendelete:

Ügyiratszám:

Határozatok:
7/2009. (03.25.) KT. határozat Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos 
pályázatban való részvételről
8/2009. (03.25.) KT. határozata Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
9/2009. (03.25.) KT. határozata ellátási szerződés kötéséről
10/2009. (03.25.) KT. határozata Társulási megállapodás módosításáról
11/2009. (03.25.) KT. határozata A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt önkormányzati célok meghatározásáról
12/2009. (03.25.) KT. határozata Falunap megszervezéséhez nyújtott támogatás 
igényléséről

T Á R G Y S O R O Z A T

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

2. Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Ellátási szerződés kötése a Dermák Kht-val
Előadó: Vágó András polgármester

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

5. A  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt 
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Berényi Attila

6. Különfélék
- pályázat benyújtása: falunap szervezésére

Monostorpályi, 2009. március 25.



VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester
Berényi Attiláné, Bodnár András, Kiss Zoltán, Szabó József,
Vesszős Géza képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere
Márton Attila Országgyűlési képviselő
Zsupponyó Levente pályázatíró, a PROKAT Mérnökiroda
Kft. Debrecen képviseletében

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat.  Külön  köszöntöm  továbbá 
Márton  Attila  Országgyűlési  képviselőt,  Berényi  András  Hosszúpályi  Nagyközség 
polgármesterét,  valamint  Zsupponyó  Levente  Prokat  Mérnöki  Iroda  Kft.  képviselőjét. 
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testületi  ülés  6  fővel  határozatképes,  a  meg  nem  jelent 
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, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

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

Vágó András polgármester

Körülbelül 15 éve a vezetékes szennyvízhálózat kiépítésével próbálkozunk három településsel 
együtt.  A  több  alkalommal  benyújtott  pályázatok  sikertelensége  sem  riasztott  bennünket 
vissza az újabb próbálkozástól.
Jelenlegi pályázatunk túljutott az első fordulón, a beruházás előkészületi munkáihoz 89 millió 
Ft-ot ítéltek meg. Az előkészületi  munkákhoz: tervkészítés,   megvalósulási  tervtanulmány, 
stb. 5,2 millió Ft saját erőre van szükség településenként. 

26



A  2009.  március  05-én  megtartott  rendkívüli  ülésen  2  tartózkodással  nem  támogatta  az 
önkormányzat a pályázat második fordulójában való részvételünket. Indokként elsősorban a 
gazdasági  helyzetünk támasztotta  alá,  valamint  ismerve a  lakosság  összetételét,  teherbíró 
képességét.
Időközben felmérést próbáltunk készíteni a lakosság körében un. a lakosság megszondáztatása 
lett  volna a célunk. Sajnos a felmérés,  melyet a lakosság körében tettünk, nem túl biztató 
képet mutat, mert a kb. 900 telektulajdonosból 290-en jeleztek vissza, ennek a fele támogatta, 
fele pedig nem igényelte a szennyvíz bekötést.
Személy szerint a beruházást támogatom, mert az EU-hoz való úthoz való elvárás a  vezetékes 
szennyvíz kiépítése. 
Mivel az elmúlt  ülésen nem támogatta  a képviselő-testület,  Berényi András és Zsupponyó 
levente kérése volt, hogy újabb ülésen próbáljuk áttárgyalni ezen kérdés fontosságát.
A  felmérésből  a  lakosság  kb.  16  %-a  +  az  intézmények  kérik  jelenleg  a  bekötést.   A 
képviselő-testület feladata a lakosság érdekének figyelembe vétele, ugyanakkor a változásokat 
is követnünk kell.  Mivel három települést  érint,  közös beruházás jelent,  Monostorpályinak 
sem  mindegy,  hogy  „nem”-el  szavaz.   Így  mint   polgármesterek  együttesen  felelünk  a 
településünkön történtekért.

Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és köszönöm, hogy biztosították  a megjelenésemet.
Három héttel ezelőtt már összefoglalót adtam az elmúlt évek eredményét illetően a vezetékes 
szennyvízhálózattal  kapcsolatosan, valamint az újabb pályázati lehetőségekről.
2004-2005-ben lehetőség nyílt volna állami támogatással történő beruházásra, mely 16-17 %, 
az önkormányzatnak 5 %-os önerővel. Most 15 %-os önerőnek a harmada volt. De BM. önerő 
alapot is lehetett volna igényelni, mely azt jelentette, hogy 2 % önerőt lehetett volna kiváltani 
ezzel. 
A   pályázatunk   esedékesnek  mutatkozott,  112  millió  Ft  támogatottsággal,  az  akkori  26 
pályázóból 2 pályázót részesítettek sikeres pályázatban.  Önerőre, évi 12 mFt –ra lett volna 
szüksége a három településnek. 
Azóta változtak a helyzetek, és a pályázati feltételek is. 2013-ig négy év van hátra, és akkorra 
országos szinten meg kellene valósítani a szennyvízkiépítés 80 %-át.
Jelenlegi KEOP pályázaton 15 %-ot kell felmutatni önerőként. Ez összetevődhet lakossági 
befizetések  és  önkormányzat  befizetéséből.  Ehhez  elengedhetetlen  a  lakás  takarékpénztár 
létrehozása.
Egy  telek  értéke  ennyivel  többet  ér  majd.  Megszűnne  a  szippantásra  kiadott  költsége,  a 
fertőzőveszély,  stb.   Mindenki  előtt  ismert,  hogy  a  szennyvízaknák  nem zártrendszerben 
épültek több évvel ezelőtt. A jegyzők feladata lesz ellenőriznie a jövőben ezt, mely súlyos 
büntetést fog von  maga után, és környezetvédelmi szempontból sem mindegy. Aki vállalja a 
bekötést, tervet sem kell készíteni, csak beállnak a  csatlakozással a telekre. 
Tudjuk,  hogy  sok  az  idős  személy,  sok  a  kiadás,  tényleg  nehéz  a  lakosságnak 
megtakarításokat tenni, és a 66 + 1 %-ot nehéz lesz összehozni. Bízom benne, hogy megfelelő 
tájékoztatással el lehet érni
az előny és hátrány felsorakoztatásával. Vannak erre  szakosodott   emberek, akik elmondják 
a lakosságnak mi mindent kell figyelembe venni.
Mind a három önkormányzatnak és lakosságnak is   kell  áldozatot  vállalni  a megvalósítás 
érdekében.  Azt  hiszem,  hogy  Monostorpályi  Hosszúpályitól  és  Hajdúbagostól  is  jobb 
pozícióban van. 
Az is benne van a dologban, hogy egyelőre csak lehetőség van pályázni, és ha sikeres, akkor 
állami  támogatással  tudjuk elvégezni  a  beruházást,  de  ha nem lesz  ilyen  lehetőség,  az  is 
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előfordulhat, hogy kötelezni fogják az önkormányzatokat a megvalósításra. Ellenőrizhetik a 
befolyt vízmennyiséget, stb, és a Jegyzők felelőssége is megnőhet ezzel kapcsolatosan.
Azt hiszem legnehezebb helyezet Hoszúpályi  településnek van, mert a már kiépített fő gerinc 
vezetékre, akik rákötöttek  évekkel ezelőtt,  ingyen tehették. Akik most csatlakoznak azoknak 
pedig fizetni kell érte. Tehát ezt nehéz lesz megértetni a lakossággal, de azt hiszem, hogy meg 
tudjuk oldani  megfelelő kommunikációval el tudjuk érni, hogy elfogadják az emberek ezt a 
helyzetet. Ez a kisebbik gond. A nagyobbik gond pedig az, hogy 1350 fő  azok száma, akik a 
kisebbséghez tartoznak, 250-300 családot jelent. Ezek a családok jelentenek igazán gondot, 
hogy  megértessük  velük  azt,  hogy  a  jövőben  milyen  nagy  szükség  lesz  a  vezetékes 
szennyvízhálózatra. Reméljük meg fogják érteni.

Zsuponyó Levente

Én  mint  szakmailag  szeretném  tájékoztatni  a  képviselő-testületet  a   szennyvízhálózat 
beruházásával kapcsolatos pályázattal kapcsolatosan.
Először is támogatási szerződést kellene kötni.  Ahhoz a pénzhez, amit adnak kell a 15 %-os 
önerő  biztosítása,  ÁFA-t  az  önkormányzat  visszakapja.  A  megvalósíthatósági  tanulmány 
elkészítéséhez beszerzési  megbízás szükséges. 
Lakosság  részéről  teherbíró  képességet  kell  igazolni,  hogy  mennyit  tud   havonta 
megtakarítani. Ez a már említett lakástakarék kassza létrehozásával lehetséges.
Meg  kell  jelölni,  hogy  mekkora  méretű  szennyvízdíjat  tud  kifizetni,  mely  a  mindenkori 
ivóvízfogyasztás 6 %-a.  Talajterhelési bírságot – mely csatorna hálózat megvalósítása nélkül 
– biztos, hogy kiszabják lakótelkenként.  A szennyvízszippantás költsége milyen mértékű, - 
ezt ha nem épül meg a vezetékes hálózat, - számlával kell igazolni.
Közgazdaságilag ki kell mutatni, hogy miért nem hatékony a csatornaépítés. 
Mindezeket valós számítás esetén kell eldönteni.

Ha egyedi  szennyvízkezelési  közművet  hoznak létre,   a kertbe beépített  berendezéssel   - 
közegészségügyileg nem valami  megfelelő – kb. 1 millió Ft-ot jelent családonként, aki kéri, 
85 %-os állami támogatásban részesíthető. 
Ez  biztosan  nem  foga  megvalósulni  Monostorpályiban,  mert  a  talajterhelés   miatt  a 
Környezetvédelmi Felügyelet nem engedélyezi ilyen nagyságú településnél. azt inkább egy 
kisebb tanyaszerű kisebb területen engedélyezik, ahol az infrastruktúra nincs kiépítve.  Ebben 
azt  hiszem  az  önkormányzat   nem  gondolkodik,  tehát  mindenképpen  a  vezetékes 
szennyvízhálózatot választják. 

A  közös   munkálatok  már  megkezdődtek  akkor,  amikor  a  pályázat  első  fordulóban 
benyújtásra került. 
A következő lépés az előkészítési folyamatba való belépés, mely a második fordulót jelenti.
Az önkormányzat támogatási  szerződést köt, és két évig a projekt előkészítését végzettük. 
2013-tól  a rákötéseket kell produkálni, 2014-15-16-ig. 
Az előkészítési folyamatba való belépés tehát ajánlott, és ehhez a lakástakarék pénztárt létre 
kell hozni.  A 2100 Ft/hó/8 év + 30 %-os állami támogatással ez egy-egy családnál nem is 
olyan nagy megterhelést  jelent,  ahhoz képest,  hogy ebből  meg lehet  valósítani.  Egyszerű 
kommunikációs fogás szükséges hozzá. 
Bármi is Monostorpályi döntése, kihat Hosszúpályi és Hajdúbagosra is.  A megvalósíthatósági 
tanulmány  még  nem  valós  eljárás,  tehát  a  minisztérium  ezzel  még  nem  kötelez   a 
megvalósításra.
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Szakmai  előkészítési  folyamatot  vág  el  egy  esetleges  nemmel  való  döntés.  Nyolc  hónap 
múlva már valós számokat fogunk látni településenként.  Egyelőre  az önerő + ÁFA összegét 
kell átutalni, hogy az állami támogatást megkaphassa a három település.
Az  önkormányzat  költségvetését  csak   akkor  érinti,  ha  végteljesítéskor  megtörténik  a 
kiszámlázás, tehát az 5.250 eFt-ból a 4.100 eFt csak a 2.010-es költségvetést fogja terhelni. 

A  támogatási  szerződést  április  végén  kötjük  meg  az  önkormányzatokkal,  de  lehet 
részteljesítést is tenni.
A  lakástakarék pénztárhoz még most  igénybe lehet venni a 30 %-os állami támogatást, és az 
önerőbe ezt is be lehet tenni, ez is egyféle megoldás lehet. 

Márton Attila országgyűlési képviselő

Számomra megdöbbentő volt  hallani,  hogy a második legesélyesebb projekt  ,  úgy néz ki, 
hogy nem fog megépülni a vezetékes szennyvízhálózat a három településen.

Sokat beszélgettünk, és tapasztalatot is cserélünk az országgyűlési képviselőkkel, és Nógrád 
megyében,  ahol  sokkal  rosszabb helyzetben  vannak a települések,  mégis  megpályázzák  a 
második fordulót. 
Ahogy a tájékoztatóból  hallottuk a 900 főből 290-en jeleztek vissza az önkormányzatnak, 
ennek is csak kb. a fele támogatta a csatorna építést. Tulajdonképpen a település 2/3-a nem 
jelzett vissza.

A  kollégák   költségkeretekről  beszéltek  előzőleg,  és  arról,  hogy  profi  cégek  készítenek 
felméréseket készítenek, hogy minden háznál felmérést készítenek. 
Környezetterhelési  díj  – mely jelenleg is  van,  2015-től háromszorosát  kell  fizetni,  mely a 
befolyt víz mennyiségétől  és az elszállított szennyvíz figyelembe vételével fog történni.
Évről-évre  lépcsős  rendszerbe  fogják  emelni,  amely  egy-egy  háztartásnál  25  eFt-ot  fog 
jelenteni.

Jó lenne ezt az emberekben is tudatosítani.
Azt  a  jelenlegi  felmérés  követően  le  lehet  szögezni,  hogy  nem  reális  felmérés. 
Nyilatkozatokat a tényleges felméréskor kellene készíteni, mely már reális lenne .
fontos lenne, hogy tudják az emberek, hogy mire mondanak igent és mire nemet. Javaslom az 
önkormányzatnak, hogy az előkészítő folyamatban induljon el, és készüljön el a teljes körű 
felmérés, az itt élő embereknek tudatában kell lenni, hogy egy-egy esetben mennyi költséget 
jelent.
Egy-egy  alternatíva  költségben  mennyit  jelent  részükre.  2013-ig  támogatják  az  ilyen 
beruházásokat, azt követően az EU semmiféle támogatás nem ad.
Ezt is világosan kell látni az embereknek, hogy Monostorpályi – amennyiben nem valósítja 
meg  a  csatornahálózat  beruházást  –  komfort  lecsúszást  fog  elszenvedni,  az  ingatlanok 
veszíteni fognak az értékükből. Az embereknek érteni kell, érdeküknek kell tenni.

Fontos,  hogy most  hogy dönt  a  képviselő-testület.  Esetleges  elállásával  két  települést  fog 
visszarántani a megvalósulástól. 
A  mérleg  két  oldalába  kell  tenni  az  érveket,  gondolok  itt  az  ingatlan  vesztéstől  a  plusz 
kiadásokig. 

Az előkészítő fázisnak is van rendszere és fontossága.
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Ezekkel is lehet még olyan végkifejlet, hogy kevés a jelentkező, támogató, de adjuk meg a 
lehetőséget  mindenféle  információ  megadásával,  lehetőségek  felsorolásával,  mert  3-4  év 
múlva már nem lehetőségként fog felmerülni, hanem törvény fogja szabályozni. 

Vágó András polgármester

Azzal,  hogy  az  első  fordulón  túljutottunk,  egy  jó  érzés,  de  hogyan  tovább,  hallhattunk 
hozzászólásokat.  Kérem  a  képviselőket,  szóljanak  hozzá,  mi  ezzel  kapcsolatosan  a 
véleményük.

Kiss Zoltán képviselő

Már  az  előző  ülésen  is  elmondtam,  most  is  ugyan az  a  véleményem,  hogy a  lakosságot 
mindenképpen meg kell keresni ehhez a képviselőknek is be kell vállalni, hogy meggyőzően 
tájékoztassuk őket mind  a lehetőségekről és  mind a költségeket illetően. Tudnunk kell, hogy 
mi az általános vélemény ezzel kapcsolatosan.

Márton Attila országgyűlési képviselő

Országos  példa,  és  működik  is  az  önkormányzati  kötvény  kibocsátás.  Nem  banki  hitelt 
vesznek  fel,  hanem  önkormányzati  kötvényt  bocsátanak  ki,  elnyújtott  feltételekkel, 
beruházások fejlesztésére.
Fizetési konstrukcióknál számos variáció van. Ebben tudnék esetlegesen segíteni, amennyiben 
igényli az önkormányzat.

Szabó József  képviselő

Előző ülésen nem tudtam itt lenni, és csodálkoztam,hogy miért nem szavazták meg, mikor 
már  előzőleg  a  képviselő-testület  eldöntötte  a  vezetékes  szennyvízhálózat  kiépítésének 
fontosságát, és már évekkel ezelőtt elkezdtük, és folyamatosan pályázunk. 
Abból a kérdőívből, amit most a lakosságnak kiküldött a polgármester, nem sokat tudtak  meg 
az  emberek,  ahogy  elhangzottak  az  előzőekben  is,  a  lakossággal  beszélni  kell,  és  pedig 
szervezett formában, legyen az falugyűlés, személyes megkeresés, stb.
Saját részemről támogatom ezt a beruházást, mert nem mindegy a jövőt nézve, hogy milyen 
környezetben élünk.

Vágó András polgármester

Ahogy elmondta képviselő úr, hogy évek óta rendszeresen pályázunk,  ez így van, tehát a 
gazdasági helyzet  miatt azt hiszem túl reagáltuk,  meg a  lakosság megkérdezése nélkül nem 
mertünk tovább lépni. Most azonban a három település együttes beruházása és a fontossága 
mégis  a beruházás, pályázat  támogatását várja el az önkormányzattól. 
Azonban a lakástakarék pénztár létrehozása nem lesz elkapkodva, nagy előkészítést igényel. 
Valamennyire azért mégis mutatott részünkre ez a felmérés, ha nem is reális számokat, de azt 
mindenképpen, hogy a visszajelzéseknek a fele igen is támogatta.

Berényi Attiláné képviselő

Azt  hiszem,  hogy  mindenki  az  anyagi  oldalától  közelíti  meg,  nem  a  fontosság  és  a 
környezetvédelem szempontját  veszik figyelembe.  Tisztában vannak a fertőzés veszélytől, 
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meg a környezetszennyeződéstől, tudják is hogy mindezért szükséges lenne és támogatni is 
kellene, de nyilván sokan azért is nem jeleztek vissza, mert részükre még a havi 2100 Ft is 
megterhelő lenne az egyéb kiadások mellett.
A szemétszállítás is így kezdődött, hogy szükséges, és jó dolog,  míg az önkormányzat tudta 
vállalni  a költségeket,  addig nem is volt  vele gond. A gondok akkor kezdődtek,  amikor a 
lakosságnak át kellett vállalni a költségeket.

Dr. Berényi Attila jegyző

Azon  családoknál,  akiknek  később  nem  lesz  munkájuk,  vagy  jövedelmük,  hogyan  lehet 
beszedni az összeget?

Zsupponyó Levente pályázatíró

Azon vállalkozók, akik a beruházásban részt vesznek, elsősorban helyi lakosokkal dolgoznak, 
és a helyi lakosok közül pl. közhasznú  foglalkoztatás keretében való  munkabérből le tudják 
vonni  a be nem fizetett összegeket.

A beruházás megkezdéséhez mindenképpen szükséges az, hogy a második fordulóban részt 
vegyenek a települések, tehát ez is egy apró lépés, amely közelebb hozhat bennünket a célhoz.
Berényi András Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

Vágó András polgármester

Igen ebben igazunk van, hogy ha nem lépjük meg, akkor az esélyt is eldobjuk magunktól. A 
második forduló pedig egy kis remény arra, hogy sikeres lesz a pályázatunk, tehát nekünk kell 
megmutatni az utat, a gazdasági helyzet és szigorítások ellenére is, hiszen szigorítások még 
utána is jönnek, vagy nem jönnek, előre nem tudunk semmit.  Tehát ha döntünk, akkor most 
az  előkészületekről  döntünk,  utána  pedig  következő  lépés  a  lakosság  meggyőzése  lesz 
részünkről.  Ezt egy élhető településért meg kell tennünk, ahogy engem meggyőztek, bízunk 
abban, hogy a lakosság is hasonlóan fog hozzáállni.

Kérem szavazzuk  meg,  erősítsük  meg  az  előkészületi  munkákhoz  az  5,2  millió  Ft  önerő 
biztosítását,  vállaljuk  és csatlakozzunk  Hosszúpályi és Hajdúbagos településekhez. 
Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzata

7/2009. (03.25.) KT. határozat

Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos pályázatban való részvételről
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 
Vezetékes szennyvízhálózat építésével kapcsolatos pályázat II. fordulójában. Az előkészítő I. 
fordulóban elnyert összeghez szükséges 5,2 millió önerőt biztosítja.

Ezzel együtt a 4/2009. KT. határozatot visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése során az Önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje.

Tárgy: (2. tsp.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III.  tv.  rendelkezéseiből eredően, a település saját  adottságaihoz igazodó, 
foglalkoztatási  lehetőségeinek  megfelelő  program  kidolgozása  és  azt  követően  annak 
megvalósítása.

A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot 
követtük,  hogy  feltételeztük,  hogy  valamennyi  rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosult 
személy  részére  tud  felajánlani  közcélú  munkát  az  önkormányzat.  Ezért  a  tervben  a 
rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultak  és  a  közcélú  foglalkoztatottak  száma  egyező 
mértékben  került  feltűntetésre.  A  foglalkoztatási  tervben  így  összességében  47  fővel 
számolunk a 2009-es évben.

A foglalkozatott létszám több mint fele (27fő) szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, 
míg  szakképzettséghez  20  személy  munkakörét  kötöttük.  Ebből  adódóan  a  munkavégzés 
helye nagyobbrészt közterületen, míg kétötöd rész vonatkozásában konkrét helyen, valamint 
az intézményekben lesz.

Vágó András polgármester

Ez  egy  komplex  feladat  egyelőre  a  tervet  elkészítettük,  a  képviselő-testület  jóváhagyása 
szükséges ahhoz, hogy elfogadja.   Kérem, hogy aki az elhangzott tájékoztatót, valamint a 
Közfoglalkoztatási tervet az előterjesztés szerint elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás

A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzatának

8/2009. (03.25.) KT. határozata

Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Monostorpályi  Község 
Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervben szereplő közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önrészt a tervnek megfelelően 
a költségvetésében biztosítja.

Felhívja a polgármestert,  hogy az elfogadott közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje 
meg az illetékes Magyar Államkincstárnak, illetve Munkaügyi Kirendeltségnek.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: értelemszerű

Tárgy: (3. tsp.) Ellátási szerződés kötése a Dermák Kht-val
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András  polgármester

A szociális  feladatokkal  kapcsolatosan megkérem Jegyző Urat,  hogy adjon tájékoztatást  a 
területet érintő változásokról.

Dr. Berényi Attila jegyző

A szociális  alapszolgáltatást,  ezen belül a házi segítségnyújtást,  valamint a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást kistérségi szinten kell megoldanunk.   Ezt a feladatot a DERMÁK Kht. 
felvállalta, ugyanis működési engedéllyel kistérségi szinten ők rendelkeznek.

Ellátási  szerződéssel  azonban  csak  az  év  végéig  működhet  az  intézmény,  jövő  évtől  a 
jelenlegi törvény alapján ezt az ellátási formát nem finanszírozzák.

Változás annyiban érinti az intézményt, hogy akik ezen a területen dolgoznak, hogy áprilistól 
megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, a DERMÁK ezután év végéig határozott  idejű 
szerződést köt velük, majd az önkormányzat a dolgozókat visszaveszi 2010. január 1-jétől. 
Két személyt érintett volna ez, azonban az egyik felmondott,  így maradt 1 fő.

A  Működési  engedélyből  ki  lesz  véve  ez  a  két  alapszolgáltatás,  de  telephelyként 
Monostorpályi önkormányzat lesz megjelölve. A térítési díjak maradnak, ez garanciális dolog.
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Szabó József  képviselő

Hogy alakult ki ez a helyzet? A többi településsel is hasonló a helyzet?

Dr. Berényi Attila jegyző

Igen,  sajnos  a  mikro-térségek  közül  csupán  a  derecskei  volt  finanszírozás  szempontjából 
működőképes. Így a többi 7 település ugyanezzel a problémával küzd. A mi térségünkben 
Hajdúbagos  az,  aki  a  Kht-ból  nem  vette  ki  ezeket  az  alapszolgáltatásokat,  kettőnknek 
Hosszúpályival viszont nincs meg a szükséges 10.000 fő lélekszám. A legutóbbi kistérségi 
ülésen Sáránd ajánlotta fel csatlakozását mikro térségünkhöz, így alakult ki a mostani helyzet. 
Létavértes mikro térségben sincs még társulás.

Vágó András polgármester

Ha ezt nem lépjük meg, 102 mFt-tól esik el a kistérség.  A társulási megoldást mi sem tartjuk 
a legjobb megoldásnak, de  az összegeket figyelembe véve szükséges belépnünk.
Októberben elő  kell  készíteni  egy közös társulási  forma kialakítását.  Nálunk jelenleg  egy 
személyről van szó, de őt is meg kell védenünk, reméljük januártól közalkalmazottként tudjuk 
ismét foglalkoztatni. Jelenleg erre csak a DERMÁK-nak van jogosultsága. Ez egy amolyan 
törvényi kényszer.

Kérem,  hogy  fogadja  el  a  képviselő-testület  azt,  hogy  a  házi  segítségnyújtás  és  a 
jelzőrendszeres támogatás a DERMÁK- kezelésében történjen, kistérségi szinten.

Kérem, hogy aki elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

9/2009. (03.25.) KT. határozata

ellátási szerződés kötéséről

A Képviselő-testület

A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások 
ellátására szerződést köt a DERMÁK Kht-val határozott időtartamra, 2009. december 31-ig. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékletben foglalt szerződés aláírására azzal a kikötéssel, 
hogy az ellátásban részesülők térítési díja 2009. év során nem emelkedhet.

Felhatalmazza a kistérségi társulás elnökét, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátási 
szerződést aláírja.

Felelős: Vágó  András polgármester
Határidő: 2009. április 15.
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Tárgy: (4. tsp.) Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Ismét a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról kell döntenünk. Az előterjesztéshez kiegészítésem nincs.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazás

A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

10/2009. (03.25.) KT. határozata

Társulási megállapodás módosításáról

A Képviselő-testület

a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 10/2008. (02.14.) KT. határozattal 
jóváhagyott  Társulási  Megállapodását  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja

A  társulási  megállapodás  8.  pontjának  negyedik  bekezdése  –  mely  a  háromszoros 
nagyságrendű  vagyoni  hozzájárulás  megfizetéséről  rendelkezett  –  az  alábbiak  szerint 
módosul.
 
„A társulás tagjai a társulás működéséhez szükséges vagyoni hozzájárulást az alapítás évét  
követő évtől kezdődően a jelen pontban rögzített  táblázatban megjelölt összegekkel egyező  
mértékű befizetéssel biztosítják az erre vonatkozó döntéstől számított 60 napon belül.”

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  módosított  Társulási 
Megállapodás aláírására

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: azonnal

Tárgy: (5. tsp.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző
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Dr. Berényi Attila jegyző

A  köztisztviselő  munkateljesítményét  -  munkakörének  és  a  közigazgatási  szerv  kiemelt 
céljainak  figyelembevételével  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján  -  a 
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban kell, hogy 
értékelje. 

A  helyi  önkormányzat  esetében  a  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  célokról  a 
Képviselő-testület dönt. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója - helyi önkormányzat hivatalánál a jegyző - a meghatározott 
célok  alapján,  előre,  írásban  állapítja  meg  a  tárgyévre  vonatkozóan  a  hivatal 
köztisztviselőivel  szemben  támasztott  követelményeket  (a  továbbiakban: 
teljesítménykövetelmények).  Figyelembevételükkel  legkésőbb  a  tárgyév  végéig 
értékelnie kell a köztisztviselő teljesítményét. 

A teljesítménykövetelmények képezik az alapját mindazoknak az elvárásoknak, melyeket a 
szervezet - adott esetben az önkormányzat – a köztisztviselőkkel szemben támaszt, tehát a 
teljesítmény követelményeknek a szervezeti célokkal összhangban kell megfogalmazódniuk. 
A  következő  költségvetési  év  szervezeti  céljait  a  Képviselő-testület  a  költségvetési 
koncepciójában rögzíti. 
A  koncepció  az  alap,  amely  meghatározza,  hogy  a  következő  gazdálkodási  évben  a 
Képviselő-testület mely feladatokat kezel kiemelten ill. mely önkormányzati feladatellátás fog 
prioritást kapni. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Monostorpályi Község Polgármesteri 
Hivatala kiemelt céljait – amelyek a Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelése alapját 
képezik – a határozat-tervezetben foglaltak szerint állapítsa meg.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

11/2009. (03.25.) KT. határozata 

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt önkormányzati célok meghatározásáról

Monostorpályi Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2009. 
évi  teljesítményértékeléséhez,  a  teljesítménykövetelmények  meghatározásához  az  alábbi 
kiemelt stratégiai célokat határozza meg:

1. Az  önkormányzati  feladatellátás  biztonságát  annak  pénzügyi-gazdasági  alapjai 
képezik.  Az  önkormányzat  pénzügyi  gazdálkodását  meghatározó  gazdasági 
folyamatokat  befolyásoló  negatív  hatások  arra  kell,  hogy  ösztönözzék  az  operatív 
végrehajtás  szintjén dolgozó köztisztviselőket,  hogy a feladataik végrehajtása során 
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költségkímélőbb  megoldási  módokat  dolgozzanak  ki  és  növeljék  a  feladatellátás 
hatékonyságát,  eredményességét.  Ennek  érdekében  –  a  hatályos  jogszabályi 
előírásokkal összhangban – áttekinthető folyamatszabályozásokat  kell  kidolgozni és 
alkalmazni, amelyek eredményeképpen a munkaidőalap ráfordításai egyensúlyt kell, 
hogy  eredményezzenek  a  kimenő  teljesítménnyel  és  elősegítsék  a  teljesítmény- 
centrikussággal összhangban a munka színvonalának javulását.

2. Át kell értékelni a belső szervezeti egységek közötti és a szervezeti egységeken belüli 
együttműködés rendjét, annak érdekében, hogy az a kiemelt célok megvalósításában 
való  aktív  részvételre  ösztönözze  a  feladat  ellátásáért  felelősöket  akként,  hogy 
egyidejűleg  egyenletes  munkaterhet  jelentsen  a  feladatot  teljesítő  minden 
munkavállalónak.

3. Belső  szakmai  fórumokon  rendszeresen  kell  értékelni  az  elért  eredményeket, 
megfogalmazni  a  külső  környezeti  hatások  ismeretében  a  jelentkező  aktuális 
feladatokat, azok végrehajtásának módját és felelőseit. 

4. A  feladatellátásába  átadott  önkormányzati  közfeladatok  színvonalas  és 
költségtakarékos  ellátásának  biztosítása  érdekében  –  a  folyamatos,  szakszerű 
együttműködést,  a  közös feladatok  hatékony ellátását  szolgáló  – munkakapcsolatot 
kell  kialakítani  a  Kistérségi  Irodával,  a  társulások gesztorönkormányzataival  és  az 
egyes közszolgáltatásokat biztosító intézményekkel.

5. A  hatósági  feladatok  teljesítése  során  továbbra  is  elsődlegesen  kiemelt  cél  a 
jogszerűség,  a  hatékonyság,  az  ügyfélközpontúság  és  az  eljárás  határidők  pontos 
betartása.  E  célok  megvalósulásának  értékelését  a  szolgáltatást  igénybevevők 
elégedettsége mutatja, melynek objektív mérését indokolt elvégezni annak érdekében, 
hogy  a  szükséges  intézkedések  megtétele  megtörténhessen,  az  értékelésekben 
megjelölt problémák felszámolása érdekében.

A stratégiai célokból az alábbi operatív célok származtathatók:

– Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  évi  üléstervében 
foglalt  testületi  ülések  előkészítése,  a  képviselő-testület  által  hozott  döntések 
végrehajtása. 

– A  községi  önkormányzat  ciklus  időszakára  szóló  Gazdasági  Programjának 
előkészítése, illetve elfogadását követően az abból adódó feladatok végrehajtása. 

– Pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése, kihasználása, megfelelve a 
régió operatív tervében meghatározott prioritásoknak.

– A 2009. évi költségvetésben a célok és a rendelkezésre álló bevételek egyensúlyának 
kialakítása, a 2009. évi költségvetés és a 2008. évi zárszámadás elkészítése. 

– A 2009. évi költségvetés végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozatok 
végrehajtása.

– Az  önkormányzati  vagyon  értékesítésével  kapcsolatos  döntések  végrehajtása,  a 
vagyon értékesítésének lebonyolítása, meglévő önkormányzati vagyon hasznosítása. 

– A beruházásokkal,  fejlesztésekkel  kapcsolatos  műszaki és pénzügyi  (finanszírozási) 
feladatok teljesítése. 

– Egyes intézmények átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
– A  humánus,  szolgáltató  típusú  ügyintézés  törvényes  és  szakszerű  hivatali 

követelményeinek  megtartása.  A  Ket.  által  megkövetelt  ügyfélbarát  közigazgatás 
bővítése. 

– Takarékosság a munkavégzés során. 
– A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása. 
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Ágazati célok : 

Adóügyi  igazgatás:  Az  éves  költségvetésbe  tervezett  és  az  adóhatóság  által  előirt  adók 
behajtása és az adóhátralékok csökkentése. 
Általános igazgatás:  A hatósági ügyek intézése során törekedni kell a Ket-ben és a szakmai 
jogszabályokban meghatározott előírások betartására.
Pénzügyi igazgatás:  A 2009. évi költségvetés végrehajtása és annak ellenőrzése és az előírt 
beszámolók  elkészítése.  2008.  évi  zárszámadás  elkészítése.  A  2010.  évi  költségvetési 
koncepció  előkészítése.  Támogatási  kérelmek  beadása  ÖNHIKI  illetve  forráshiányos 
önkormányzatok pályázatára.
Önkormányzati igazgatás: A képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése és az ezekkel 
kapcsolatos további feladatok ellátása. 

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  valamint  a  jegyzőt,  hogy  az  egyéni 
teljesítménykövetelményeket  –  a  meghatározott  célok  alapján  –  állapítsa  meg,  és  annak 
teljesítését a köztisztviselő jogállásáról szóló törvényben előírt módon értékelje. 

Felelős: 
-  A  jegyző  egyéni  teljesítménykövetelményeinek  meghatározása  és  értékelés 

vonatkozásában : Vágó András polgármester 
- A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése 

vonatkozásában : Dr. Berényi Attila jegyző 

Határidő: 
- 2009. március 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására) 
- 2009. december 31. (az értékelésre)

Határidő: 2009. december 31.
Felelős:    jegyző
                 Polgármester

Tárgy: (6. tsp.) Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérum pályázatot írt ki rendezvények támogatására, 
ahol  technikai  anyagot,  fény  és  hangtechnikára  lehet  pályázni  valamint  különböző 
rendezvényelemekre.
Önkormányzatunk  nevében  a  fiatalok, Vágó  Erzsébet  és  társai  elkészítették  a  pályázati 
anyagot  és  el  is  küldték.  Kérem  a  képviselő-testületet,  hogy  utólagosan  támogassa  ezen 
pályázat benyújtását, mivel kevés volt a rendelkezésre álló idő, 100 %-os támogatottsággal 
volt kiírva, nem kellett az önkormányzatnak semmilyen anyagi fedezettel hozzájárulni.

Kérem, hogy aki elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás
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A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

12/2009. (03.25.) KT. határozata 

Falunap megszervezéséhez nyújtott támogatás igényléséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Földművelésügyi  és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium  (továbbiakban:  FVM),  mint  az  Új  Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési  Program  (továbbiakban:  ÚMVP)  hatálya  alá  tartozó  települések 
önkormányzatai,  az  önkormányzat  intézményei,  e  településeken  rendezvényt  tervező  non-
profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi 
közösségformáló  kezdeményezések,  rendezvények  támogatására  2009.  évben  hirdetett 
pályázatára – a kiírásnak megfelelően – kérelmet nyújt be.

Az  elnyerhető  támogatás  a  pályázat  keretében  a  rendezvény  lebonyolításához  szükséges 
technikai  eszközök és programelemek igénybevétele,  valamint a Támogató egyedi döntése 
alapján a rendezők által tervezett produkciók, maximum 200.000 forint + ÁFA összeghatárig 
terjedő, utófinanszírozásban folyósított költségviselése nyerhetőek el. A pályázathoz saját erő 
biztosítása nem szükséges.

A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és jóváhagyja 
a polgármester  eljárását,  illetve felhatalmazza a polgármestert,  hogy az Önkormányzatot  a 
pályázati  eljárás  során  teljes  jogkörrel  képviselje,  annak  odaítélése  esetén  a  támogatási 
szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 24.

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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