
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:
c. határozata: 17-26/2009. (06.18.)
d. rendelete: 5/2009. (VI.19.)

Ügyiratszám:

Határozatok:
17/2009. (06.18.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
18/2009. (06.18.) KT. határozata Pályázat benyújtásáról
19/2009. (06.18.) KT. határozata Pályázat benyújtásáról
20/2009. (06.18.) KT. határozata Társulási megállapodás módosításáról és Alapító 
Okirat elfogadásáról 
21/2009. (06.18.) KT. határozata Társulási Megállapodás módosításáról 
22/2009. (06.18.) KT. határozata Értékelés elfogadásáról
23/2009. (06.18.) KT. határozata Forgalomlassító eszköz telepítéséről
24/2009. (06.18.) KT. határozata Ingatlan értékesítéséről
25/2009. (06.18.) KT. határozata Sportpálya öltöző bővítéséről
26/2009. (06.18.) KT. határozata Határozat megerősítéséről

Rendeletek:
5/2009. (VI.19.) KT. rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
7/2006. (III.30.) KT. rendelet módosításáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: Vágó András polgármester

2. Pályázatok benyújtása
Előadó: Vágó András polgármester  

3. Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosítása
Előadó: Vágó András polgármester  

4. Derecske-Létavértes  Többcélú  Kistérésig  Társulás  társulási 
megállapodásának módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Monostorpályi  Község  Önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

Monostorpályi, 2009. június 18.

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.  június  18-án 
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
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 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.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Polgármesteri jelentésben az alábbiakról tájékoztatom a képviselő-testületet. Folyamatosan 
vesszük  fel  a  RÁT-ban  részesülő  személyeket  közcélú  munkavégzésre.  jelenleg  22  fő 
dolgozik, 16 férfi és 6 nő.  Már az állatorvosi szolgálati lakásnál dolgozott egy brigád, akik 
megcsinálták azokat a munkálatokat, melyet Dr. Szura József állatorvos, képviselő úr kért az 
önkormányzattól.  Megpróbáljuk  szakma  szerint  csoportosítani  az  embereket,  így  lesz  két 
kaszás brigád, valamint egy bontási,  építő jellegű munkálatokat végző brigád. A dolgozók 
figyelmét  felhívtuk  a  munkavédelmi  és  balesetvédelmi  szabályok betartására,  valamint  az 
alkohol  fogyasztás  mellőzésére,  melyet  rendszeresen  ellenőrizni  fogunk,  és  nem  leszünk 
elnézőek  senkivel  sem.  Jelenleg  a  16  ha-os  csemete  kapálása  folyik,  melyet  a  férfiak 
végeznek. Ma fejezik be a Rákóczi utcai szálalást, a Kondor erdő résszel folytatják.
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A Monostorpályi labdarugó csapat a Megyei Kupa döntőbe, országos 64 csapat közé került 
be.

Kérem, hogy akinek az írásos előterjesztéshez, valamint a szóbeli kiegészítéshez hozzászólása 
van, vagy e napirend keretében kíván tájékoztatást nyújtani, szíveskedjen azt most megtenni.

Merkószki András képviselő, ált. isk. igazgató

Pusztamonostor  adott  otthont  a  „monostor”-i  iskolák  találkozójának,  melyre  az  idén  9. 
alkalommal  került  sor.  Ezen  a  rendezvényen  vettünk  részt  azokkal  a  gyerekekkel,  akik 
jutalom keretében kaphatták meg ezt a lehetőséget.

Előszeretettel  ajánlották,  hogy  jövőre  nálunk,  Monostorpályiban  szeretnék  megtartani  e 
rendezvényt.  A rendezvény bekerülési  költsége  kb.  800,-  eFt.   A résztvevők 4000,-  Ft-ot 
fizetnek be fejenként, az ezen felüli részt az önkormányzatnak kellene állni.  Mivel minden 
évben mi is részt veszünk ezeken a rendezvényeken, jó lenne ha nálunk is megrendezésre 
kerülhetne.  

Amennyiben  a  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  hozzájárul  e  rendezvény  megtartásához, 
akkor a jövő évi költségvetésben tervezni kellene rá költséget. 

Vágó András polgármester 

Tavaly én is részt vettem a gyerekekkel és pedagógusokkal e rendezvényen, melyet nagyon 
hasznosnak  tartok.  A  gyerekek  kulturális  és  más  téren  is  ismereteket  szereznek, 
megismerkedhetnek más települések történelmével, stb. Ezt a hagyományt tovább kell vinni, 
akár  vállalkozók  bevonásával  is.   Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  járuljon  hozzá 
ahhoz, hogy a 2010-es évben itt nálunk kerülhessen megrendezésre e rendezvény, jövő évi 
költségvetés tervezésekor erre különítsünk el összeget. 

Dr. Berényi Attila jegyző

Érdemes figyelemmel kísérni a pályázatokat, sok kiírás épít a fiatalok, gyermekek kulturális 
fejlesztésére, képzésére. Még ha csupán 50 %-os a támogatottság, akkor is jól jönne ez az 
összeg.

Vágó András polgármester

Amennyiben  több  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kérem,  hogy  a  kiegészítésekkel  együtt,  a 
felvetett javaslattal szíveskedjenek elfogadni a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót.

Szavazás

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

17/2009. (06.18.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést fenntartás 
nélkül a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Tárgy: (2. tsp.) Pályázatok benyújtása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Holnap  14  óráig,  azaz  június  19-éig  lehet  benyújtani  a  pályázatot  az  óvoda  felújítására, 
valamint  a  Bajcsy Zs.  u.  útépítésre.  A költségvetés  elfogadásakor  figyelembe vettük  ezen 
pályázatok önerő vonzatát, mely az önkormányzatot fogja terhelni.

Az óvodánál a folyosó kiszélesítését is beterveztük, de az építéshatóság lebeszélt bennünket 
arról, hisz az alapterület-bővítéssel megvalósuló beruházásnak minősülne, tehát maradunk az 
energia  korszerűsítés,  vizesblokk  felújítás,  épület  festés,  mázolás,  parketta  csiszolás, 
szigetelés,  nyílászárók  cseréjét  magába   foglaló  összességében  az  óvoda  felújításnál.  A 
tetőhéjazat cseréről is lemondtunk, mert az még 9,6 millió Ft plusz költséget jelentett volna. 
Így a pályázati összeg 15 millió Ft-ról szól.

A  Bajcsy  Zs.  utcai  útépítésnél  a  meglévő  út  folytatását  az  erdő  széléig  tervezzük.  Az 
ajánlattétel 24 millió Ft-ról szólt, amit további tárgyalásokkal 20 millió Ft alá szorítottunk. Ha 
meglesz az út, a buszfordulót is megterveztetjük.

Dr. Berényi Attila jegyző

Az óvoda pályázatot a LEKI keretén belül nyújtjuk be kistérségen belüli pályáztatással. Úgy 
gondoljuk,  hogy  kistérségi  szinten  nagyobb  eséllyel  lehet  részt  venni  ezekben  a 
pályázatokban. A pályázat 95 %-os támogatottságú, ami azt jelenti, hogy 887 eFt saját erőre 
lesz szükség.  Erre a célra 2 m Ft-ot terveztünk, ami meghaladja a várható költségeket.

Az  útépítést  TEKI  pályázat  keretében,  az  Észak-Alföldi  Régióra  vonatkozóan  lehet 
benyújtani, mely 85 %-os támogatottságú, itt a saját erő 3.040.780 Ft lesz, ha megnyerjük. A 
pályázati díj a teljes támogatási igény 2,5%-a, de  minimum 20.000 Ft, maximum 500.000 Ft. 
A pályázati  díjként  befizetett  összeg  a  támogatás  szempontjából  elszámolható  költségnek 
minősül.

Mindkét pályázathoz szükséges a képviselő-testület döntése.

Merkószki András képviselő

Az óvoda pályázatot nem Hosszúpályinak kell beadni, mint gesztor önkormányzat?
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Dr. Berényi Attila jegyző

Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell benyújtani. 

Vágó András polgármester

Kérem, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szíveskedjenek hozzájárulni ahhoz, hogy 
óvoda  felújításával  és  a  Bajcsy  Zs.  u.  építésével  kapcsolatos  pályázatokat  benyújthassuk. 
Kérem, aki hozzájárul, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

18/2009. (06.18.) KT. határozata 

Pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület  pályázatot  nyújt  be az Észak-Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
(továbbiakban Tanács) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII: 
törvény, valamint annak 16. sz. mellékletében foglaltak és az egyes 2009. évi decentralizált 
önkormányzati  fejlesztés  és  területfejlesztési  célú,  valamint  egyes  2009.  évi  központi 
előirányzatok  felhasználásának  részletes  szabályairól  szóló  85/2009.  (IV.10.)  Korm. 
rendeletben  (továbbiakban:  Rendelet)  foglaltak  alapján  a  leghátrányosabb  helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI) hirdetett pályázatára.

Az  Önkormányzat  az  önerőt  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló 1/2009.  (II.17.)  KT.  rendelet  3.  és  5.  sz.  mellékletében részletezett 
felhalmozási kiadásra betervezett összegből fedezi.

A pályázott program költsége:        17.753.562 Ft
Igényelt támogatás                  :        16.865.884 Ft
Önerő                                      :    887.678 Ft

Ebből hitel  :   0 Ft
Önk. hozzájárulása  :       887.678 Ft

Pályázati díj :    422.000 Ft

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: 2009. június 19.

Szavazás

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

19/2009. (06.18.) KT. határozata 

Pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület  pályázatot  nyújt  be az Észak-Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
(továbbiakban Tanács) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII: 
törvény, valamint annak 16. sz. mellékletében foglaltak és az egyes 2009. évi decentralizált 
önkormányzati  fejlesztés  és  területfejlesztési  célú,  valamint  egyes  2009.  évi  központi 
előirányzatok  felhasználásának  részletes  szabályairól  szóló  85/2009.  (IV.10)  Korm. 
rendeletben (továbbiakban:  Rendelet)  foglaltak  alapján  a  helyi  önkormányzatok  fejlesztési 
feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) hirdetett 
pályázatára.

Az  Önkormányzat  az  önerőt  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló 1/2009.  (II.17.)  KT.  rendelet  3.  és  5.  sz.  mellékletében részletezett 
felhalmozási kiadásra betervezett összegből fedezi.

A pályázott program költsége :         20.271.866 Ft
Igényelt támogatás                  :         17.231.086 Ft
Önerő                                      :   3.040.780 Ft

Ebből hitel  :     0 Ft
Önk. hozzájárulása  :      3.040.780 Ft

Pályázati díj  :               430.777 Ft

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: 2009. június 19.

Tárgy: (3. tsp.) Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A  Debrecen  Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási  megállapodásának  és 
alapító okiratának módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008.  évi  CV. Törvényben előírtaknak  megfelelően szükséges.  A társulás  a  továbbiakban 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  közüzemi  közszolgáltató  költségvetési  szervként  lesz 
besorolva.

Kérem,  hogy  aki  elfogadja  a  DAÖTT  Hulladékgazdálkodási  Társulás  alapító  okiratának 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzatának

20/2009. (06.18.) KT. határozata

Társulási megállapodás módosításáról és Alapító Okirat elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 10/2008. (02.14.) KT. határozattal 
jóváhagyott  Társulási  Megállapodására  és  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  is 
figyelemmel

módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 10/2008. (02.14.) KT. 
határozattal  jóváhagyott  Társulási  Megállapodását  és  az  Alapító  Okiratát  az  1-2.számú 
mellékletek szerint, valamint jóváhagyja jelen határozat 3. sz. mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás, és a módosított, valamint 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: azonnal

Tárgy: (4. tsp.) Derecske-Létavértes  Többcélú  Kistérésig  Társulás  társulási 
megállapodásának módosítása 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Ahogy az előterjesztésben is szerepel egy pályázat benyújtása miatt van szükség a Társulási 
Megállapodás módosítására. Közművelődési, múzeumi és sportfeladatok koordinálása kerül 
be a feladatok közé. A határozatot minősített többséggel kell elfogadni.

Merkószki András képviselő

Amiről  itt  most  szó  van,  egy  szakreferens,  aki   múzeumi  tevékenységet  folytat,  és 
önkormányzatokat is érint.  Ezért kell az alapító okiratot módosítani.

Vágó András polgármester

Bagamér, Álmosd, stb. érinti inkább a dolog, de mivel a társulásnak mi is tagjai vagyunk, el 
kell fogadnunk az alapító okirat módosítását.
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Szabó József képviselő

Ha lenne múzeuma az önkormányzatnak, kötelező lenne alkalmazni?

Vágó András polgármester

Nem kötelező, csak ha igényeljük. Nem jelent kötelezettséget egyik önkormányzatra sem.

Vágó András polgármester

Kérem,  hogy  aki  a  Derecske-Létavértes  Többcélú  Kistérségi  Társulás  alapító  okiratának 
módosításával egyetért az előterjesztésben foglaltak alapján, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

21/2009. (06.18.) KT. határozata 

Társulási Megállapodás módosításáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Létavértes-Derecske 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  társulási  megállapodásában  ismertetett  Közszolgálati 
feladatellátás 6. pontját kiegészíti a 6.7. ponttal: Közművelődési, múzeumi és sportfeladatok 
támogatása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. július 03.

Tárgy: (5. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A  gyermekvédelmi  beszámolót  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták,  mely  részletesen 
tartalmazza az értékelést. Megkérem Dr. Berényi Attila Jegyző urat, hogy amennyiben szóbeli 
kiegészítése van, szíveskedjen megtenni.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  beszámolóval  kapcsolatban  kiemelném,  hogy  Monostorpályiban  elsősorban  az  iskolai 
hiányzással van probléma, ott is az egyedül nevelő szülő esetében gyakoribb. Középiskolások 
esetén fordul elő.
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Merkószki András képviselő

Mint iskolaigazgató  ismerem a hiányzásból  adódó jelzés,  kötelezettséget.  A szülőnek 8-ig 
jelezni kell az iskola felé, ha a gyerek hiányzik. Ha nem történik ez meg, akkor az iskolának 
fel kell szólítani a szülőket. Középiskolánál nem fogadják el a szülő utólagos jelzését. Jó volt 
az  a  döntés,  hogy  iskolarendőr  működik  az  iskolákban.  Hasznosnak  tartom,  nálunk  is 
működik.

Vágó András polgármester

Amennyiben  több  kérdés,  hozzászólás  nincs  a  gyermekvédelmi  feladatokkal  kapcsolatos 
beszámolóhoz, kérem azt kézfelnyújtással elfogadni.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

22/2009. (06.18.) KT. határozata 

Értékelés elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 
                 

Tárgy: (6. tsp.) Különfélék

Vágó András polgármester

Ifj.  Pál  János  Monostorpályi,  Vasvári  P.  u.  4.sz.  alatti  lakos  kérelemmel  fordult  az 
önkormányzathoz, melyben az utca lakóit képviselve fekvőrendőr lefektetését kéri.  Mindezt a 
gyors közlekedők és az ott lakók érdekében kéri. A képviselő-testületnek kell dönteni, mivel 
önkormányzat  fenntartásában lévő útról  van szó.  Ennek utána  érdeklődtünk,  és  szükséges 
hozzá 2 tábla és egy bukkanó kialakítása, akár önállóan is ki lehet alakítani.

Merkószki András képviselő

Forgalomlassító berendezés kialakítását kérik. Az önkormányzat részéről tábla kihelyezéssel 
ez  nem  lenne  jó  első  megoldásnak?  A  gyorshajtók  figyelmeztetése  egyelőre  azt  hiszem 
sebességkorlátozó tábla elegendő lenne.
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Vágó András polgármester

Két tábla kihelyezésére lenne szükség. Az útépítésre benyújtandó pályázatba is beépíthetjük, 
ha nyerünk, akkor bele fog férni és megcsináltatjuk. 

Dr. Berényi Attila jegyző

Mind  a  tábla  kihelyezése,  mind  pedig  a  forgalomlassító  eszköz  telepítése  költséggel  jár. 
Javaslom,  hogy  ennek  nagyságát  mérjük  fel  és  utána  döntsön  a  képviselő-testület  annak 
kialakításáról, mégpedig a legköltséghatékonyabb módon.

Vágó András polgármester

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ebben a formában fogadja el, felmérjük a költségeket, 
és amennyiben lehetősége lesz a képviselő-testületnek, kialakítjuk, ha a pályázaton nyerünk, 
akkor a pályázat keretén belül fogjuk megépíteni.

Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

23/2009. (06.18.) KT. határozata

Forgalomlassító eszköz telepítéséről

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a források 
rendelkezésre állása esetén a Vasvári Pál utcára forgalomlassító eszközt telepít.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  legköltséghatékonyabb  telepítési  módok  felkutatását 
végezze el.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester 

Vágó András polgármester

Tóth  László  önkormányzati  út  megvásárlására  nyújtotta  be  igényét.   Ez  a  terület  egy 
önkormányzati útra vonatkozik, mely az Agri-Corn és a Tóth László tulajdona között fekszik.
A szomszédok kérték, hogy ne adjuk el ezen utat, nem szeretnének közvetlen szomszédságot 
Tóth Lászlóval.  Javaslom a képviselő-testületnek is, hogy ne járuljunk hozzá az eladáshoz, 
hisz arra az útra később is szüksége lehet az önkormányzatnak.

Kérem, hogy aki egyetért a javaslatommal, felvetésemmel, kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

24/2009. (06.18.) KT. határozata

Ingatlan értékesítéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
tulajdonában  levő  013/34  helyrajzi  számú,  út  ingatlanát  nem kívánja  értékesíteni,  így  az 
ajánlati kérelmet elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

Vágó András polgármester

A sportöltöző mellé az ifi csapat részére egy kisebb félereszes öltözőt építenénk. Társadalmi 
munkában, valamint a közmunkások bevonásával történne. Nagyon kevés anyagi költséggel 
szeretnénk kihozni, csak a cement, sóder, anyagköltséggel. Két cserepad kiépítése szükséges 
még ezen kívül.

Merkószki András képviselő

Jó lenne egy összeget tudni, hogy mennyibe kerül, mert ennek ismeretében lehet döntenünk.

Vágó András polgármester

Javasolnám,.  hogy  mivel  jelenleg  rendelkezünk  sóderral  és  cementtel,  az  alapot  a 
rendelkezésre álló anyagokból leöntjük, és a következő ülésre az anyagköltséget kiszámoljuk. 
Kérem, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, mert még a nyáron szeretnénk a jó időben 
elkészíteni.

Kiss Zoltán képviselő

Ahhoz,  hogy  az  itt  rendezésre  kerülő  mérkőzéseket  zavartalanul  meg  tudjuk  tartani, 
mindenképpen  szükséges  ennek  az  ifi  öltözőnek  a  megépítése.  Javaslom,  hogy  járuljunk 
hozzá az alap elkészítéséhez, és a további költségek ismeretében  később döntünk.

Szabó József képviselő

A költségvetésből  honnan vesszük el  azt  a  pénzt,  mivel  nem volt  betervezve?  Buszvárók 
felújítását terveztük, jó lenne, ha nem maradna ki ebből az évből.
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Dr. Berényi Attila jegyző

Ez  az  építőanyag  költség  nem  olyan  nagy  volumenű,  más  előirányzatból  történő 
átcsoportosítás  útján  megoldható  lesz.  A  buszvárók  is  felújításra  kerülnek,  azonban  ezt 
elsősorban az év végi LEADER pályázat keretén belül javaslom megoldani.

Merkószki András képviselő Pü. Biz. Elnöke

A napirend keretében a sportöltöző építését illetően javaslom, hogy készüljön el az alap, a 
költséget pedig a következő ülésre ismertesse Polgármester Úr. Ebben a formában javaslom.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki ebben a formában egyetért  az Ifi  sportöltöző építésével,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

25/2009. (06.18.) KT. határozata

Sportpálya öltöző bővítéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
tulajdonában levő sportpálya öltözőjét az ifjúsági labdarúgócsapat részére építendő öltözővel 
kiegészíti.

Felhívja a polgármestert, hogy a költségekről a következő ülésen számoljon be.

Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester 

Vágó András polgármester

Szabó József képviselő írásos interpellációt nyújtott be a melyben az alábbiakra kért választ. 
Szociális  térítési  díjak  esetében  úgy  hozott  döntést  a  képviselő-testület,  hogy  nem  volt 
díjkalkulációs  táblázat.  Erdő  értékesítése  kapcsán  miért  lett  engedmény  téve?  Nem  volt 
közbeszerzés? Szerinte  nem megfelelően lett  meghirdetve,  miért  csak egyszer.  Képviselők 
tiszteletdíja. Megkérem Dr. Berényi Attila jegyző urat, hogy az általa végzett vizsgálat alapján 
válaszoljon Szabó Józsefnek  a kérdésekre.
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Dr. Berényi Attila jegyző

A szociális  étkezésnél  az önköltség nagy részét  a nyersanyag + rezsi  költség teszi ki.  Ha 
bármelyik  évet  bázis  költségnek  tekintjük,  akkor  is  az  infláció  miatt  legalább  annak 
mértékével  növelni  kellene  évente  az  önköltséget,  melyre  többször  nem  került  sor  az 
esztendők folyamán. A képviselő-testület  azért döntött  a szociális  étkezési díj emelésében, 
mivel az térítési  díj az önköltségi árat  már nem tudta fedezni.  Ez részletesen le lesz írva, 
melyet a képviselők rendelkezésre bocsátunk.

A  lábon  álló  erdő,  mint  vagyon  értékesítésekor  az  önkormányzat  a  vagyonrendeletének 
megfelelően meghirdette értékesítésre tulajdonát. Az összességében legjobb ajánlatot tevőnek 
adta  el  az  önkormányzat  a  fákat,  fontos  volt  a  szakszerű  és  gyors  kitermelés  is.  A 
közbeszerzési  törvény  megadott  tárgyú  és  értékű  beszerzésekre  vonatkozik,  nem  pedig 
értékesítésre, így nem kell a három ajánlatot megvárni.

A fizetési  engedményre azért  került  sor, mert az erdő értékesítése az önkormányzatnak év 
végén egy olyan mértékű bevételként jelentkezik, ami borítja a költségvetést. A Kft. kifizette 
volna már 2008. évben a teljes ellenértéket,  holott jobb lett  volna a nagy részét 2009-ben 
kifizettetni,  hogy  a  jelentős  bevételt  kiadásokkal  ellentételezzük.  A  vállalkozónak  adott 
fizetési engedmény valójában az önkormányzat számára volt fontosabb, és a döntés pozitív 
hatását majd a 2009. évre igényelhető ÖNHIKI támogatás összege fogja igazolni. 

Kiss Zoltán képviselő

Szerintem korrektül járt ez a Tabaka Kft, azt hiszem nehéz ilyen vevőt szerezni manapság, aki 
fizetőképes és időben teljesít.  Akkor minden bizottsági tag egyetértett a döntéssel és ezt az 
ajánlatot tartotta a legjobbnak, és a testület  is hozzájárult  azzal, hogy a polgármestert és a 
bizottságot bízta meg az erdőértékesítéssel. 

Szabó József képviselő

Nincs  vele  baj,  ha  korrektnek  tartják,  megértetem,  de  továbbra  is  fenntartom  azt  a 
véleményemet, hogy nem fogadom el a döntést, ezt az eljárást.

Vágó András polgármester

A képviselő-testület elfogadta, javaslom most erősítsük meg ezen döntésünket. Kérem, hogy 
aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

26/2009. (06.18.) KT. határozata

Határozat megerősítéséről
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Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 55/2008. 
(IX. 18.) határozatát megerősíti, és elfogadja a vételár kifizetését a ténylegesen megvalósult 
módon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

Dr. Berényi Attila  jegyző

A  képviselők  tiszteletdíjával  kapcsolatos  kérdésre  választ  keresve  utána  néztem  a  régi 
jegyzőkönyvekben és azt állapítottam meg, hogy 2006. szeptember 26-án hatályon kívül lett 
helyezve az a rendelet, mely a képviselők tiszteletdíjáról rendelkezett.

A jegyző szó szerint ismerteti a rendelet ide vonatkozó szakaszát.

Ilyen rendeletet – amely a képviselők tiszteletdíjáról rendelkezik,  - az új képviselő-testület 
sem a 2006. októberi alakuló ülésen  sem  azóta nem alkotott. Ha a képviselő-testület úgy 
dönt,  hogy  igényli  a  tiszteletdíjat,  alkotnunk  kell  erre  vonatkozóan  rendeletet.  A 
jogszabályban megengedett  legmagasabb tiszteletdíj  a költségvetéshez képest 8-9 millió Ft 
többletkiadást jelent a jelenleg érvényben lévő 38.650 Ft-os köztisztviselői illetményalappal 
számolva. Az ÖNHIKI támogatás alapját is csökkenti.

Merkószki András képviselő

Az  elmúlt  ciklus  képviselő  testülete  utolsó  ülésén  döntött  a  képviselők  tiszteletdíját 
szabályozó  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről,  mert  nem  akart  olyan  döntést  mely  a 
következő képviselő-testületre  kötelezettséget  jelentett  volna.  Azóta meg nem hozott  ilyen 
döntést a testület, látván a költségvetést nem bírná el, és a másik ok pedig, nem néznék az 
emberek sem jó szemmel.

Kiss Zoltán képviselő

A tiszteletdíjról már többször tárgyalt a képviselő-testület- lehet hogy épp akkor, mikor Szabó 
József képviselő nem volt éppen jelen – de minden alkalommal olyan döntést hozott, hogy 
nem támogatja ismerve az önkormányzat költségvetését. 

Szabó József képviselő

Megértem a  felvetéseket,  de  csak  azért  tettem fel  a  kérdést,  mert  a  többszöri  felvetések 
alkalmával erre egyszer sem kaptam konkrét választ, beszélgetni pedig mindenről lehet.

Dr. Berényi Attila jegyző

Mint arról már az előző ülésen is szó volt erről, a községben a Tevékeny Szeretet Szolgálat 
nevű,  településünk  közigazgatási  területén  házi  segítségnyújtás  szociális  alapszolgáltatást 
nyújtó  egyház  tevékenykedik.  Mivel  térítési  díjaik  alacsonyabbak,  így  egyre  többen 
visszamondják  az  önkormányzati  kereteken  belül  végzett  házi  gondozást.  Nálunk  11 
gondozott van, akik éves szinten hozzávetőlegesen 250 e Ft házi gondozási díjat fizetnek. 
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Vágó Józsefné Gondozási Központ vez.

Nem lehet még tisztán látni, csak azt tudjuk, amit hallani lehet, járják egy pár ember a falut az 
idősek azt  sem tudják,  hogy ki  küldi  őket.  Minden településen  zűrzavar  van, a  szomszéd 
települések  gondozási  központ  vezetői  részéről  is  nagy  a  tanácstalanság.  Amit  eddig 
tisztességesen intézményi  keretek között  elláttunk,  mivel a lakáson végzett  tevékenységről 
volt szó, térítési díjat fizettek az ellátottak. Ezt a Tevékeny Szeretet Szolgálat napi 100 Ft-ért 
vállalja, ezért többen megszüntetik az általunk eddig végzett házi gondozást.

Dr. Berényi Attila jegyző

Javaslom  térítésmentessé  tenni  az  önkormányzat  által  ellátott  házi  segítségnyújtás 
alapszolgáltatást annak érdekében, hogy ne veszítsünk el több gondozottat, így áttételesen a 
házi  gondozók  munkahelyét  is  megőrizve,  és  szakszerű,  szigorúan  ellenőrzött  ellátást 
biztosítva az idősek, ápoltak számára.
 
Vágó András polgármester

Kérem, hogy az elhangzottak és javaslatok alapján,  fogadja el a  képviselő-testület  , hogy 
2009. július 01-től a házi segítség nyújtás keretében végzett házi gondozást  térítésmentesen 
végezzék  a  gondozási  központ  házi  gondozói.  Kérem,  aki  elfogadja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,    a  képviselő-testület  egyhangúlag   elfogadta,  hogy a  Gondozási  Központ 
keretében végzett házi gondozás térítésmentesen történjen 2009. július 01-től, és meghozta az 
alábbi  önkormányzati határozatot.

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

Monostorpályi Község Önkormányzatának

5/2009. (VI.19.) számú rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
7/2006. (III.30.) KT. rendelet módosításáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő  -  Testülete  (továbbiakban:  Képviselő 
Testület) a szociális  igazgatásról és a szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban:  Szt.)  kapott  felhatalmazások  alapján  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásról szóló 7/2006. (III.30.) KT. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 5. számú melléklet (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja
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2. §

E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. június 18.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 5/2009. (VI.19.) rendelete 2009. június 19-én 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. június 19.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Vágó András polgármester

Piros  Gáspár  beadványt  terjesztett  a  képviselő-testület  felé,  mely  a  2,5  ha  önkormányzati 
külterületi ingatlan megvásárlására irányul. A területet már egyszer értékesítésre ajánlottuk fel 
Kiss László részére, de az meghiúsult. Akkor került megosztásra, amikor az Ökomelli Kft. 
megvásárolta.  Helyileg  a  szeszfőzdével  szemben  lévő területről  van  szó.  Mind ismeretes, 
Piros  Gáspár  és  családja  mezőgazdasági  vállalkozást  folytat,  és  zöldségtároló  feldolgozó 
üzemet szeretne ott építeni, pályázat benyújtásával. A képviselő-testületnek előbb azt kellene 
eldönteni, hogy adjuk-e el azt a területet, melyet Piros Gáspár kér megvételre. A következő 
ülésre pedig meghatározzuk a terület értékét.

Szabó József képviselő

A képviselő-testület, ha dönt az eladást illetően, akkor azt szerintem meg kellene hirdetni, és 
aki többet ígér a területért, annak értékesítsük.

Vágó András polgármester

Ha a javasolt formában értékesítjük a területet, akkor most nincs is miről dönteni, mert Piros 
Gáspárnak nincs mit válaszolni.   A vételt  illetően megkérdezem, hogy úgy igényt tart-e a 
területre, amennyiben meghirdetjük.  

Napirendjeink végére értünk, így a munkát megköszönöm, az ülést bezárom.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 

66


	T Á R G Y S O R O Z A T

