
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:
c. határozata: 13-16/2009. (04.23.)
d. rendelete: 3-4/2009. (IV.24.)

Ügyiratszám:

Határozatok:
13/2009. (04.23.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
14/2009. (04.23.) KT. határozata Sportlétesítmények felújításához nyújtott támogatás 
igényléséről
15/2009. (04.23.) KT. határozata Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról
16/2009. (04.23.) KT. határozata Szociális szolgáltatástervezési koncepció 
megalkotásáról

Rendeletek:
3/2009. (IV.24.) KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata 2008. évi 
költségvetéséről szóló 3/2008. (II.25.) sz. rendelet módosításáról
4/2009. (IV.24.) KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata 2008. évi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadása elfogadásáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: Vágó András polgármester

2. Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetéséről  szóló 
3/2008. (II.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetési 
gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Sportlétesítmények felújításához nyújtott támogatás igénylése, sportfejlesztési 
koncepció megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotása 
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

6. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2009. április 23.



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.  április  23-án 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán László alpolgármester
Kiss Zoltán, Merkószki András, Szabó József, Dr. Szura József
Vesszős Géza képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője,
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,  Vágó  Józsefné  Gondozási 
Központ  vezetőjét,  Somogyi  Imréné  Pénzügyi  bizottság  tagját.  Megállapítom,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés 7 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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

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

Vágó András polgármester

A  Polgármesteri  jelentésben  az  alábbiakról  tájékoztatom  a  képviselő-testületet.  A 
Polgárőrségnek  átadható  helyiség  kiürítésre  került,  használatba  vehetik  az  éjszakai 
szolgálatban lévők.

A  közfoglalkoztatás  keretében  47  fő  alkalmazása  van  folyamatban,  fokozatosan  fogjuk 
munkába állítani a rendszeres szociális segélyben, valamint rendelkezésre állási támogatásban 
részesülőket.  Jogilag május 01-től lehet munkába állítani a dolgozókat. Több brigádot fogunk 
kialakítani, mert hasonló végzettségű embereket egy-egy munkavégzésre így jobban tudjuk 
alkalmazni. Pl. amint azt Dr. Szura József állatorvos is igényelte, az állatorvosi lakásnál lévő 
munkálatokhoz  kőműves,  valamint  hasonló  szakipari  végzettségűeket  állítunk  be.  Ahol  a 
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gyakorlókertet fogjuk kialakítani, az iskola melletti önkormányzati területet megtisztítjuk, és 
az épületet pedig műhelynek alakítjuk ki. A buszmegállók kialakítását is el kell végeznünk, 
pl. a famunkákat a műhelyben el tudják végezni.

Megtörtént  a  16  hektár  önkormányzati  erdő  terület  visszatelepítése.  Azt  a  tőkét,  melyet 
kiszedtek,  a  lakosság  elvitte.  Az  a  telepítő  eszköz  amivel  végezték  a  munkálatokat, 
tökéletesnek bizonyult. A munkálatokat követően megtörtént a pénzügyi elszámolás, számla 
benyújtását követően megtörtént az átutalás is.

Megbeszélések történtek a majálissal kapcsolatosan. A plakátok kint vannak, a rendezvény 
főszervezésével Vágó Erzsébet lett megbízva.  Természetesen a Polgárőrségtől is segítséget 
fogunk kérni.

Az  iskolához  kapott  számítógépes,  és  egyéb  berendezések  adományozóját,  a  Budapesti 
Általános Iskola igazgatóját is meghívtuk a rendezvényre, akiket a Hosszúpályi  Vendégház 
apartmanjában szállásolunk el.  A majálison nyilvánosan is megköszönnénk az iskolánknak 
nyújtott támogatást.  Ezúton is kérem a képviselő-testület  beleegyezését ezen költségekhez.

A községben két hétvégén megtörtént az ebek veszettség elleni oltása. Erről Dr. Szura József 
állatorvos, képviselőt kérném meg, hogy pár szóban foglalja össze, milyen volt a megjelenés.

Dr. Szura József képviselő

Az összeírás alakalmával 711 kutyát regisztráltunk, ebből 582 be van oltva. Összességében 
meg vagyok elégedve a megjelenéssel,  még hátra vannak azok, akik háznál oltatják be az 
ebet,  gondolom  nem  lesz  probléma.  Akik  megkeresésre  sem  tesznek  eleget  az  eboltási 
kötelezettségüknek,  azok  részére  50  eFt  szankciót  is  ki  lehet  szabni,  és  csak  hatósági 
állatorvos által a tulajdonos költségére chipet kell beültetni a kutyába. Ezen esetet az APEH 
felé is jelenteni kell, melyet behajthatnak. Községünkben remélem nem fordul elő ilyen eset, 
minden évben eleget tesznek a kutya tulajdonosok a kötelezettségüknek.

Vágó András polgármester

Kérem,  akinek  a  tájékoztatóval  kapcsolatosan  kérdése,  véleménye  van,  szíveskedjen 
megtenni.

Mivel  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  kérem,  hogy  az  ismertetett  polgármesteri 
tájékoztatót kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 fő tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzata

13/2009. (04.23.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést fenntartás 
és kiegészítés nélkül elfogadja.

Tárgy: (2. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetéséről 
szóló 3/2008. (II.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

E rendelet módosítására azért került sor, mert a 2008. évi főösszeg módosul. Erről az írásos 
előterjesztést megkapták a képviselő-testület tagjai.

Merkószki András Pü.Biz. elnöke, képviselő

A pénzügyi bizottság is tárgyalta a rendelet tervezetet, melyet elfogadásra javasol a képviselő-
testület felé. 

Vágó András polgármester

Amennyiben a képviselő-testület részéről a rendelettervezettel kapcsolatosan nem merül fel 
kérdés, vélemény, kérem, azt kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

3/2009. (IV. 24.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló
3/2008. (II.25.) KT. rendeletének módosításáról

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény,  az  Államháztartásról  szóló  módosított  1992.  évi 
XXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
CLXIX.  törvényben  foglaltaknak  megfelelően  Monostorpályi  Község  Önkormányzatának 
8/2008. (VIII.28.) KT. rendelettel,  10/2008. (XI.28.) KT. rendelettel és a 15/2008.(XII.30.) 
sz. KT. rendelettel módosított 2008. évi Költségvetéséről szóló 3/2008. (II.25.) KT. rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
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1. §

A Rendelet 1. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

(1) Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 307.167 ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  43.982  eFt.

(2) Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 307.167 ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit e rendelet 1. sz., 
1/a, 1/b, 1/c. sz.  mellékletei  alapján a következők szerint határozza meg:
(2) l.  Az intézményi működési bevétel             53.289 eFt

     2. Sajátos bevétel
    Helyi adók

          - Kommunális adó                          6.500  eFt
    - Iparüzési adó                7.000  eFt

     3. Átengedett központi adók
    -  SZJA visszaadott 8 %   9.395 eFt

          - SZJA kiegészités                          64.075 eFt
    - Gépjármű adó   8.000 eFt

     4. Normatív kötött felhaszn.                                       ----   eFt
5. Normativ hozzájárulás                               53.682  eFt
6. Eredeti ei.-ként terv hjár.                                                                         34.425  eFt
7. Pénzmaradvány 
    - Felhalmozási célra                                   3.906   eFt
    - Müködési célra                          ----    eFt
8. Működési célu pénzeszköz átvétel                                  7.054  eFt

     9. Önkorm. Sajátos tőke jellegű bevétele                                         30  eFt
     10. Hitel                                    43.982  eFt
     11.Fejlesztési támogatás                                                                                 5.000  eFt
     12.Központosított támogatás                                                                          3.463   eFt
     13.Felhalmozási célra átvett.                                                                              ---   eFt
     14. Műk. képtelen önk. egyéb támogatása              4.000  eFt
     15.Egyéb központi támogatás              3.366  eFt

 _____________________________________________________________________
 
Bevételek mindösszesen:                                307.167   eFt
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3. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
A kiadási főösszeget és jogcímenként az 1, 1/a, 3, 3/a. sz. mellékletek tartalmazzák.

1. Személyi jellegű juttatás                                              69.438  eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok                                  23.664   eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                                            18.588   eFt
4. Átadott pénzeszközök    
     - felhalm. célra                                           13  eFt
     - működési célra                                      41.524  eFt
5. Társ. Polit. jutt.                                   44.925  eFt 
6. Dologi kiadások                                 108.635  eFt
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                                  ----       eFt

Kiadások Mindösszesen:                                               307.167  eFt

4. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  2008.  évi  költségvetési 
előirányzatait feladatonkénti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.
A kiadás főösszege 107.067 eFt / Létszám:11 fő.

5. §. 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. április 23.

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

A Monostorpályi Község Önkormányzatának 3/2009. (IV.24.) rendelete 2009. április 24-én 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. április 24.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (3. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetési 
gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester
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Vágó András polgármester

A  2008.  évi  zárszámadással  kapcsolatosan  részletes,  mellékletekkel  ellátott  írásos 
előterjesztést  kapott  minden  képviselő-testületi  tag.  Kérem,  hogy  ezzel  kapcsolatosan 
szíveskedjenek megtenni hozzászólásukat, észrevételüket.

Merkószki András Pü. Biz. tagja, képviselő

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2008. évi zárszámadásával kapcsolatos előterjesztést, 
rendelet tervezetet megtárgyalt, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Vágó András polgármester

Kérem,  hogy  amennyiben  hozzászólás  nincs,  kézfelnyújtással  szíveskedjenek  szavazni  a 
2008. évi zárszámadásról szóló előterjesztésről.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzata

4/2009. (IV.24.) KT. rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzati  Képviselő  Testülete  az  Államháztartásról  szóló 
módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  82.§-ában  biztosított  jogkörében  eljárva, 
Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  szabályairól 
szóló  14/2005.  /12.12./  sz.  önkormányzati  rendeletben  foglaltakra  tekintettel  az 
Önkormányzat  2008.  évi  költségvetés  végrehajtásáról,  zárszámadásáról  a  következő 
rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1.§.

(1) Az  Önkormányzat  a  2008.  évi  költségvetés  zárszámadása  bevételeinek  tárgyi 
főösszegét 330.966  eFt-ban  állapítja meg a Rendelet 1/b.sz. melléklete szerint.

(2) Az  Önkormányzat  a  2008.  évi  költségvetés  zárszámadása  kiadásainak  tárgyi 
főösszegét 308.594  eFt-ban állapítja meg a Rendelet 1/b.sz. melléklete szerint.

2. §.

Az 1.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímeit a Rendelet 1.sz. melléklete 
szerint állapítja meg az Önkormányzat Képviselő Testülete
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3.§.

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a Rendelet 1; 2; 2/a. sz. 
mellékletei szerint 

- 1; 1/b.sz. melléklet: mérleg
- 1/a; 1/b.sz. melléklet: költségvetési bevételek címenkénti részletezése
- 2.sz. melléklet :önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 3/a; 3.sz. melléklet: költségvetési kiadások címenkénti részletezése
- 4.sz. melléklet  pénzmaradvány megoszlása
- 5.sz. melléklet: felhalmozási kiadás
- 6. sz. melléklet: címrend
- 7.sz. melléklet: az ellátottak pénzbeli juttatásai
- 8.sz.melléklet:  átadott-átvett pénzeszközök
- 9.sz.melléklet: vagyon kimutatás

4.§.

(1) Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát 22.372  eFt-ban állapítja meg a 7.sz. 
melléklet szerint. 

(2) A jóváhagyott  pénzmaradványból  11.500 eFt  felhalmozási  célra,  10.872 működési 
célra van tervezve.

5. §.

(1) Az Önkormányzat  Képviselő Testülete  az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 
2008. december 31-i állapotnak megfelelően 235.061 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2008. december 31-i létszámát a 3.sz. mellékletben
            foglaltak szerint 17 főben állapítja meg.

6.§.

E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2008.  (II.25.)  sz.  és  az  ezt  módosító 
költségvetési rendeletek hatályukat vesztik.

Monostorpályi, 2009. április 23.

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

A Monostorpályi Község Önkormányzatának 3/2009. (IV.24.) rendelete 2009. április 24-én 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. április 24.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Tárgy: (4. tsp.) Sportlétesítmények  felújításához  nyújtott  támogatás  igénylése, 
sportfejlesztési koncepció megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  sportlétesítmény  felújításának  támogatására  nyílt 
pályázati  lehetőség.  A pályázat  végösszeg 9.990 eFt.  Esélyes  a  pályázatunk,  mivel  előnyt 
jelent  az,  hogy  több  önkormányzatot  szolgál  ki,  kistérségi  szintet  érint,  valamint  diákok 
sportolnak benne. Pályázati feltételeknek megfelel. Szükségessé válik a nyílászárók cseréje, 
parketta teljes felújítása cserével, mivel többször volt már csiszolva, lakkozva, a vastagsága 
nem megfelelő. Vészkijáratot kell biztosítani egy hátsó kijárattal, mely jelenleg nincs.

Merkószki András képviselő, ált. isk. igazgató

Az elmúlt  napokban  szakemberek  vizsgálták  át  az  épületet,  mely  20  éve  épült.  Az ilyen 
épületek felújítását 10-15 évente tervezni kellene, de mint tudjuk, ez nem történt meg anyagi 
helyzet miatt. Éppen ezért az önkormányzat többi épületei ugyanilyen állapotban áll, egyik 
hiba a másik után jelentkezik.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki javasolja a Sportlétesítmények felújításához nyújtott támogatás igénylésével 
kapcsolatos pályázat benyújtását, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

14/2009. (04.23.) KT. határozata 

Sportlétesítmények felújításához nyújtott támogatás igényléséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  15/2009.  (III.  17.)  ÖM 
rendelet alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 
5. számú mellékletének 30. pontjában foglalt előirányzatából a helyi önkormányzatok által 
fenntartott sportlétesítmények felújításához igénybe vehető támogatás céljából 2009. évben – 
a kiírásnak megfelelően – kérelmet nyújt be.

A felújítás tervezett összege: 8.326.138,- Ft + 1.665.228,- Ft ÁFA = 9.991.366,- Ft
A pályázathoz saját erő biztosítása nem szükséges.
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A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  kérelmet  adja  be,  az 
Önkormányzatot a pályázati eljárás során teljes jogkörrel képviselje, annak megítélése esetén 
a támogatási szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 24.

Vágó András polgármester

A  pályázat  benyújtása  mellett  határozati  formában  kell  elfogadni  egy  sportfejlesztési 
koncepciót is, melyet az előterjesztés tartalmaz. Kérem, hogy aki elfogadja a sportfejlesztési 
koncepciót, szíveskedjen kézfelnyújtással szavazni.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

15/2009. (04.23.) KT. határozata 

Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek 
szerint Monostorpályi  Község  Középtávú  Testnevelési  és  Sportfejlesztési  Koncepcióját  a 
mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Tárgy: (5. tsp.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotásáról
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.)  meghatározza  a  települési  önkormányzatok  fenntartói  kötelezettségét,  továbbá  a 
szociális szolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatait és felelősségét.

Az  önkormányzat  meghatározó  szerepet  tölt  be  a  település  szociális  igazgatásában  és 
ellátásában, hiszen neki kell biztosítani e közfeladatok ellátásához szükséges személyi- tárgyi 
feltételeket. 

A legalább  kétezer  lakosú települési  önkormányzat  a  településen  élő  szociálisan  rászorult 
személyek  részére  biztosítandó  szolgáltatási  feladatok  meghatározása  érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat 
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a 
társulás készíti el. 
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Ez  a  szolgáltatástervezési  koncepció  –  amelynek  elkészítését  az  Sztv.  az  önkormányzat 
számára  kötelezően  előírja,  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  helyi  viszonyok  feltárására 
támaszkodva  meghatározza  a  szociális  szolgáltatások  tervezésének  fejlesztési  irányait  és 
prioritásait, területeit, és az e feladatot ellátó szervezetek egymás közötti kapcsolatrendszerét.

Javaslom,  hogy  Tisztelt  Képviselő-testület  Monostorpályi  Község  Szolgáltatástervezési 
koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal szíveskedjen elfogadni.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

16/2009. (04.23.) KT. határozata 

Szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotásáról

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III.  törvényben  rögzítettek  szerint Monostorpályi  Község  Szociális  szolgáltatástervezési 
Koncepcióját a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 
                 

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

Vágó András polgármester

Az alábbi pályázati lehetőségekről tájékoztatom a képviselő-testületet.
Többféle pályázatra lesz benyújtási lehetősége az önkormányzatnak. Ilyenek a TEKI, CÉDE, 
LEKI, TEUT.
- Kistérségi kereten belül, de csak Monostorpályi község pályázik ebben az évben az óvoda 
felújításra. Még nem ismert a benyújtási határidő. 75 + 10 %-os támogatottságú.
- LEKI – útépítés. Ezen lehetőséggel  85 %-os támogatást lehet elérni. A testület dönt majd, 
hogy melyik utca kerüljön be. Jelenleg várunk az útkarbantartással.
- A Bajcsy Zs. utcai buszforduló kialakításáról tárgyalások folynak a tervkészítővel. 
- A TUBUS pályázat be van adva elbírálásra. Van esélyünk a z elnyerésre.
- A Kultúrház pályázat a LEADER-en keresztül fog történni.
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Jelenleg nem kell döntenünk, amennyiben lesz testületet érintő döntésre szükség, rendkívüli 
ülést hívunk össze. A játszótér kialakítása kimaradt a pályázatból, a pályázati feltételek miatt.

A  levágott  erdő  terület  7,2  ha-ból  1,6  ha-os  részt  nem  jelöltük  meg  erdősítésre,  az 
infrastruktúra  kialakítását  mielőbb  kezdeményezzük,  indítjuk.  A  Vass  L.  féle  2,5  ha-os 
Gőzhát-i terület fedezni fogja ezen területet. A szerződéskötés hamarosan megtörténik. Amint 
lehetséges EU-s forrásból fogjuk beerdősíteni.

Merkószki András képviselő

Mivel Hosszúpályi gesztorsággal működik az óvoda, kérjük meg, hogy az óvodára nyújtsák 
be a pályázatot.

A másik: A Temetkezési Vállalat költségei miatt egyre több jelzés érkezik.  A Létavértesen 
működő  temetkezési  vállalkozás  kb.  30  %-kal  olcsóbb.  Jó  lenne  a  Temetkezési  Vállalat 
igazgatóját meghívni és tájékoztatást kérni a szolgáltatási díjakról.

Vágó András  polgármester

Önkormányzatunk  is  tulajdonosa  a  Hajdú-Bihar  megyei  Temetkezési  Vállalatnak. 
Vámospércs  és  Létavértes  településeken  megalakult  egy  másik  cég,  mely  a  régi  nagy 
vállalatból vált  ki.  Ezen a területen is verseny alakult  ki.    A lakosságnak lehetősége van 
egyik, vagy a másik vállalkozóval temettetni a hozzátartozóját. Az önkormányzat nem szólhat 
bele a szolgáltatási költségek megállapításába. 

Vágó András polgármester

Az  önkormányzatnak  a  Hajdú-Bihar  megyei  Temetkezési  Vállalattal  van  üzemeltetési 
szerződése,  mint  tulajdonosok  részvénnyel  rendelkezünk.  Azon  feladatokat,  melyet  az 
üzemeltetési szerződés tartalmaz, elvégzik.

Dr. Berényi Attila jegyző

Tájékoztatásul mondom el a képviselő-testületnek, hogy a „Tevékeny Szeretet  Közössége” 
egyház  kezdte  meg  tevékenységét  a  községben,  szociális  szolgáltatást  nyújtanak.  Térítést 
kérnek a szolgáltatásért, azonban kevesebbet, mint az önkormányzat. Van olyan idős személy, 
aki  visszamondta  a  Gondozási  Központ  által  eddig  évek  óta  végzett  tevékenységet. 
Beszélgettünk az intézményvezetővel, ha sokan visszamondják ezt a szolgáltatást, akkor meg 
kell szüntetni a házi gondozásban dolgozó foglalkoztatását és normatíva visszafizetésére is 
kell számítanunk.  Emellett kívánatosnak tekintendő, hogy az idős embereket szakértelemmel 
és tapasztalattal is rendelkező az önkormányzat foglalkoztatásában és így a felügyelete alatt 
álló személyek gondozzák. Ha tömeges lesz a megszüntetés, az önkormányzatnak is lépnie 
kell,  esetlegesen  ingyenessé  kellene  tenni  a  jövedelem  nagyságától  függetlenül.  Erről  az 
elkövetkező ülések valamelyikén hamarosan döntenünk kell.

Merkószki András képviselő

Jó lenne valamilyen helyileg adható elismerést, cím adományozást  szabályozni, bevezetni. 
Többször volt már erről szó, de nem született döntés.
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Dr. Berényi Attila jegyző

Az ilyen  cím adományozást  rendelettel  lehet  szabályozni.  Kérdés,  hogy milyen formában 
szeretné a képviselő-testület. 

Vágó András polgármester

Többször  volt  szó  a  címadományozásról,  de  csak  beszélgetés  szintig  jutottunk,  mivel  az 
anyagi  helyzet  miatt  sem szorgalmaztuk.  A  közalapítvánnyal  is  össze  lehetne  egyeztetni, 
amennyiben  a  képviselő-testület  igényli,  anyagi  lehetőségei  is  engedik,  ki  lehet  dolgozni, 
konkrét igény esetén.  

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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1.sz. melléklet Monostorpályi Község Önkormányzata 15/2009.(04.23.) KT. határozatához

Monostorpályi Község Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója

Monostorpályi  Község  Középtávú  Testnevelési  és  Sportfejlesztési  Koncepciójának  célja,  hogy  az  
abban rögzített  irányelvekkel  orientálja  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.  törvény 
valamint  a sportról  szóló 2004.  évi  I.  törvényben rögzítettek szerint  az önkormányzat,  az oktatási  
intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységét.

A  koncepció  tartalmazza  azokat  a  célkitűzéseket  és  a  célkitűzésekhez  tartozó  azon  feladatokat,  
amelyeket  az  Önkormányzat  –  mindenkori  költségvetése  adta  lehetőségének  függvényében  – 
döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint.

A  koncepció  egyik  kiemelt  célja,  hogy  a  testnevelés  és  a  sport  területén  működő  szervezetek,  
egyesületek számára tervezhető környezet teremtődjön községünkben.

A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a rekreáció  
fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt  
be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és személyiség formálásában.

Helyzetértékelés

Ma  minden  társadalmi  fórum  elismeri  a  testnevelés  és  a  sport  fontosságát,  az  ifjúság 
egészségmegőrzésében  és  nevelésében  betöltött  szerepét,  azonban  minderre  egyre  szűkülő  anyagi  
források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat számára is.
A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a rendszeresen sportoló  
fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a mozgásszegény életmódot  
folytatók száma jelentős növekedést mutat.
A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést folytatók  
köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült, ugyanakkor megjelent egy viszonylag szűk 
réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentőségét, beépítette azt mindennapi programjába és 
anyagilag is kész áldozni rá.
A  testedzést,  az  egészséges  életmód  megvalósítását  kiszolgáló  községi  sportlétesítmények, 
sportpályák, játszóterek, parkok száma valamelyest növekedett, de a korábbi létesítmények állapota 
tovább romlott. 
-
Monostorpályi  Község  jelen  koncepciója  célkitűzéseket  fogalmaz  meg  a  diák-,  szabadidő  és 
versenysport tekintetében az alábbiak szerint:
-

- Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás-gazdag életmód 
iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az óvodai 
és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételei 
megteremtésére és fejlesztésére.

- Az  önkormányzat  a  községben  működő,  a  község  nevét  viselő  és  a  különböző  sportágak 
országos  szakszövetségei  által  kiírt  nemzeti  bajnokságaiban  szereplő  egyesületek,  klubok 
működési feltételeit az önkormányzati sportlétesítmények térítésmentes használatba adásával 
kell hogy  támogassa.

Jelenleg  a  Monostorpályi  Község  legjobban kihasznált  sportlétesítménye  az  Iskolai  Tornacsarnok, 
amelynek kihasználtsága  szinte  100%-os.  Délelőtt  a  helyi  általános  iskola  tartja  testnevelési  órát,  
délután  sportfoglalkozásait,  az  esti  órákban  és  hétvégén  versenysport  és  szabadidősport 
tevékenységnek ad helyet.  A helyi öntevékeny csoportok táncórákat,  aerobic-oktatást  szerveznek a 
létesítményben.
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Monostorpályi Község Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója
(2009-2013)

1.) A sport- és a testnevelés területeinek támogatása

Alapvető feladatként jelentkezik a sport-  és testnevelés az alábbi területeinek Önkormányzat  általi  
előnyben részesülése:

- gyermek- és ifjúsági tömegsport, 
- szabadidősport,
- fogyatékossággal élők sportja, 
- utánpótlás-nevelés,
- a versenysport feltételeinek támogatása

a) Gyermek- és ifjúsági tömegsport

Az  iskolai  sport  magában foglalja  az  oktatási  és  nevelési  intézmények tanulóinak  testnevelési  és 
sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet éppúgy, mint  
az  iskolán  kívüli  keretekben  végzett  testgyakorlást,  testedzést  és  játékokat,  túrákat,  táborokat,  
mozgásos alkalmakat.  Fontos  a  tanulók  egészségének megőrzése,  biológiai  fejlődésük elősegítése,  
ennek  részeként  sportos  életmódra,  rendszeres  fizikai  aktivitásra  nevelésük,  továbbá  a  rendszeres 
sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése.

b) Szabadidősport

A  szabadidősport  területén  gondoskodni  kell  a  község  lakossága  egészséges  életfeltételeinek 
biztosításáról,  a  közösségi  tulajdon  adta  lehetőségek  minél  hatékonyabb  kihasználásáról.  Ehhez 
kapcsolódóan  lehetővé  kell  tenni  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  sportlétesítmények,  iskolai 
tornatermek, sportudvarok lakosság számára történő hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb körben 
történő igénybevételét, a sportpályán gyakorlópálya létrehozását, rendszeres karbantartását.

c) Fogyatékossággal élők sportja 

Külön figyelmet kell fordítani a fogyatékosok sportprogramjainak, sporteseményeinek szervezésére.  
Az önkormányzat célul tűzte ki valamennyi sportlétesítmény akadály-mentesítését.

d) Utánpótlás-nevelés

Az Önkormányzat felelőssége, hogy költségvetésében az utánpótlás korosztály sporttevékenységének 
támogatására az általa biztosított anyagiak valóban e területen kerüljenek felhasználásra.
Az  utánpótlás–nevelés  szempontjai  között  kell  szerepelnie  annak  a  célkitűzésnek,  hogy 
eszközrendszerével  kiválassza  a  legtehetségesebbeket  és  eljuttassa  őket  az  élsport,  versenysport  
területére,  a  kevésbé  tehetségeseknek  pedig  késztetést  adjon  az  egész  életen  át  tartó  sportos, 
egészséges életmód folytatására.

e) A versenysport feltételeinek biztosítása

A  versenysport  területén  az  önkormányzat  kiemelt  fontosságúnak  tartja  a  következő  társaságok,  
szervezetek feladatellátását:

Monostorpályi Sportegyesület
Monostorpályi Rozmaring Néptánc Egyesület
Monostorpályi Sport Horgászegyesület
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2) Sportvagyon

Az Önkormányzat felelős a tulajdonában lévő sportvagyon működtetéséért,  fejlesztéséért.  Korszerű 
létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport,  de nélküle az egészségmegőrzést  
biztosító szabadidősport sem éri el célját.

A tornateremben, mint legjobban kihasznált  objektumban szükséges a burkolat lecserélése, hogy a 
balesetmentes sportolás körülményei biztosítva legyenek. A nyílászárók cseréje is időszerű, ugyanis 
téli  időszakban  a  megfelelő  benti  hőmérséklet  elérése  rengeteg  energiát  emészt  fel,  így  a  
sporttevékenységek támogatásától, létesítmények felújításától von el pénzügyi forrásokat. Nyáron a 
megfelelő  szellőzéshez  lenne  szükséges  modern  ablakok  felszerelése.  A  hátsó  falon  új  ajtó 
beszerelésével tehet eleget az önkormányzat a tűzvédelmi szabályoknak.

3) Kapcsolatok

A sport különböző területei közötti – úgy mint az iskolai testnevelés, diáksport, szabadidősport és a 
versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetők – kapcsolatok javítása érdekében szükséges 
az illetékes szervezetek hatékonyabb bevonása, a feltételek javítása. 

Fel kell tárni és ki kell használni a testvér- és partnerközségi kapcsolatokban a sport területén rejlő  
lehetőségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk, stb.).

Elő kell segíteni az iskolás korú sportolók községi sportszervezetekbe történő folyamatos irányítását, 
valamint a tehetséges vidéki sportolók városi sportegyesületekhez történő orientálását.

4) Célok

Az  oktatási  intézmények  vezetőit  ösztönözni  kell  a  meglévő  sportcélú  kapacitások  maximális 
kihasználására, különös tekintettel  a pihenő- és munkaszüneti napok,  valamint  az iskolai  szünidők 
tekintetében.

Előnyben kell részesíteni: 
- az általános iskolások úszás-oktatását. El kell érni, hogy az általános iskola 4. évfolyamának 

elvégzéséig községünk valamennyi diákja tanuljon meg úszni, amelyhez ki kell alakítani a 
tantervi úszás-oktatást,

- Az iskolai tornaterem - mint a község legsűrűbben használt sportlétesítménye – 2. pontban 
tárgyalt felújítását,

- a sportinfrastruktúra fejlesztését,
- a sportélet színesítését, szabadidősport bővítését.

VÁGÓ ANDRÁS
polgármester

55



1.sz. melléklet Monostorpályi Község Önkormányzata 16/2009.(04.23.) KT. határozatához

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója

56



Monostorpályi Község Önkormányzatának

Szolgáltatástervezési 

Koncepciója

I. Fejezet

1. Általános alapvetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.)  meghatározza  a  települési  önkormányzatok  fenntartói  kötelezettségét,  továbbá  a 
szociális szolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatait és felelősségét.

Az  önkormányzat  meghatározó  szerepet  tölt  be  a  település  szociális  igazgatásában  és 
ellátásában, hiszen neki kell biztosítani e közfeladatok ellátásához szükséges személyi- tárgyi 
feltételeket. 

Ez  a  szolgáltatástervezési  koncepció  –  amelynek  elkészítését  az  Sztv.  az  önkormányzat 
számára  kötelezően  előírja,  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  helyi  viszonyok  feltárására 
támaszkodva  meghatározza  a  szociális  szolgáltatások  tervezésének  fejlesztési  irányait  és 
prioritásait, területeit, és az e feladatot ellátó szervezetek egymás közötti kapcsolatrendszerét.

2. A szociális gondoskodás alapelvei

Monostorpályi Község önkormányzata – összhangban az alkotmány alapelveivel – a szociális 
gondoskodás feladatkörében eljárva az alábbi alapelvek érvényesülését biztosítja: 

- a  lakósság  szociális  jólétének  biztosítására  való  törekvés,  figyelemmel  az  ellátási 
felelősség mértékére és korlátaira;

- a szociális ellátások kiszámítható és elvárható színvonalú működtetése;
- minden  rászoruló  számára  a  szociális  minimum  valamint  a  szociális  jogok 

érvényesítése lehetőségének biztosítása;
- az ember-, egyén-, illetőleg családközpontú szolgáltatás elvének érvényesítése;
- az egyenlőtlenségek mérséklésére,  a szociális biztonság megteremtésére,  valamint a 

szegénység okozta életfeltételek enyhítésére való törekvés
- az együttműködésre való törekvés a civil, illetőleg az egyházi szervekkel;
- a gyors és hatékony ügyintézés alapkövetelménye feltételeinek biztosítása;
- az egyenlő bánásmód, továbbá 
- a  jogtalan  előnyben  részesítés,  valamint  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmának 

érvényesítése,
- az aktív korúak szociális ellátásának a közfoglalkoztatással való összehangolása.
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II. Fejezet

Alapvetés és helyzetértékelés

1. Monostorpályi község – mint ellátási terület bemutatása

Monostorpályi község Debrecen megyei jogú városhoz 20 km távolságban, attól délkeletre 
helyezkedik  el.  Közigazgatási  területe  Debrecennel  határos.  Közigazgatási  területe  44,44 
km2.
A  Sárándot  Létavértessel  összekötő  48  számú  közútnak  és  vasútnak  a  településsel  való 
érintkezése, valamint a debreceni repülőtérközelsége (6 km.) kiváló közlekedési adottságokat 
jelent.

A  történelem  viharai,  természeti  csapások  következtében  gyakran  került  a  község  nehéz 
helyzetbe,  de  lakóinak  szorgalma,  tehetsége  következtében  mindig  talpra  tudott  állni.  A 
lakósság-megtartó képessége jelentős, hiszen a megyeszékhely vonzása ellenére sem csökkent 
jelentősen  lakóinak  száma.  Megfigyelhető  viszont,  hogy  a  lakósság  korösszetétele  az 
elöregedés  irányába  változik.  Újabban  egy  visszaáramlási  folyamat  indult  meg,  hiszen 
Debrecenben  az  ingatlanok  árai  jelentősen  meghaladják  a  települési  árszínvonalat,  így  a 
fiataloknak  egy  kiváló  lehetőség    megtelepedésre,  még  az  ingázás  többletköltségeinek 
terheinek ellenére is. 

A településen az önkormányzat egy idősek otthonát működtet, egy háziorvosi, és egy védőnői 
körzet  működik.  Társulás  keretében  történik  hulladékgazdálkodási,  a  gyermekjóléti, 
közoktatási feladatok ellátása. 
Az önkormányzat tagja a Derecske-Létavértesi többcélú kistérségi társulásnak.

2. Demográfiai helyzet

Monostorpályi lakosainak száma 2009. január 1-én 2259 fő.

A lakosság kor szerinti összetételének változása 1992-2009 között.

 
Korcsoport 1992(fő)(%) 1997(fő)(%) 2002(fő)(%) 2009 (fő)(%)

0-18 483 (22,5) 485 (22,7) 470 (21,1) 465 (20,6)
18-59 1144 (53,2) 1163 (54,5) 1222 (54,9) 1333 (59)
60- 523 (24,3) 486 (22,8) 534 (24) 461 (20,4)
Összesen: 2150 2134 2226 2259
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A népességstatisztikai adatokat figyelembe véve a lakosság lélekszáma kis mértékben nő, bár 
korösszetételben az elöregedés tapasztalható. A gyermekek létszáma fokozatosan csökken, és 
ezzel együtt az időskorúaké (60 év feletti lakosok) is, ami az országosan romló egészségügyi 
színvonal és az alacsony nyugdíjak miatt nem megfelelő életkörülményekkel magyarázható. 
Az aktív korú lakosság mértéke ezzel párhuzamosan fokozatosan nő.

A természetes  fogyás jellemző a településen élők körében,  az ezer  főre eső születések  és 
halálozások egyenlege -2,7 fő. A belföldi népességvándorlás pozitív egyenlege Monostorpályi 
esetében  azonban  a  tendenciát  megfordítja,  a  település  lakossága  kis  mértékben  bár,  de 
fokozatosan gyarapszik.

2008. év során 7 házasság és 2 válás volt.

A településen 9 fő tartozik kisebbséghez, (becsült adat) kisebbségi önkormányzatuk nincs.

3. Gazdasági adottságok, foglalkoztatottság

Az aktív és az inaktív korú népesség aránya jónak mondható, hiszen 1361 fő 18-62 éves aktív 
korosztályhoz  tartozik,  míg  421  fő  62  feletti  él  Monostorpályiban.  A  szociális  ellátások 
tervezésénél  különös  figyelmet  kell  fordítani  az  inaktív  korú  népesség  arányának  az 
elöregedés miatti növekedésére, valamint az aktív korú népességen belüli inaktív rétegre.

A KSH adatai alapján kiderül, hogy Monostorpályiban a munkavállalási korú népesség 8,5 
százaléka  volt  álláskereső.  Ez  azonban  nem valós  adat,  hiszen  sokan  nem jelentkeztek  a 
Munkaügyi  kirendeltségnél  nyilvántartásba  vételük  iránt.  Ez  a  hozzáállás  az  aktív  korúak 
ellátása szociális ellátás megjelenésével változóban van. Sokan Debrecenbe játnak dolgozni, 
kihasználva a megyeszékhely közelségét.

A  településen  37,8  az  ezer  főre  eső  vállalkozások  száma,  ami  az  községeket  tartalmazó 
országos  átlagnál  jóval  magasabb.  Ezen  vállalkozások  70%-a egyéni  vállalkozás,  ami  jól 
mutatja az itteni emberek kezdeményezőképességét, munkaszeretetét,illetve a térségben jelen 
levő komolyabb cégek hiányát.

Hajdú-Bihar  megye  idegenforgalmi  szempontból  az  egyik  legelmaradottabb  megye,  ezen 
belül pedig a Derecske-Létavértesi kistérség országosan a hatodik legelmaradottabb kistérség 
az idegenforgalmi szálláshelyek számát tekintve (0,5 szálláshely/1000 fő). Monostorpályiban 
pedig egyáltalán  nincs  szálláshely.  Az idegenforgalom,  mint  megélhetési  forma még nem 
tudatosult  sem  az  itteni  emberek,  sem  pedig  az  önkormányzatok  gondolkodásában.  A 
megfelelő  induláshoz,  és  önellátóvá  váláshoz  rendelkezésre  állnak  mind  az  emberi,  mind 
pedig  a  környezeti  feltételek,  azonban  ezek  kiaknázásához,  illetve  megfelelő  turisztikai 
attrakciók bemutatásához kistérségi összefogásra lenne szükség.
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5. Lakásellátottság, lakáshasználati viszonyok

Monostorpályi községben 2008. év végén összesen: 945 db. lakás van-
A lakásokból 
- közüzemi vízellátásba bekapcsolt lakások száma: 913  db.
 - villamos energia árammal ellátott lakások száma: 942  db.
- a vezetékes gázfogyasztásra rákapcsolt lakások száma: 868  db.

A  közüzemi  ellátás  viszonyai  kedvező  képet  mutatnak,  viszont  magukban  hordozzák  az 
emelkedő lakásfenntartási költségekben a szociális rászorultság arányának növekedését, főleg 
a kis jövedelmű, különösen egyedülálló, továbbá a nagycsaládos fogyasztók körében.

A községben a legtöbb lakás magántulajdonban van. Az építkezési kedvet az önkormányzat 
építési telkek kialakításával segíti. 

A településen általában hajléktalan állampolgárok nincsenek. 

6. A lakosság egyészségi állapota 

A lakosság 2008. évi egészségügyi helyzetét megvizsgálva megállapítható, hogy az országos 
átlagnak megfelelő arányban szerepelnek a halál okaként megjelölt betegségek, azaz a szív- és 
koszorúér, a rosszindulatú daganatos, valamint az agyi vérellátás betegségei. Jelenleg is nagy 
a dohányzásra, az alkoholfogyasztásra visszavezethető megbetegedések aránya.

A gazdasági válság begyűrűzése miatti  „pesszimista hangulat” – a devizahitelek emelkedő 
törlesztő részlete, munkahelyek tömeges megszűnése (esetleg mindkettő – okozta elkeseredés 
az orvosnál a szorongó-depressziós betegek számának növekedésében nyilvánul meg. Ezen 
betegek többsége pszichiátriai vizsgálatot, gondozást, gyógyszerelést igényelne. Az ambuláns 
pszichiátriai  ellátás  keresztmetszete  beszűkült,  a  várakozási  idő  hosszabb,  ezért  sokszor  a 
háziorvos kényszerült pszichiátriai indikációjú szereket rendelni, melynek költsége ilyenkor 
magasabb. 

A háziorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátottság jó. 

A településen gyógyszertár működik.

7. Társadalmi problémák

A  településen  a  közrend  és  közbiztonsági  helyzet  jobb  az  átlagosnál.  Az  állampolgárok 
jogkövető magatartása, konfliktustűrő és konfliktusmegoldó képessége jónak mondható.
A csekély  számú  bűncselekmények  leginkább  tulajdon  elleni  jellegűek,  a  szabálysértések 
pedig a közlekedési szabályok megsértése területén fordulnak inkább elő.
Az elöregedés, valamint a fiataloknak a munkahelyhez kötődő, vagy családalapítás céljából 
való  önálló  lakás  megszerzése  miatti  lakóhely  változtatása  következményeként  egyre 
gyakoribb az egyedül maradt időskorúaknak a szociális gondoskodásra irányuló igénye.
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III. Fejezet

A szociális ellátások nyújtásának szabályozása és gyakorlata

Monostorpályi község önkormányzatának képviselő-testülete – törvényi felhatalmazás alapján 
-  rendeletben  szabályozza  a  szociális  rászorultságtól  függő  természetbeni  és  pénzbeli 
ellátásokat. 
Alapelvként érvényesül, hogy szociális támogatásban az részesül, akinek az erre vonatkozó 
törvényi előírások ezt alanyi jogon biztosítják. 
Ezen felül az önkormányzat – nehéz költségvetési helyzete ellenére meghatározott feltételek 
fennállása esetén a törvényi kereteken felül is nyújt szociális támogatást. 

A  támogatások  jelentős  részét  a  lakhatással  kapcsolatos  kiadások,  valamint  az  egyedi, 
átmeneti segélyek képezik. 

A közgyógyellátás körébe tartozó szociális segély iránti igény egyre gyakrabban fordul elő, a 
gyógyszerárak jelentős mértékű emelkedése kapcsán.
A  közelmúltban  történt  szociális  segélyek  összege  és  aránya  önkormányzat  költségvetési 
szintjén jelentős ingadozást nem mutat, s jelentősen nem változik a segélyezettek személyi 
köre sem.
Az önkormányzat által folyósított szociális támogatások egyes fajtái és gyakorisága. 

2007 (fő) 2008 (fő)
Közgyógyellátásban részesül 128 118
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény

177 217

Rendszeres szociális segély 37 38
Közcélú foglalkoztatás 28 19
Ápolási díj 16 22
Átmeneti segély 80 125
Rendszeres lakásfenntartási 
támogatás

253 204

Súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek közl. tám.

172 140

Koncepcionális elképzelések és feladatok
 

a) A  többcélú  kistérségi  társulás  keretében  a  szolgáltatások  és  feladatok  hatékony 
ellátásának közös megszervezése;

b) Az  aktív  korúak  rendszeres  szociális  segélyezésével  kapcsolatban  a  közcélú 
foglalkoztatás folyamatos szervezése;

c) A  méltányossági  jogcímen  kiadott  közgyógyellátási  igazolványok  feltételeinek 
további finomítása;

d) Az ellenőrzések és felülvizsgálatok folyamatos végzése;
e) A  rászorultak,  a  szükségben  szenvedők  egységes  elvi  alapokon  történő  segítése, 

felkarolása és támogatása.     
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f) A  szociális  támogatások  feltételeinek  széleskörű  és  rendszeres  ismertetése  az 
önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján

g) Szociális ellátások további bővítése.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

1.) Gyermekjóléti szolgálat

Monostorpályi  község  a  gyermekjóléti  szolgálat  feladatát  mikrotérségi  körben, 
intézményfenntartó társulás útján, a Hosszúpályi Gyermekjóléti és Családsegítő Módszertani 
Intézmény ( A továbbiakban: Szociális Intézmény) látja el. 

A  Szociális  Intézmény  a  jelen  koncepcióval  egyeztetett  és  összehangolt,  önálló 
szolgáltatástervezési koncepcióval rendelkezik.

A  Szociális  Intézmény  a  szolgáltatásait  az  adott  évre  szóló  költségvetési  törvényben 
meghatározott norma szerinti összegekért végzi.

2.) Idősek otthona

Az Önkormányzat egy 16 férőhelyes idősek otthonát tart fenn.

A bentlakásos intézményben biztosítva van a napi huszonnégy órás szolgálat, a folyamatos 
működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek.

A bentlakásos intézmény
- az ellátást igénybe vevő  részére az Szt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott teljes 

körű ellátást biztosítja
- az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás 

követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével

- biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.
- feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról.
- az  ellátottak  meglévő  képességeinek  szinten  tartása  és  fejlesztése  érdekében 

szocioterápiás foglalkozásokat szervez.

A  bentlakásos  intézmény  kiváló  színvonalát  alátámasztja  az  a  tény  is,  hogy  a  létszám 
folyamatosan  fel  van  töltve,  illetve  előjegyzésben  4-6 ember  várja  felvételét  az  otthonba. 
Ezzel  összefüggésben kiemelt  feladatként  kell  kezelni  a  bentlakásos  intézmény  férőhelyei 
számának növelését. 
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3.) Szociális étkeztetés

A  szociális  étkeztetés  keretében  legalább  egyszeri  meleg  étellel  való  ellátással  kell 
gondoskodni  azokról  a  (szociálisan  rászorult)* személyekről,  akik  azt  önmaguk,  illetőleg 
eltartottaik részére nem képesek meleg ételt biztosítani. 
Hasonló ellátásban részesítendő az igénylő is, aki vagy eltartottja egészségi állapota,  vagy 
idős kora miatt más módon nem képes az étkezéséről gondoskodni. 
Az étkeztetést az Idősek otthona végzi, négy fő szociális segítő alkalmazásával..
Az  ételt  az  idősek  otthona  konyhájában  készítik  el,  onnét  a  jogosult  saját  maga,  vagy 
hozzátartozója, illetőleg ha erre nem képes, szociális segítő szállítja az érintett lakására.
2004-ben az étkezést igénybe vevők száma: 99 fő.
2005-ben az étkezést igénybe vevők száma: 102 fő
2006-ban az étkezést igénybe vevők száma: 101 fő
2007-ben az étkezést igénybe vevők száma: 99 fő
2008-ban az étkezést igénybe vevők száma: 92 fő

4.) Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat mindazokról, akik önmaguk 
ellátására otthonukban nem képesek és nincs aki róluk gondoskodna. 
A  szolgáltatás  a  Derecske-Létavértesi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (a  továbbiakban: 
Kistérségi társulás) feladatkörében kerül megvalósításra, 2009. május 1-től kezdődően ellátási 
szerződés  keretei  között.  A  szolgáltatási  szerződés  szerint  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtást a Dermák KHT. végzi.ő
2004-ben a gondozottak száma:11 fő
2005-ben a gondozattak száma:11 fő
2006-ben a gondozottak száma 10 fő
2007-ben a gondozottak száma 10 fő
2008-ben a gondozottak száma 12 fő.

5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelenleg  az  önkormányzat  által  ellátott  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  feladatának 
ellátása  a  Kistérségi  társulás  feladatkörében  kerül  megvalósításra,  2010.  január  1-től 
kezdődően társulási megállapodás keretei között.

6.) Családsegítő szolgálat

Monostorpályi  község  a  családsegítő  szolgálat  feladatát  mikrotérségi  körben, 
intézményfenntartó társulás útján, a Hosszúpályi Gyermekjóléti és Családsegítő Módszertani 
Intézmény ( A továbbiakban: Szociális Intézmény) látja el. 

A  Szociális  Intézmény  a  jelen  koncepcióval  egyeztetett  és  összehangolt,  önálló 
szolgáltatástervezési koncepcióval rendelkezik.

 A baba-mama klubot a községi védőnő szervezi, amelynek látogatottsága 12-15 fő; 2007-ben 
23 fő, 2008-ban 22 fő.
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7.) Nappali ellátás (Szt. 65/ F. §)

A nappali ellátás a nappali ellátást nyújtó idősek klubban a saját otthonukban élő, szociális és 
mentális  támogatásra  szoruló,  önmaguk  ellátására  csak  részben  képes  személyek  nappali 
tartózkodását, étkeztetését társas kapcsolataik, higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja.

Az ellátás az Idősek Otthona épületében történik. A szolgáltatás fedezete az e szolgáltatásra 
rendelt költségvetési normatíva összege.
2004-ben az ellátást igénybe vevők száma: 28 fő.
2005-ben az ellátást igénybe vevők száma: 26 fő
2006-ban az ellátást igénybe vevők száma: 27 fő
2007-ben az ellátást igénybe vevők száma: 26 fő
2008-ban az ellátást igénybe vevők száma: 25 fő

V. Fejezet

A szociális szolgáltatások költségeinek megtérítése

A szociális  szolgáltatások  pénzügyi  forrásainak biztosítására  elsősorban a  költségvetésben 
meghatározott normatíva áll rendelkezésre. Legtöbb esetben azonban ez az összeg nem fedezi 
még  a  működési  költségeket  sem,  így  szükséges  további  pénzeszközök  átcsoportosítása, 
illetve – intézményfenntartó társulás, valamint ellátási szerződés esetén – átadása.

Az  önkormányzat  törekszik  arra,  hogy  a  természetbeni  szociális  ellátások  köre  minél 
magasabb szinten legyen ellátva.

A beruházásokat, fejlesztéseket az Önkormányzat saját erőből,illetve pályázati források útján 
tudja biztosítani.

VI. fejezet

A település szociális alapellátási szolgáltatásai továbbfejlesztésének főbb célkitűzései és 
megvalósításuk feltételei

1.) Stratégiai célok

A  helyi  szociális  védelmi  és  ellátási  rendszer  kiépítésének,  működésének  stratégiai 
célkitűzései a következők:

- a saját otthonban való maradás elsődlegességének és lehető leghosszabb ideig történő 
fenntartásával az életminőség javítása, a szociális biztonság növelése;

- a fokozottan, vagy többszörösen hátrányos helyzetű polgárok helyzetének enyhítése, 
az elszegényedés, a szegénység mértékének csökkentésével, a társadalmi életesélyek 
javításával; 

- a  helyi  ellátórendszer  hatékonyságának  növelése  a  többcélú  kistérségi  rendszer 
eszközeinek és előnyeinek felhasználásával;

- a  helyi  társadalmi  és  civil  szervezetek  erőinek  összefogása,  az  érdekeltek 
közreműködő készségének elősegítése, kifejlesztése
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2.) A stratégiához kapcsolódó kiemelt feladatok

- a helyi ellátó rendszer hatékonyságának, szervezettségi helyzetének javítása;
- a lakókörnyezeti segítségnyújtás feltételeinek továbbfejlesztése;
- a szociális ellátás és szolgáltatás keretében szükséges, önkormányzati rendeletalkotás 

előkészítése, és a hatósági munka feltételeinek megteremtése.
-

3.) A koncepció megvalósításának konkrét feladatai

1) A  rendszeres  szociális  információs  felvilágosítás  tárgyi  és  személyi 
feltételeinek fenntartása, bővítése.

Felelős: polgármester (tárgyi és személyi feltételek)
Forrás: éves költségvetésből

Határidő: folyamatos

2) A többcélú kistérségi társulás keretében a szolgáltatások körének bővítése és 
feltételeinek folyamatos biztosítása.

Felelős: polgármester
Forrás: központi költségvetési támogatásból
Határidő: .folyamatos

     
      3) A szociális ellátásban dolgozó humánerők folyamatos szakmai
            képzése.

Felelős: jegyző
Forrás: éves költségvetésből
Határidő: folyamatos

4) A szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
Felelős: jegyző
Forrás: éves költségvetésből 
Határidő: folyamatos

5) A szociális kerekasztal rendszeres működési feltételeinek biztosítása az ellátási 
feladatok megvalósítása értékelésének, a döntések és javaslatok realizálásának 
megszervezése, végrehajtása. 

Felelős: jegyző
Forrás: éves költségvetésből
Határidő: folyamatos

Ezt a koncepciót a Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2009.  
(04.23.) határozatával jóváhagyta. 

Monostorpályi, 2009. április 23.

Vágó  András  
polgármester
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