
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-én megtartott 
rendkívüli ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:
c. határozata: 27-31/2009. (06.24.)
d. rendelete:

Ügyiratszám:

Határozatok:
27/2009. (06.24.) KT. határozata Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról
28/2009. (06.24.) KT. határozata Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról
29/2009. (06.24.) KT. határozata Támogatási szerződés aláírásáról 
30/2009. (06.24.) KT. határozata Zártkörű részvénytársaság alapításáról 
31/2009. (06.24.) KT. határozata Projekt önerejének pénzügyi ütemezéséről 

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Alapító Okiratok elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester  

2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos döntések
Előadó: Vágó András polgármester  

3. Hosszúpályi,  Monostorpályi  és  Hajdúbagos  községek szennyvízelvezetési  és 
tisztítása programjának pénzügyi ütemezése
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2009. június 24.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  június  24-én 
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Berényi Attiláné,  Bodnár András, 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 9 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, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Alapító Okiratok elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A költségvetési  szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. jelentősen 
módosította  a  költségvetési  szervek  alapító  okiratára  vonatkozó  szabályokat.  A  törvény 
végrehatásából eredő első feladat a közfeladatok ellátásának felülvizsgálata, a költségvetési 
szervek besorolása. A Képviselő-testületnek felül kell vizsgálni, majd 2009. július 1-jéig el 
kell  végezni  a  költségvetési  szervek Kt.  szerinti  besorolását  és  módosítani  kell  az  alapító 
okiratokat. A besorolás azt jelenti, hogy a költségvetési szerveket a tevékenység alapján a Kt. 
15-16. §-ai szerint és a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján a 18. §. szerint is be kell 
sorolni. A besorolást fel kell tüntetni a költségvetési  szervek alapító okiratában, továbbá a 
módosítást indokolja az is, hogy a Kt. 4. §-a jelentősen kibővítette az alapító okirat tartalmát.
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Amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kérem,  hogy  szíveskedjenek  elfogadni  a 
Polgármesteri hivatal és a Gondozási központ módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát.

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

27/2009. (06.24.) KT. határozata 

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  a  Monostorpályi  Község  polgármesteri  Hivatala  (4275 
Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1.) számára az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
2008. évi CV. Törvény 4. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően 2009. július 1-
jei hatállyal adja ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. július 01.

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

28/2009. (06.24.) KT. határozata 

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok alapján a Gondozási Központ (4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50.) számára 
az egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  a  2008.  évi  CV. Törvény 4.  §  (1)  és  (2) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően 2009. július 1-jei hatállyal adja ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. július 01.
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Tárgy: (2. tsp.) Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos 
döntések
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási 
rendszeréhez  benyújtott  „Kistérségi  járóbeteg-szakellátó  központ  létrehozása  Létavértesen” 
című,  TIOP-2.1.2-08/1-2009-0004  jelű  pályázatát  a  Bíráló  Bizottság  javaslata  alapján  a 
Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  Humán  Erőforrás  Programok  Irányító  Hatóságának 
Főigazgatója 982.775.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt nem elszámolható költségelemekkel csökkentett összköltsége:1.034.500.000 Ft
A Bizottság által javasolt maximum támogatási összeg: 982.775.000 Ft

A  2009. január 14-én aláírt „Fejlesztési Megállapodás” értelmében nyolc település együttesen 
fogalmazta meg, hogy a létrehozandó kistérségi járóbeteg szakellátó központ fenntartása és 
megfelelő  működtetése  céljára  non-profit  gazdasági  társaságot  alapítanak  és  a  projekt 
eredményeinek fenntartásához és működtetéséhez lakosságszámuk alapján (  KSH 2008 év 
január 1-i állapot szerint ) számított  összeg befizetésével  hozzájárulnak legalább a fenntartási 
időszak  (5  év)  végéig.  Döntetnünk  kell  a  támogatási  szerződés  aláírásáról,  és  ezzel 
összefüggésben  a  részvénytársaság  közös  alapításáról.  A  tagokat  a  továbbiakban  az 
alapításkori lakosságszám alapú hozzájárulás arányban illetik meg, illetve terhelik a tagsági 
jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek. Ez Monostorpályi esetében 10,42%.

Amennyiben  kérdés,  hozzászólás  nincs,  kérem,  hogy  szíveskedjenek  dönteni  az 
előterjesztésben foglaltakról.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

29/2009. (06.24.) KT. határozata 

Támogatási szerződés aláírásáról

A Képviselőtestület elhatározza

1. „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozása Létavértesen” című, TIOP-2.1.2-08/1-
2009-0004 számú projekt támogatási szerződésének aláírását.

2. A projekt költségvetése 1.034.500.000.-Ft, melyből az igényelt támogatás 982.775.000.-Ft, 
az önerő mértéke 51.725.000.-Ft.
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3.  Az  előterjesztés  elválaszthatatlan  részét  képező  fejlesztési  megállapodást  elfogadja  és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Megbízza  Vágó  András  polgármestert  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges 
dokumentumok előkészítésével és a támogatási szerződés aláírásával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 25.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

30/2009. (06.24.) KT. határozata 

Zártkörű részvénytársaság alapításáról

A Képviselőtestület elhatározza

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozása Létavértesen” című, TIOP-2.1.2-08/1-
2009-0004 jelű projekttel kapcsolatban:

1. A non-profit részvénytársaság megalapítását,  amelyhez a szükséges –készpénzből álló – 
alaptőke  (5.000.000.-Ft)  rendelkezésre  állását  a  tulajdonos  önkormányzatok  a  gazdasági 
társaság bejegyzésekor az összeg 25 %-át, a további 75%-ot az alapítást követő 1 éven belül 
biztosítják.
2.  A Képviselőtestület  550.000 Ft  (fejlesztési  megállapodás  10.7 pontjában rögzített  adott 
településre  vonatkozó  összeg)  azaz  Ötszázötvenezer  forint  törzsbetét  erejéig  hozzájárul  a 
létrehozandó  non-profit  gazdasági  társaság  megalakulásához.  Ez  alapján  Monostorpályi 
Község Önkormányzat gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányada 10,42 % lesz.
3. Az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező társasági szerződés/alapszabály tervezetet 
és a  kiemelten  közhasznúsági  megállapodást  elfogadja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges iratok aláírására.
4. Felhatalmazza a mindenkori polgármestert az önkormányzat gazdasági társaságban történő 
képviseletére.

Megbízza Vágó András polgármestert a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges iratok 
aláírására, valamint az önkormányzatra eső törzsbetét befizetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 25.
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Tárgy: (3. tsp.) Hosszúpályi,  Monostorpályi  és  Hajdúbagos  községek 
szennyvízelvezetési és tisztítása programjának pénzügyi ütemezése 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

a  „Hosszúpályi,  Monostorpályi  és  Hajdúbagos  községek  szennyvízelvezetési  és  tisztítása 
programjának előkészítése” megnevezésű pályázat keretében megítélt  nettó 105.000.000 Ft 
esetében  szükséges  határozatban  döntetnünk  költségek  megoszlásáról,  a  projekt  pénzügyi 
ütemezéséről.

Kérem, hogy aki elfogadja projekt pénzügyi ütemezését az előterjesztésben foglaltak szerint, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzata

31/2009. (06.24.) KT. határozata 

Projekt önerejének pénzügyi ütemezéséről

Hosszúpályi  Nagyközség  Önkormányzat  (Gesztor)  Képviselő-testülete,  Monostorpályi 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete, és Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete,  mint  pályázók,  egyetértenek  azzal,  hogy  a  „Hosszúpályi,  Monostorpályi  és  
Hajdúbagos  községek  szennyvízelvezetési  és  tisztítása  programjának  előkészítése” 
megnevezésű  pályázat  keretében  a  projekt  (KEOP-7.1.2.0-2008-0234)  nettó  összköltsége: 
105.000.000 Ft, azaz: Egyszázötmillió forint, az alábbiak szerint.

A költségek 85%-a igényelhető a pályázat keretében, melynek összege: 89.250.000 Ft, azaz: 
Nyolcvankilencmillió-kettőszázötvenezer  forint.  A pályázók által  vállalt  önerő: 15.750.000 
Ft,  azaz:  Tizenötmillió-hétszázötvenezer  forint,  mely  összeget  a  három  települési 
önkormányzat saját forrásként a költségvetésében biztosítja, egymás között egyenlő arányban, 
melynek összege: 5.250.000 Ft, azaz: Ötmillió-kettőszázötvenezer forint/település.
A projekt költségei a projekt előkészítés és a projekt menedzsment költségeit tartalmazzák.

A projekt önerejének pénzügyi ütemezése 2009. évre: 
- előkészítés és közbeszerzés dokumentumai: 270.000 Ft: 2009. II. félév
- jogi tanácsadás: 2009. I. félév: 112.500 Ft; 2009. II. félév: 112.500 Ft, összesen: 225.000 Ft
-  projektmenedzsment:  2009.  I.  félév:  225.000  Ft;  2009.  II.  félév:  225.000  Ft,  összesen: 
450.000 Ft
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- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: 2009. I. félév: 225.000 Ft, 2009. II. félév: 225.000 
Ft, összesen: 450.000 Ft
- könyvvizsgáló díja: 2009. I. félév: 15.000 Ft, 2009. II. félév: 30.000 Ft, összesen: 45.000 Ft
- elővizsgálat lefolytatása: 2009. II. félév: 600.000 Ft
2009. évben összesen: 2.040.000 Ft.

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

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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