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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 06-án 
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője,
Somogyi Imréné Pénzügyi bizottság tagja
Hegyi Lajosné 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  és  Hegyi  Lajosné  Pénzügyi  bizottság  tagjait. 
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  előterjesztésben  foglaltakat  kiegészítve,  az  alábbiakról 
tájékoztatom a képviselő-testületet.

Tollas  Vince  Hosszúpályi  Rendőrőrs  újonnan  kinevezett  parancsnokával  megbeszélést 
tartottam, melyen a rendőri túlkapásoktól, a lakossággal való bánásmódig több mindendről 
esett szó. A község lakosai a társadalmi együttélés szabályai szerint élnek. A közúti ellenőrzés 
keretében  a  határőrséggel  együtt  a  Debreceni,  valamint  a  Hosszúpályi  állomány  tagjai 
intézkednek.  Mindkét fél részéről, tehát a Rendőrség és önkormányzat között közös volt az a 
vélemény,  hogy  békés  élhető  környezetet  kell  teremteni.  Ahogy  eddig  is,  a  jövőben  is 
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igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel és együttműködéssel viszonyulni a rendőrőrshöz a 
község lakosságának nyugalma és biztonsága érdekében.

A közmunkavégzés keretében 32 fő rendszeres szociális  segélyben részesülőt alkalmazunk 
közcélú  munkán,  fele-fele  arányban férfi  és  nő.  A férfiak  kaszálnak  kézi  és  elektronikus 
kaszával, 4 + 1 fő a futballpályán az öltözőt építi, valamint az új telepítésű csemetét kapálják, 
ahol már a második kapálás is megtörtént. A parlagfű irtás folyamatos, a faluban elsősorban 
az idős emberek előtt kaszálnak. A nők az intézményeinknél, főleg a Gondozási Központnál a 
konyhán, ebédhordás, takarítás, és a szociális gondozásban dolgoznak, valamint az óvodánál 
vannak jelentős számban.

Az  előző  ülésen  a  sportöltöző  toldásról  határozott  a  testület.  Az  alapozás  elkészült,  a 
falazáshoz is hozzáfogtak a munkások, valamint rendelkezésre állnak az ajtók és ablakok is, 
melyek ugyan használtak, de megfelelőek lesznek. Közeledik a bajnokság ideje, szeretnénk, 
ha akkorra elkészülne, hogy használni lehessen.

A költségek az  alábbiak  szerint  alakultak.   Be  kellett  szerezni  a  gipszkartont,  fenyőlécet, 
tetőfóliát, sódert, cementet, meszet, melynek az értéke eddig 77.776.- Ft volt. Amint tető alatt 
lesz, a megmaradt anyagból az aljzat betont meg tudjuk csináltatni, a víz és villanyszerelésre 
kb. még 50 eFt szükséges. Csempézés nem lesz, tehát minél kevesebb összegből hozzuk ki a 
munkálatokat, szerencse, hogy a közcélú munkások között hozzáértő emberek is vannak.  Van 
olyan  szakember,  akinek  valamilyen  ok  miatt  pártfogói  felügyelet  alatt  áll,  és  20  nap 
közmunkában  eltöltött  időt  kell  teljesíteni,  ez  festő  szakmunkás,  tehát  nagyon  jól  tudtuk 
hasznosítani a hivatalnál és intézményeknél. Kérem elfogadásra azt is, hogy az öltöző áram és 
vízszerelése is megtörténjen.

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

Bodnár András képviselő

Jól  sikerült  az erdősítés,  időben el  lett  végezve minden munkálat,  mely meg is  látszik az 
állományon.  A  mélyszántás  70-80  cm-es  volt.  Egy  hét  múlva  lesz  a  műszaki  átvétel. 
Amennyiben a megosztás meglesz, úgy a további fásítást is el lehet végezni.

Vágó András polgármester

Deczki Gábor földmérővel jövő héten van megbeszélve időpont a megosztással kapcsolatban. 
Vass Lászlóval is megtörtént a terület csere. A munkások visszajelzése alapján én is örülök 
annak, hogy jól sikerült a fásítás. 

Vágó András polgármester

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

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

32/2009. (08.06.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

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

Tárgy: (2. tsp.) Likvid (folyószámla) hitel felvétele
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  önkormányzatnak  a  zavartalan  működéséhez  elengedhetetlen  a  hitel  felvétele.  Ez  a 
számlavezető  pénzintézetnél  vehető  igénybe  likvid  folyószámlahitel  formájában,  melyhez 
önkormányzati  képviselő-testület  jóváhagyása  szükséges.  A  Pénzügyi  Bizottság  ezt  az 
előterjesztést  tárgyalta.  Kérem, hogy a bizottság elnöke mondja el  a bizottság véleményét 
ezzel kapcsolatosan.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

A Pénzügyi Bizottság javasolja az önkormányzatnak a zavartalan működés érdekében a likvid 
hitel igénybevételét.

Szabó József képviselő

Szeretném megkérdezni, hogy ezt a fajta hitelt milyen kamatozás mellett lehet felvenni?

Dr. Berényi Attila jegyző

Az önkormányzatnak a Hajdú Takarék takarékszövetkezet vezeti folyószámláját, így jelenleg 
kizárólag ennél  a pénzintézetnél  lehet  folyószámlahitelt  igénybe venni.  Ez a  fajta  hitel  az 
egyik legjobb és legrugalmasabb, 10 mFt lenne a keretösszeg, amit a későbbiek során lehet 
bővíteni.   Az  önkormányzat  számára  ez  egy  biztonsági  tartalék,  a  kamat  a  mindenkori 
jegybanki alapkamat + 1,75 %, és a hitelkeretnek csupán azt a részét érinti,  amely ki lesz 
merítve.   Nincsenek  rendelkezésre  állási  díjak  és  bujtatott  költségek.   A  forráshiányos 
önkormányzatok részére kiírt  pályázatra jelentkezni fogunk, mivel 60 napon túli  fizetetlen 
számláink vannak. Ezt szeptember 15-ig kell benyújtani. Az ÖNHIKI-t a második fordulóban 
feltétlenül javaslom megigényelni.
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Vágó András polgármester

Amennyiben több kérdés nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 10 
mFt likvid hitelt vegyen igénybe a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél  az előterjesztésben 
és a kiegészítésben foglalt feltételek szerint kérem, szíveskedjen kézfelnyújtással szavazni.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

33/2009. (08.06.) KT. határozata 

Folyószámlahitel felvételről

Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1990.évi  LXV.  tv.  88.  §.  –a 
alapján  úgy  határoz,  hogy  likviditási  problémáinak  orvoslására,  az  Hajdú  Takarék 
Takarékszövetkezettől működési célú, rövid lejáratú, 1 éves futamidejű, 10.000.000 Ft. azaz 
tízmillió  forint összegű folyószámla hitelt vesz fel 2009. augusztusában.

A törlesztés számlára érkezéskor, jóváíráskor azonnal, legkésőbb 2010. júliusában .

A  Képviselő-testület  a  10.000.000  Ft.  azaz  tízmillió  forint  összegű  folyószámla  hitel  és 
járulékai  erejéig   az  Hajdú  Takarék  Takarékszövetkezetre  engedményezi  saját  normatív, 
állami és SZJA, helyi adó bevételeit és hozzájárulását adja ahhoz, hogy nemfizetés esetében 
az Hajdú Takarék Takarékszövetkezet igénybejelentéssel él és az engedményezett összeggel a 
bankszámláját megterhelheti.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitelezés  éveiben  a  költségvetés 
összeállításakor  a  működési  kiadást  követően,  de  minden  egyéb  fejlesztési  kiadást 
megelőzően a hitel törlesztésére és kamatára előirányzatot biztosít és jóváhagy.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel kérelem elkészítésére, benyújtására 
és aláírására.

Határidő: 2009. augusztus 15.
Felelős: polgármester

Tárgy: (3. tsp.) Ingatlan térítésmentes átvételének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András  polgármester

2008. év novembere során történtek egyezetések a Hortobágyi Nemzeti Park képviselőivel, 
majd  Oláh  Lajos  államtitkár  úron  keresztül  nyújtottunk  be  kérelmet  az  alábbi  ingatlanok 
átvételére:066/4 hrsz. buszforduló, futballpálya mellett 2 ha, 066/4 illegális szemétlerakó.
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Határozat  szükséges  az  átvételről.  A buszforduló  építéséhez,  a  futballpálya   bővítéséhez, 
valamint  a  szemétlerakó   terület,  hulladéklerakó  megszüntetéssel  közcélú  feladat 
felhasználásához  a  termelőszövetkezettől  kérünk  területeket.  A  Földhivatalnál  és  a 
Hortobágyi Nemzeti Parknál már jeleztük kérésünket, mely szerint művelési ág változás iránt 
nyújtottunk be kérelmet.

A Hortobágyi Nemzeti Park is nyilatkozott, és részben támogatják a kérésünket. Nyilatkozni 
kell  arról,  hogy  1976  óta  szeméttelepként  működött,  és  az  adás-vételi  szerződést  el  kell 
készíteni.  A  rekultivációs  pályázat  keretében  pedig  felszámolásra  kerülne  a  terület,  mint 
szeméttelep.

Dr. Berényi Attila jegyző

A tulajdonlapokat is megkaptuk, melyeket a termelőszövetkezet ajándékoz az önkormányzat 
részére.  Az  átvétel  0,3  ha  területet  érint,  megosztás  után.  A  termelőszövetkezet  azonban 
használóként van bejegyezve, tulajdonos nincs feltüntetve a lapokon, így előfordulhat, hogy 
tulajdonrendezés előtti területről van szó. Ebben az esetben az eljárás bonyolultabb, és időben 
elhúzódhat.

Vágó András polgármester

A képviselő-testületnek erről befogadó határozatot kell hozni. Kérem, hogy aki egyetért azzal, 
hogy  az  önkormányzat  a  Köztársaság  Szövetkezettől  térítésmentesen  kapott,  ajándékozott 
területet tulajdonaként hasznosítsa, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzatának

34/2009. (08.06.) KT. határozata

Ingatlan térítésmentes átvételéről

A Képviselő-testület

elhatározza, hogy a Monostorpályi 066/4 hrsz-ú területet a termelőszövetkezet felajánlásaként 
elfogadja, azt térítésmentesen átveszi. Amennyiben a tulajdonviszonyok rendezetlenek, úgy 
igényt  nyújt  be  az  Állami  Vagyonkezelőhöz  a  terület  tulajdonjogának  megszerzéséért  az 
alábbi kiemelt közfeladatok ellátása érdekében:

- ifjúsági és sporttevékenység
- hulladéktelep rekultivációja
- közösségi közlekedés

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások megindítására, lefolytatására.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: értelemszerű
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Tárgy: (4. tsp.) Étkeztetés térítési díj módosításának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az ÁFA emelés  miatt  áremelések  történek,  így  az  önkormányzatnak  térítési  díjat  kellene 
emelni,  vagy az önkormányzat  átvállalja  a plusz költségeket.  Ezt a napirendet  a Pénzügyi 
Bizottság   tárgyalta,  véleményezte.  Kérem  a  bizottság  elnökét,  hogy  a  bizottság  ezzel 
kapcsolatos véleményét szíveskedjen elmondani.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

A pénzügyi bizottság véleménye, hogy most évközben ne emeljünk térítési díjat, hanem csak 
2010. évben. Ezekre a hónapokra az önkormányzat vállalja át a költségnövekedést.

Vágó András polgármester

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban más vélemény, javaslat nincs, kérem, aki a pénzügyi 
bizottság véleményével, javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

35/2009. (08.06.) KT. határozata 

Díjemelés elhalasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a térítési 
díjak  tekintetében  az  Általános  Forgalmi  Adó  növeléséből  eredő  költségnövekedést  az 
Önkormányzat  átvállalja,  így  a  térítési  díjakat  változatlanul  hagyja.  A  következő  évi 
díjmegállapításkor az adó mértékét a díjakba be kell építeni.

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

Vágó András polgármester

Ennek  a  napirendnek  az  előadója  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  úr,  átadom  a  szót,  hogy  az 
előterjesztést a képviselő-testület számára részletezze. 

Dr. Berényi Attila jegyző

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

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

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

A teljesítménykövetelmények képezik az alapját mindazoknak az elvárásoknak, melyeket a 
szervezet - adott esetben az önkormányzat – a köztisztviselőkkel szemben támaszt, tehát a 
teljesítmény követelményeknek a szervezeti célokkal összhangban kell megfogalmazódniuk. 
A  következő  költségvetési  év  szervezeti  céljait  a  Képviselő-testület  a  költségvetési 
koncepciójában rögzíti.

A  koncepció  az  alap,  amely  meghatározza,  hogy  a  következő  gazdálkodási  évben  a 
Képviselő-testület mely feladatokat kezel kiemelten ill. mely önkormányzati feladatellátás fog 
prioritást kapni. 

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

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Az általános megfogalmazás szerint van teljesítménykövetelmény, amit teljesíteni kell, és ez 
alapján van az értékelés. A közalkalmazottaknál is hasonló módon működnek az értékelések. 
Részemről természetesen elfogadom a határozattervezetben foglaltakat.

Vágó András polgármester

Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  kérem,  hogy  aki  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozat tervezetet elfogadja, 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

36/2009. (08.06.) KT. határozata 

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt önkormányzati célok meghatározásáról 

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

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

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

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

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

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

A stratégiai célokból az alábbi operatív célok származtathatók:

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

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

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

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

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

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

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

– Egyes intézmények átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

– A  humánus,  szolgáltató  típusú  ügyintézés  törvényes  és  szakszerű  hivatali 
követelményeinek  megtartása.  A  Ket.  által  megkövetelt  ügyfélbarát  közigazgatás 
bővítése. 

– Takarékosság a munkavégzés során. 

– A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása. 

Ágazati célok : 

Adóügyi  igazgatás:  Az  éves  költségvetésbe  tervezett  és  az  adóhatóság  által  előirt  adók 
behajtása és az adóhátralékok csökkentése. 

Általános igazgatás:  A hatósági ügyek intézése során törekedni kell a Ket-ben és a szakmai 
jogszabályokban meghatározott előírások betartására.

Pénzügyi igazgatás:  A 2009. évi költségvetés végrehajtása és annak ellenőrzése és az előírt 
beszámolók  elkészítése.  2008.  évi  zárszámadás  elkészítése.  A  2010.  évi  költségvetési 
koncepció  előkészítése.  Támogatási  kérelmek  beadása  ÖNHIKI  illetve  forráshiányos 
önkormányzatok pályázatára.
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Önkormányzati igazgatás: A képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése és az ezekkel 
kapcsolatos további feladatok ellátása. 

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

Felelős: 
-  A  jegyző  egyéni  teljesítménykövetelményeinek  meghatározása  és  értékelés 

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

vonatkozásában : Dr. Berényi Attila jegyző 

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

Határidő: 2009. december 31.
Felelős:    jegyző
                 polgármester
                 

Tárgy: (6. tsp.) Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

A  Ktv.  41/A.  §  (9)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  -  a  Kormány  ajánlásának 
figyelembevételével  - igazgatási  szünetet  rendelhet  el.  Az igazgatási  szünet lehetőséget  ad 
arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő munka szervezettebb, koncentráltabb, a Hivatal 
működése  pedig  költségtakarékosabb  legyen,  illetve  a  köztisztviselőket  megillető  rendes 
szabadság kiadható legyen.

Jelenleg a polgármesteri hivatal dolgozóinak átlagosan 23,25 munkanap rendes szabadságuk 
van az év hátralevő részében. Az elvégzendő hivatali munkaszempontjából a július-augusztus 
és a decemberi hónap jelent csökkent terhelést, míg a többi hónapban a hosszabb szabadságok 
kiadása a hivatal működését veszélyezteti.

Ezért  javaslom  a  tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy  2009.  évben  augusztus  hónapban  6 
munkanapra  (augusztus  12-14,  valamint  augusztus  17-19),  illetve  december  hónapban  4 
munkanapra (december 28-31) igazgatási szünetet rendeljen el. A lakosság tájékoztatásával és 
a posta bevonásával végrehajtott szünet alatt a sürgős esetek ellátása ügyelet útján van ellátva, 
az ügyintézési határidők pedig továbbra is jogszabály szerint be lesznek tartva.

Szavazás

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

6/2009. (VIII.07.) KT. rendelete

2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbiakat rendeli 
el:

1. §

E  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Monostorpályi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. §

A Hivatal 2009. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2009. augusztus 12. napjától 
augusztus 19. napjáig tart.

3. §

A Hivatal  2009. évi munkarendjében a téli  igazgatási  szünet 2009. december 28. napjától 
2009. december 31. napjáig tart.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2010. január 1. napján hatályát veszti.

Monostorpályi, 2009. augusztus 06.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 6/2009. (VIII.07.) rendelete 2009. augusztus 07-
én kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. augusztus 07.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Tárgy: (7. tsp.) Társulási szerződés felmondásának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A kistérségi társulási  ülésen a polgármesterek elfogadták azt a javaslatot,  hogy a szociális 
társulás  előkészítését  elkezdjük,  azonban  végső  döntést  csupán  a  2010.  évi  költségvetési 
törvény tervezetének megjelenésekor  hoznak. Az egyik ilyen döntés az lehet,  hogy a házi 
segítségnyújtás  és  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  alapszolgáltatásokat  az 
önkormányzatok  továbbra  is  önállóan  látják  el.  Ebben  az  esetben  a  családsegítés 
alapszolgáltatásra sem jár kiegészítő normatíva.

Másrészt  méltánytalan  az  eredeti  társulási  megállapodásban  szabályozott  költségviselés, 
miszerint  lakosságszám  arányosan  kell  hozzájárulni  minden  Önkormányzatnak. 
Monostorpályira  csupán  1,5  alkalmazott  jut,  és  az  Önkormányzatra  eső  normatíva  és 
költségek különbözete jelentheti az arányos teherviselés alapját.

Dr. Berényi Attila jegyző

Ezzel együtt a Hosszúpályi Mikro térség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájával 
kifogás nem volt, a pénzügyi helyzetre való tekintettel szükséges a társulás felmondása. A 
társulás  felmondása  nem zárja  ki  azt,  hogy arányosabb hozzájárulási  rendszer  esetén  újra 
társuljon az önkormányzat.

Többféle egyeztetést  kezdeményeztünk a gesztor önkormányzattal,  de ezek egyike sem ért 
célt,  a társulási  megállapodást nem sikerült  módosítani az általunk javasolt  létszám illetve 
feladatarányos teherviselést alapul véve.

2010. évtől a Családsegítő Szolgálatnál dolgozók a Gondozási Központ vezetőjének irányítása 
alá  tartoznának,  ugyanúgy,  mint  mielőtt  az  Önkormányzat  a  társulásba  belépett,  és  be 
tudnának segíteni az önkormányzat, iskola, óvoda gyermek- és családvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységébe is.

Merkószki András képviselő

Mióta társultunk azóta nem sokat tudunk tenni, az évi egyszeri tájékoztató sem kimondottan a 
településen folyó munkáról adott beszámolót, hanem a 12 oldalból Monostorpályit érintően 
egy oldalon volt egy pár adat érintve.

Vesszős Géza képviselő

Javaslom, hogy kezdeményezzünk egy újabb tárgyalást és azt követően döntsünk.

Szabó József képviselő

Szerintem jó lenne átszámolni az anyagi és emberi oldalát is, mert csak a hozzánk tartozó 
munkaerőt  kötelezhetem más munkát  végezni.  Most  van  másfél  ember.  Gyakorlatilag  két 
ember  használható.  Azt  is  megnézném,  hogy  lehet-e  más  területre  használni,  mint 
családsegítő és gyermekjóléti feladat?
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Merkószki  András képviselő

Ha  a  humán  oldalát  nézzük  mindkét  alkalmazott  GYES-en  van.  A  jelenleg  helyettes 
alkalmazottak  közül  az  egyik Hajdúbagosról  jár  át  hetente  két  napra,  tehát  csak időnként 
vagyunk vele kapcsolatban.

Dr. Berényi Attila jegyző

A fentiek alapján ismét megbeszélést kezdeményezünk, és következő testületi ülésre konkrét 
pénzügyi adatokkal alátámasztott döntésre alkalmas javaslatokat terjesztünk elő.

Vágó András polgármester

Javaslom az elhangzottak alapján kezdeményezzünk megbeszélést a gesztor önkormányzattal, 
és következő ülésre a képviselő-testület elé terjesztjük akár a társulási szerződés módosítását, 
vagy a részünkről a társulásból való kiválásra a javaslatot. Kérem, hogy aki ezen javaslatot 
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

37/2009. (08.06.) KT. határozata

Társulási szerződés módosításának kezdeményezéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Hosszúpályi  Mikrotérség 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Megyei  Módszertani  Gyermekjóléti  szolgálat 
működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulás társulási szerződést, annak 4. pontjára 
figyelemmel módosítani kívánja.

A  módosítás  során  a  jelenleg  hatályos  szerződés  1.  pontjában  meghatározott  működési 
hozzájárulás  megoszlásának  módját  úgy  szükséges  megváltoztatni,  hogy  a  társulás  a 
továbbiakban  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi 
CXXXV. Törvény 2. §-ának is megfelelően, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 
elve  alapján  működjön,  így  a  módosított  megállapodás  a  jelenlegi  lakosságszám  alapú 
teherviselés  helyett  a  településhez  kapcsolódó  normatívákat  és  kiadásokat  állítaná 
egymással szembe.

Felhívja a polgármestert, hogy a kezdeményezést küldje meg a Hosszúpályi gesztor település 
önkormányzata polgármestere részére.

Határidő: szeptember 15.
Felelős: polgármester
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Tárgy: (8. tsp.) Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az elmúlt ülésen az Alapító Okiratokat módosítottuk a jogszabályoknak megfelelően, most a 
Gondozási Központ különböző dokumentumait kell az előterjesztésben részletezett indokok 
alapján módosítani.

Ehhez a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki  a  határozati  javaslatot  az előterjesztés  szerint  elfogadja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

38/2009. (08.06.) KT.  számú határozata

Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gondozási  központ  alábbi 
dokumentumait az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

– Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
– Idősek Otthona Házirend
– Idősek Klubja Házirend
– Idősek Otthona Szakmai Program
– Idősek Klubja Szakmai Program
– Házi segítségnyújtás Szakmai Program
– Szociális Étkezés Szakmai Program

A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  dokumentumokat  küldje  meg  az 
illetékes felügyeleti szerv számára.

Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: polgármester
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Tárgy: (9. tsp.) Különfélék

Vágó András polgármester

A továbbiakban zárt  ülés tartunk, mivel  nyilvánosság nem jelent  meg, így a lehet az ülés 
folyamatos. Paluska Róbert Monostorpályi, Damjanich u. 9.sz. alatti lakos kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy évek óta   nyújtott  50 %-os étkezési támogatást a 
2009/2010-es tanévre is  biztosítsa részére az önkormányzat. 

Ez az összeg havonta kb. 2500-3000.- Ft-ot jelent, javaslom, hogy adjuk oda erre a tanévre is, 
hiszen  mint  tudják  a  képviselőtestület  tagjai,  hogy  egy  mozgássérült  gyerekről  van  szó, 
középiskolába jár nagy segítséget jelent a család számára ez a támogatás. Kérem, hogy aki 
egyetért a javaslatommal, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

39/2009. (08.06.) KT.  számú határozata

Étkezési támogatás nyújtásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzati  Képviselő Testülete  Paluska Róbert  Monostorpályi, 
Damjanich u. 9.sz. alatti lakos, tanuló részére  a Kollégiumi, étkezési díjának összegéből a 
szülőt érintő rész 50 %-ának erejéig támogatást biztosít a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan. 
A támogatás összegét az iskola által megküldött számla ellenében utalja át a Hivatal.

Megbízza  Vágó  András  polgármestert,  hogy  a  támogatás  odaítéléséről  kérelmezőt 
határozatban értesítse, valamint a megállapított támogatás átutalásáról a számla benyújtását 
követően gondoskodjon. 

Határidő: 2009. augusztus 31. és folyamatos
Felelős: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Besenyei Ágnes Monostorpályi, Vasvári P. u. 2.sz. alatti lakos albérletbe szeretné kérni az 
önkormányzattól a Bajcsy Zs. u. 26.sz. alatti volt védőnői lakást.

Kérelem szó szerint ismertetve lett a képviselő-testülettel.

Azt az önkormányzati  lakást  a mellette  lévő egybeépült  az un.  Koló iskolával  mint  egész 
ingatlant  köztudott, hogy évek óta eladásra hirdeti az önkormányzat. Nagyon sokat szerették 
volna bérbe venni csak a lakást, de nem adtuk oda már évek óta senkinek sem. Most úgy néz 
ki, hogy jelentkezett  egy potenciális  vevő.  Ha kiadnánk a lakást lehet,  gondot okozna az 
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adás-vételnél,  és az eddig elutasított  kérelmezőkkel szemben is méltánytalan volna. Ha jól 
tudom az ingatlannál a villanyórát is leszerelték. Ezért javaslom, hogy a kérelmet utasítsuk el.

Szabó József képviselő

Besenyei Ágnes engem is megkeresett, hogy augusztus 1-én ki kell költözni a jelenleg már 
eladott lakásukból, és segítsek abban, hogy az önkormányzati tulajdonú volt szolgálati lakásba 
beköltözhessenek.

Vágó András polgármester

Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért javaslatommal, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

40/2009. (08.06.) KT.  számú határozata

Ingatlan bérlete iránti kérelem elutasításáról

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete Bessenyei Ágnes Monostorpályi, 
lakos Koló iskolához tartozó volt szolgálati lakásra vonatkozó lakásbérletre irányuló kérelmét 
elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vágó András polgármester

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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