
Ügyiratszám:

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  szeptember  15-én 
megtartott nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 41-45/2009. (09.15.)
d. rendelete: 7-9/2009. (IX.16.)

Határozatok:
41/2009. (09.15.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
42/2009.  (09.15.) KT.  határozata  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2009.  évi 
költségvetésének első félévi végrehajtásáról
43/2009. (09.15.) KT. határozata Társult intézmények alapító okiratainak 
elfogadásáról
44/2009. (09.15.) KT. határozata Társult intézmény alapító okiratának elfogadásáról
45/2009. (09.15.) KT. határozata Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről

Rendeletek:
7/2009. (IX.16.) KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.17.) KT. rendeletének módosításáról
8/2009. (IX.16.) KT. rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól
9/2009. (IX.16.) KT. rendelete Kitüntetések és díszpolgári cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: Vágó András polgármester

2. Költségvetési rendelet módosítása, féléves beszámoló előterjesztése
Előadó: Vágó András polgármester

3. Pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

4. Kitüntetésekről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

5. Társult intézmények alapító okiratainak elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

Monostorpályi, 2009. szeptember 15.

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. szeptember 15-
án megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Kiss Zoltán, Merkószki András, Szabó József,
Dr. Szura József 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

Az írásban előterjesztett polgármesteri jelentés kiegészítéseként az alábbiakról tájékoztatom a 
képviselő-testületet.

Két  sikeres  pályázatunk  közbeszerzése  szükséges.  A  Közbeszerzési  Értesítőben  meg  kell 
jelentetni, majd kivitelezőt kell választani és a nyertes kivitelezővel 90 napon belül szerződést 
kell kötni.

A szeptember 12-én hagyományőrző lombhullató fesztivál megrendezésre került, melyet úgy 
gondolom,  hogy sikeresnek mondhatunk,  a  község lakossága  nagy számban vett  részt.  A 
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rendezvényünket  megtisztelte  Oláh  Lajos  Országgyűlési  képviselő  is,  aki  személyes 
köszöntőjében említést tett az önkormányzat által elnyert pályázatokról.

A Monostorpályiért  közalapítvány kuratóriumi ülést  tartott,  melyen döntöttek a Gondozási 
központ  részére  számítástechnikai  beszerzésére,  valamint  a  épület  belső  átalakításához 
nyújtott pénzeszközről. A kuratóriumi tagok személyesen is ellátogattak az intézménybe és ott 
győződtek meg a fejlesztés fontosságáról.

Négy település együtt, új pályázatot nyújt be buszmegállók építésére, valamint buszfordulók 
kialakítására. A pályázaton 40 millió forintot lehet elnyerni, így ha több település együttesen 
összefog, remélhetőleg nagyobb sikerrel jár annak elnyerése.

Fizetési felszólítást kaptunk a szennyvízpályázattal kapcsolatos pályázati összeg befizetésére. 
Ez még a legelső benyújtásnak az engedélyezéséhez szükséges vízjogi engedélyes tervével 
kapcsolatos. A felszólítást  Dr. Bereczki István ügyvéd küldte, de az érintett  településekkel 
már megbeszélést tartottunk, ahol eldöntöttük, hogy kifogást nyújtunk be a felszólítás ellen, 
mert  ez  egy  kilenc  évvel  ezelőtti  szóbeli  megállapodás  alapján  jött  létre.  A  gesztor 
önkormányzatnak kell lépni, de mi is figyelemmel kísérjük az eseményeket.

Vaszkó  László  az  Agricorn  Kft.  vezetőjével  találkozóra  jöttünk  össze.  A  találkozón 
tájékoztatást  kaptunk  tőle,  hogy  fejlesztést  kívánnak  létrehozni,  hogy  a  telephelyüket 
külterületen,  belterület  érintése  nélkül  szeretnék  megközelíteni.   Azt  szeretnék,  ha  az 
önkormányzat  nyújtaná  be  a  pályázatot,  egy  külterületi  út  építésére,  mely  Hosszúpályi  – 
Monostorpályi  között  épülne.  Azt követően pedig az önkormányzat  bérbeadás  formájában 
biztosítaná részükre a használatot. Ez egy úgymond gazdasági út lenne s kikerülné a települést 
a  Monostorpályi  üzemhez.  Az  érintett  külterületi  földtulajdonosokat  megkerestük,  a 
tárgyalások elindultak.

Sorozatos betörések történtek a községben, az utóbbi időben a Petőfi S. utcán, Rózsa F. utcán, 
Kossuth u. és több helyről jelezték.  Szinte mindenhonnan élelmiszert, háziállatot vittek el. 
Kérem, hogy mindenki a környezetében hívja fel a figyelmet, hogy fokozottabban figyeljenek 
oda az értékekre.

A  szennyvíz  kiépítésével  kapcsolatosan  már  három  alkalommal  történt  megbeszélés.  A 
szerződéskötések folyamatosan történnek a községben.

Közmunkaprogram  keretében  foglalkoztatottakkal  december  31-ig  hosszabbítottuk  a 
szerződéseket, az intézményekben is szükség van a munkájukra, a faluban is látszik, hogy 
tevékenykednek.  A  Kossuth  utcán  megtörtént  az  árokásás,  igazítás,  így  a  vízelvezetés 
megoldott. Az öltöző építése is befejeződött. A buszmegállók és parkok is rendben vannak. 
Az iskolánál a nyílászárók beépítése megtörtént, és a homlokzatépítésnél is el tudják végezni 
a hiányzó munkálatokat, nem kell erre a tevékenységre külön szakembert alkalmazni. Minden 
intézménynél nagy segítséget jelent, hogy alkalmazzuk őket.

Benyújtottuk a pályázatunkat a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására, 
a kötelező feladatok ellátásához szükséges összegnek 13 millió Ft-ot jelöltünk meg.

A TUBUS felújításával kapcsolatos pályázat sikeres volt, a Közalapítvány Kuratóriuma fogja 
felkarolni  a  beruházást,  felújítást.  Múzeumot  alakítanak  ki,  eredeti  kovácsműhelyt,  stb. 
Örülünk neki, hogy vannak fiatalok, akik ezzel foglalkoznak.
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Kérem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan szíveskedjenek megtenni hozzászólásukat.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Az árokásásnál  jó  lenne  oda figyelni  arra,  hogy amit  kiásnak,  szállítsák  is  el,  mert  pl.  a 
Debreceni utcán gondot okoz a közlekedésben.  Az utca amúgy is keskeny, és a közlekedést a 
kiásott földkupac még jobban megnehezíti.

Vágó András polgármester

Tervezzük a kiásott  föld elszállítását,  jelenleg  nincs  szállítójármű,  de az egyik közhasznú 
foglalkoztatott  a  tulajdonában  lévő gépjárművel  el  fogja  szállítani,  összevárjuk,  hogy egy 
fuvarra való legyen. A Berettyó Vízgazdálkodás társulásnak van még tartozása, mert akkor 
jöttek volna, amikor a tulajdonosok még nem takarították be az árokhoz közel eső területről a 
terményt, de ígéretet tettek, hogy elvégzik a kezelésükben lévő árok takarítását.

Szabó József képviselő

A Magyar Kertnél mikor lesznek kitakarítva a vízelvezetők?

Vágó András polgármester

Itt az a gond, hogy a Páskom-tól indul a lefolyó víz, régebben ott egy kb. 2 m-es árok volt, de 
ott az érintett tulajdonosokkal van gond, mert nem tudnak egymással megegyezni, az egyik 
kiássa,  a  másik  betemeti,  és  ha  jön  az  esős  idő,  akkor  jönnek  a  gondok.   A  közhasznú 
munkásokkal sokat javítottunk már a helyzeten, a problémás területeken megindítottuk a víz 
útját, remélhetőleg hosszabb távra megoldódik annak a résznek is a gondja.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  Családsegítő-  és  gyermekjóléti  szolgálat  ügyében  egyeztetés  volt  Hosszúpályiban.  Az 
egyeztetésen  a  többi  polgármester  számára  is  világossá  vált,  hogy  aránytalan  a  jelenlegi 
hozzájárulási rendszer. Kidolgozunk egy új – közvetlen és felosztott közvetett költséget – is 
tartalmazó költségvetést, és párhuzamba állítjuk a jelenlegivel. Ahogy előzetesen számoltunk, 
ez 100 e Ft-nál is több megtakarítást fog jelenteni havonta. Jövő ülésre remélhetőleg lesz egy 
közös megegyezés alapján előterjeszthető írásbeli javaslat.

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

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

41/2009. (09.15.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

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

Tárgy: (2. tsp.) Költségvetési rendelet módosítása, féléves beszámoló előterjesztése 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A 2009. évi költségvetés módosításának, és az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolónak az 
előterjesztését  a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  kérem a bizottság elnökét,  ismertesse a 
bizottság javaslatát ezzel kapcsolatosan.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  önkormányzat  2009.  I.  félévi  költségvetés 
előterjesztését, valamint a költségvetési rendelet módosítását.  Úgy az előterjesztést, mint a 
rendeletet a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, véleménye van, szíveskedjen 
megtenni.

Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem érkezett.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

7/2009. (IX.16.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. 
(II.17.) KT. rendeletének módosításáról
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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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvényben foglaltaknak megfelelően- Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. 
évi  költségvetéséről  szóló  1/2009.  (II.17.)  KT.  rendeletét  (továbbiakban:  Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja.

1.§.

A Rendelet 1.§. (1) - (2) bekezdése helyébe a következő lép.

(1) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 275.585
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  32.432  eFt.

(2) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 275.585
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

2.§.

A Rendelet 2.§. (1)-(2) bekezdés helyébe a következő lép:

(1) Az 1.§. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit e 
     rendelet 1. sz.     melléklete alapján a következők szerint határozza meg:

(2) l.   Az intézményi működési bevétel 25.793 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                       
         - lakosságsz. alapján 7.160  eFt
         - feladat mut. alapján           42.796  eFt

6. Kiegészítő tám. egyes szoc. feladathoz                                    41.609  eFt.
7. Pénzmaradvány 
    - Felhalmozási célra          11.500   eFt
    - Müködési célra          10.872   eFt
8. Működési célu pénzeszköz átvétel            3.336   eFt

     9. Önkorm. Sajátos tőke jellegű bevétele                              30  eFt
     10. Hitel                       32.432  eFt
     11.Központosított támogatás                                                          1.532   eFt

__________________________________________________________________________
 
Bevételek mindösszesen:                   275.585   eFt.
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3.§.

 A Rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe a következő lép:

1. Személyi jellegű juttatás                          65.129  eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok              22.118   eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                    21.348   eFt
4. Átadott pénzeszközök    
     - felhalm. célra          ------      eFt
     - működési célra  64.910   eFt
5. Társ. Polit. jutt.  40.135   eFt 
6. Dologi kiadások  61.945   eFt
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                             ----    eFt

Kiadások Mindösszesen:            275.585  eFt

4.§.

A Rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009. évi költségvetési 
előirányzatait  feladatonkénti  bontásban a  4.  sz.  melléklet  tartalmazza.  A kiadás  főösszege 
133.742 eFt / Létszám:11 fő .

5. §. 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. szeptember 15

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 7/2009. (IX.16.) rendelete 2009. szeptember 16-
án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

42/2009. (09.15.) KT.  számú határozata

Monostorpályi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
első félévi végrehajtásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  módosított  1992.  évi 
XXXVIII. Tv. 79.§ -a alapján Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi 
gazdálkodásának  I.  félévi  helyzetéről  szóló  tájékoztatást  a  mellékletben  foglaltak  szerint 
elfogadta.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Tárgy: (3. tsp.) Pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

Monostorpályi szociális rendelete a többszöri jogszabályváltozás miatt átláthatatlanná vált. A 
jogszabályi kritériumoknak sem felelt meg. Az új tervezet a kötelező pénzbeli ellátási formák 
szabályozása mellett a jelenleg is adott temetési segélyt és az átmeneti segélyt szabályozza, 
míg a természetbeni ellátásoknál a méltányossági alapú közgyógyellátás szabályozása és az 
étkeztetés és házi segítségnyújtás alapszolgáltatások részletezése mellett a térítési díjakra és a 
szociális rászorultságra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

Helyi  lakásfenntartási  támogatást  nem  tartalmaz  a  tervezet.  A  közgyógyellátásnál  a 
méltányossági forma kritériumait a határértékeknek megfelelően tartalmazza az előterjesztés. 
Az  átmeneti  segélynél  a  jövedelmi  határ  aránylag  magasan  lett  meghatározva,  hogy  a 
nyugdíjasok  is  igénybe  tudják  venni  szociális  rászorultságuk  esetén.  Ezek  az  ellátások  a 
költségvetést a kötelezően megállapítandó ellátásokhoz képest nagyobb mértékben terhelik, 
az önkormányzati önerő aránya magasabb, az átmeneti segélynél eléri a 100%-ot. A térítési 
díjak nem változtak, a mellékletek így a régiek maradtak, módosítást a jövő évben a szociális 
és gyámhivatal ajánlása szerint terjesztjük elő.
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Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Mint háziorvos a gyógyszerfogyasztás figyelembe vétele félreérthető, és nem értek vele egyet, 
hogy a törvény így határozza meg, mert a gyakorlatban 6 eFt gyógyszerfogyasztás helyett 
inkább a 15 eFt lenne ideális. A tényleges gyógyszerek gyógyszercsoportba vannak sorolva, 
ezek pedig szakorvoshoz vannak kötve, a betegek hátrányba kerülnek, és nem tudják igénybe 
venni az ellátást, holott több személynek adni kellene. Itt a gyógyszer mennyiségét is figyelni 
kellene.

Dr. Berényi Attila jegyző

A helyi  rendeleteknek  a  törvényi  előírásokhoz  kell  igazodni,  a  havi  rendszeres  gyógyító 
ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át 
meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem lehet előírni, alacsonyabbat azonban igen. 
Az Önkormányzat a méltányos közgyógyellátási igazolványokért térítési díjat fizet. A térítés 
az igazolvány kiállítását követő egy éves időtartamra szól, a térítés összege a megállapított 
gyógyszerkeret  éves  összegének  30%-a,  amelyet  a  jogosultság  kezdetétől  számított  3 
munkanapon  belül  az  egészségbiztosítási  szervnek  át  kell  utalni.  Ha úgy alkotjuk  meg  a 
rendeletet,  hogy  a  háziorvos  által  felírható  6000  Ft  gyógyszerköltség  a  jogosultsági 
feltételeknek megfeleljen, azaz legfeljebb 21%-ot írunk elő jogosultsági feltételként, akkor a 
jogosultak  száma  drasztikusan  meg  fog  nőni,  amivel  az  önkormányzat  költségvetését 
jelentősen megterheljük. Igény szerint készíthetek kalkulációt a különbségre vonatkozóan.
   
Vágó András polgármester

Mivel több javaslat  nem hangzott  el,  kérem, aki a rendelet  tervezettel  előterjesztés szerint 
elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

8/2009. (IX.16.) KT. rendelete

A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő  -  Testülete  (továbbiakban:  Képviselő 
Testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés, és a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (továbbiakban: Szt.)., a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.  (Szt.)  10.§  (1) 
bekezdésében, 26.§, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37/D.§ (5), 38.§ (9) bekezdésében, 43/B§. 
(1) bekezdésében, 45.§ (1)-(3) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 50.§ (2) bekezdésében, 
92.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a következő rendeletet alkotja:
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I. A rendelet célja, hatálya

1.  §  Jelen  rendelet  célja,  hogy  a  helyi  Önkormányzat  az  Szt.-ben  és/vagy  a  vonatkozó 
jogszabály(ok)ban  kapott  felhatalmazás(ok)  alapján  szabályozza  az  Szt.-ben  és/vagy  a 
vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott  pénzbeli  - és természetben nyújtott  szociális 
ellátásokra,  illetve  természetbeni  ellátások  formáira,  azok  szervezetére  és  egyéb  eljárási 
rendjeire vonatkozó szabályokat.

2. § E rendelet hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki

II. Értelmező rendelkezések

3.  §  E rendelet  alkalmazásában  az  alábbi  felsorolást  is  figyelembe  véve  az  Szt.  4.§-ában 
foglaltakat kell érteni.
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
2. Rendkívül indokolt eset:
2.1. gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre,  ha a kérelmező nem rendelkezik 
közgyógyellátási igazolvánnyal,
2.2. tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány,
2.3. elemi kár, baleset,
2.4. egyedülálló és ellátatlan személy,
2.5. szabadságvesztésből való szabadulás,
2.6. egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése,
2.7.  a  kérelmező  közös  háztartásában  élő  közeli  hozzátartozók  valamelyikének  esetében 
hirtelen  fellépő,  és  kórházi  ápolást  igénylő  betegsége,  továbbá  súlyos  vagy  életveszélyes 
sérüléssel járó balesete,
2.8. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála.
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó.
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség.
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata.
6. Együttműködésre kijelölt szerv: 2. sz. melléklet szerint
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.

III. Eljárási szabályok

Az ellátások megállapítása

4. § (1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a 
Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:
a) normatív lakásfenntartási támogatás, [Szt. 38.§ (1) bekezdés a) pont]
b) átmeneti segély,
c) temetési segély.
[A  (2)  bekezdés  a)  –  b)  pontjáig  felsorolt  pénzbeli  ellátások  együttesen:  szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), az e) pont: egyéb pénzbeli ellátás.].
(3) Az Önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:
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a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak:
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély;

b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások:
- közgyógyellátás,

(4) A lakásfenntartási támogatás nyújtható természetbeni szociális ellátásként is.
(5) A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről 
határozatot hoz.
(6) A Képviselő - testület
a) a polgármester hatáskörébe átruházza
aa) a normatív lakásfenntartási támogatással,
ab) az átmeneti segéllyel,
ac) a temetési segéllyel
b) a Gondozási Központ Intézményvezető hatáskörébe átruházza
ba) a házi szociális gondozással,
bb) a szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntései hatásköreit.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

5.  §  A  pénzbeli  ellátások  kifizetése  a  határozat(ok)  alapján  a  polgármesteri  hivatal 
ügyintézőjének feladata.

6. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történik. Az átmeneti és a temetési segélyt az Önkormányzat a megállapítását követő 
10 napon belül folyósítja.

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai

7. § A rendszeres pénzbeli ellátásokat az Szt. 25.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint 
kell felülvizsgálni.

IV. Pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

8. §  (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk  lakott  lakás  vagy  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos 
rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott  hozzájárulás.  A  települési  önkormányzat 
lakásfenntartási támogatást nyújt
a)  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben 
meghatározott  feltételek  szerinti  jogosultnak  (a  továbbiakban:  normatív  lakásfenntartási 
támogatás),
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,

91



(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi  jövedelem nem haladja meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert  lakásnagyság  és  az  egy  négyzetméterre  jutó  elismert  költség  szorzata.  Az  egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy 
négyzetméterre  jutó elismert  havi  költség  összegét  az  éves  központi  költségvetésről  szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e)  ha négy személynél  több lakik a háztartásban,  a  d)  pontban megjelölt  lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5)  Az  adósságkezelési  szolgáltatásban  részesülő  személy  a  szolgáltatás  időtartama  alatt 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő 
személy  egyidejűleg  normatív  lakásfenntartási  támogatásra  nem  jogosult.  A  támogatás 
összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.  Azon  személy  esetében,  akinél  előrefizetős  gáz-  vagy  áramfogyasztást  mérő 
készülék  működik,  a  lakásfenntartási  támogatást  vagy  annak  meghatározott  részét 
természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
50%-át,
b)  az  a)  pont  szerinti  mértéket  meghaladó  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  esetén  a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata,
de  nem  kevesebb,  mint  2500  forint.  A  támogatás  összegét  100  forintra  kerekítve  kell 
meghatározni.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-
 J-0,5 
NYM

─────

  
x 0,15,

  NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(9) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nem állapít meg.

9. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: 
természetes személyazonosító adatok);
b) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét;
c) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);   
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d) a támogatást kérő nyilatkozatát a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
e) a támogatást kérő nyilatkozatát a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
f) a támogatást kérő nyilatkozatát annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a 
támogatást igényli, és
g) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy háztartásában előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülék (a továbbiakban: készülék) került felszerelésre.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges.
(3)  Lakásfenntartási  támogatás  ugyanazon  lakásra  csak  egy  jogosultnak  állapítható  meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Az (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

10.§ Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év:
- lakbér vagy albérleti díj,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
- közös költség,
- csatornahasználati, szennyvízszállítási díj,
- szemétszállítás költsége,
- villanyáram,
- víz,
- gáz, valamint
- tüzelőanyag

       számlával igazolt teljes költsége számolható el. 

11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátásként kerül juttatásra, 
akkor a folyósítás – a Szolgáltató és az Önkormányzat között megkötött megállapodás alapján 
– a Szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban 
arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják.
(2)  A megállapított  lakásfenntartási  támogatást  havonta,  illetve  a  jogosult  lakásfenntartási 
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani.
(3)  A lakásfenntartási  támogatás  iránti  kérelem folyamatosan  benyújtható.  A támogatás  a 
kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illeti meg.

Átmeneti segély

12.  §  (1)  Az Önkormányzat  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 
segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
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a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg.

13. § Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben, kivéve akkor, ha rendkívül indokolt eset áll fenn.

14. § (1) Az átmeneti  segély megállapítása iránti  kérelemhez csatolni kell  a kérelmező és 
családja  jövedelemigazolását,  illetve  a  havi  rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkező 
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2)  Amennyiben  a  rászorultsággal,  illetve  a  nyújtott  átmeneti  segély  céljának  megfelelő 
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a polgármesteri hivatal 
által  kezdeményezett  környezettanulmány  végrehajtásában  közreműködni.  Ha  a 
közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.

15.  §  (1)  Az alkalmanként  megállapított  átmeneti  segély  összege  esetenként  1.000 Ft-nál 
(azaz egyezer forintnál) kevesebb, és 10.000 Ft-nál (azaz tízezer forintnál) több nem lehet.

Temetési segély

16.  §  (1)  A  polgármester  temetési  segélyt  állapít  meg  annak,  aki  a  meghalt  személy 
eltemettetéséről  gondoskodott  annak  ellenére,  hogy  arra  nem volt  köteles,  vagy  tartására 
köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a  temetési  költségek  viselése  a  saját,  illetve  családja 
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja, egyedül élő esetén 
eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b)  aki  a  hadigondozásról  szóló  1994.  évi  XLV.  törvény  16.  §-a  alapján  temetési 
hozzájárulásban részesült.

17. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt 
kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(2)  Ha a  temetési  segély  megállapítását  nem a  haláleset  helye  szerint  illetékes  települési 
önkormányzattól  kérik,  a  kérelemmel  egyidejűleg  be  kell  mutatni  az  elhunyt  halotti 
anyakönyvi kivonatát is.
(3)  Az (1)  bekezdésben meghatározott  számlákat  a  kérelmező  részére  vissza kell  adni.  A 
megállapított  segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti.
(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a 
segélyt  megítélő  határozatban  rendelkeznek  a  folyósított  összeggel  kapcsolatos  utólagos 
elszámolási kötelezettségről.

18.  §  Ha  a  temetési  költségek  viselése  az  eltemettető,  illetve  családja  létfenntartását 
veszélyezteti,  ennek  igazolására  a  kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és  családja 
jövedelemigazolását.
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19.  §  (1)  A temetési  segély  összege  nem lehet  kevesebb  a  helyben  szokásos  legolcsóbb 
temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti  annak teljes összegét,  ha a temetési  költségek 
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2)  Az  (1)  bekezdés  értelmében  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  költségét  jelen 
rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
(3) A temetési segély legmagasabb összege 15.000 Ft (azaz tizenötezer forint).

Rendszeres szociális segélyben részesülők részére együttműködési feltételek

20.  §  (1)  A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  a  folyósítás  feltételeként 
együttműködésre köteles, amelynek keretében
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b)  a  beilleszkedését  segítő  programról  írásban  megállapodik  az  együttműködésre  kijelölt 
szervvel, továbbá
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről az együttműködésre kijelölt 
szerv útján gondoskodik.

Az együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok típusai és az
együttműködési kötelezettség megszegése

21. § (1) A polgármesteri hivatal a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv
a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
b) a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja:
ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól,
bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,
c)  kidolgozza a  rendszeres  szociális  segélyben részesülő személy szociális  helyzetének és 
mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,
d) a beilleszkedési programról a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt,
e)  folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  nem  foglalkoztatott  személlyel  és  legalább  3  havonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak 
betartását,
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.

22. § A beilleszkedést segítő programok típusai
1. kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
2. egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
3. életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,
3.1. az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó:
3.1.1. egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és
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3.1.2. csoportos foglalkozások,
3.2.  a  különböző  problémák  kezelésére,  feltárására  megoldást  bemutató  előadásokon  (pl.: 
alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.),
4. munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
5. munkalehetőség felajánlása.

23.  §  (1)  Az  együttműködésre  kijelölt  szerv  felveszi  a  kapcsolatot,  illetve  folyamatos 
kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi 
hátterét  biztosítják.  Az együttműködésre kijelölt  szerv köteles tájékozódni  a beilleszkedési 
programok  megvalósításához  szükséges  intézményi  lehetőségekről  pl.:  családsegítéssel 
foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól; a szociális intézményhálózat 
szolgáltatásairól; a munkaügyi központ(ok) képzéseiről, stb.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó 
beilleszkedést  segítő  programban  is  megállapodhat  a  rendszeres  szociális  segélyben 
részesülővel akkor, ha azok együttes alkalmazásával éri el a kívánt eredményt.
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a program tartalmát,
b)  a  programban  meghatározott  tevékenységek,  magatartások  teljesítésének  olyan leírását, 
hogy abból  egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor  valósul meg (ennek 
érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét),
c)  azokat  az  eseteket,  körülményeket,  melyek  miatt  a  megállapodás  nem  teljesítése  az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

24. § A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
1. nem működik közre a 21. § (2) bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható 
feladatok végrehajtásában,
2.  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  a  beilleszkedést  segítő  programról  kötött 
megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti.

V. Természetbeni szociális ellátások és természetbeni ellátások

25  §  (1)  Az  adott  pénzbeli  ellátás  tekintetében  hatáskörrel  rendelkező  szerv  (hatáskör 
átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli  ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak,  illetve  a  gyermekintézmények  térítési  díjának  kifizetése,  valamint  a  családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(3)  A  természetbeni  szociális  ellátások  nyújtásának  módjáról,  tényéről  és  indokáról  az 
érintetett az ellátás megállapító határozatban tájékoztatni kell.

Közgyógyellátás

26. § (1) Az Szt. 50.§ (3) bekezdése értelmében a szociálisan rászorult személy is jogosult 
közgyógyellátásra az alábbiak szerint, akinek
a) az egy főre számított  havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-át meghaladja.
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(2)  A  közgyógyellátásra  vonatkozó  további  intézkedésekre  értelemszerűen  az  Szt.  és  a 
63/2006.(III.27.)  Korm.  rendelet  vonatkozó  jogszabályhelyeiben  meghatározottakat  kell 
alkalmazni.

VI. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

27. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  alapszolgáltatási  (személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
alapszolgáltatás a továbbiakban: alapszolgáltatás) formákat nyújtja:
a) az étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás.
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) nappali ellátás
e) családsegítés

28.§ (1) A Gondozási Központ intézményvezetője intézkedik / intézkedhet az alapszolgáltatás 
megszüntetéséről, ha a személyes gondoskodásban részesülő személy
a) az ellátás megszüntetését kéri,
b) az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c) személyi térítési  díj  fizetési  kötelezettségének 2 hónapon keresztül neki felróható okból 
nem tesz eleget,
d) elhalálozik.
(2) Az alapszolgáltatás ellátásért az Szt. 114.§-ban felsorolt jogosultaknak személyi térítési 
díjat kell fizetni, melyet az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. A 
személyi térítési díjat a polgármester határozatban állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj összege az Szt. 116.§ (3) bekezdésére figyelemmel az Szt. 116.§ (1) 
bekezdésében foglalt jövedelem
a) 25%-a az étkeztetés,
b) 20%-a a házi segítségnyújtás,
c) 30%-a az a) és b) pontok együttes fennállása esetén.
(4) A szociálisan rászoruló személy (továbbiakban: igénybevevő) kérelme alapján a
megállapított személyi térítési díj
a) csökkenthető 10%-kal,  ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
b)  elengedhető,  arra  az  átmeneti  időtartamra,  amelyre  az  igénybevevő  rendszeres 
pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult.
(5) Szociális rászorultság feltételei
a) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 60. életévét.
b) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 
hogy  a  betegség  jellege  miatt  az  érintett  nem  képes  biztosítani  az  étkezést,  pl.  erősen 
legyengült, fekvőbeteg.
c)  Fogyatékosság,  illetve  pszichiátriai  betegség  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan 
rászorultnak,  ha  vonatkozó  orvosi  szakvélemények  alapján  a  háziorvos  igazolja,  hogy  a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetést, azaz testi fogyatékos, 
értelmi fogyatékos, pszichiátriai állapot.
d)  Szenvedélybetegség  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan  rászorultnak,  ha vonatkozó 
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett 
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nem képes biztosítani az étkeztetést,  azaz olyan szenvedélybeteg,  amely miatt  képtelen az 
ellátás biztosítására.
e)  Hajléktalanság  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan  rászorultnak,  ha  a  személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a 
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
(6) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.

Étkeztetés

29.§  (1)  Az  étkeztetésre  vonatkozó  intézkedésekre  értelemszerűen  az  Szt.,  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  igénybevételéről  szóló  9/1999.(IX.24.)  SZCSM. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat is kell alkalmazni.
(2)  Az  Önkormányzat  az  étkeztetési  feladatot  önállóan  az  általa  működtetett  főzőkonyha 
bevonásával látja el. Az étkezés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénybevevő által 
biztosított  étel  elvitellel,  valamint  az étel  házhozszállításával,  mely házi szociális  gondozó 
alkalmazásával  biztosított.  Az  étel  az  igénybevevő  részére  a  házhozszállításra  való 
jogosultságát a 28. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a háziorvos igazolja.
(3)  Az  étkeztetés  nyújtás  konkrét  módjáról  a  szolgáltatást  megállapító  határozatban  kell 
rendelkezni.

Házi segítségnyújtás

30.§ (1) Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

VII. Záró rendelkezések

31.  §  (1)  A  rendelet  2009.09.01.napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2006.(III. 30) rendelet, valamint az azt 
módosító 14/2006. (VII.20.) 17/2006. (IX.27.), 19/2006.(X.30.), 23/2006. (XII.30.), 8/2007.
(V.25.), 10/2007.(VII.20.), 14/2007.(XII.29.) és a 2/2008.(II.25) számú rendeletek.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Monostorpályi, 2009. szeptember 15

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 8/2009. (IX.16.) rendelete 2009. szeptember 16-
án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

1. sz. melléklet Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendeletéhez
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Gondozási Központ Monostorpályi élelmezési nyersanyag normák és térítési díjak

Nappali szociális ellátás / klubtagok /
Norma: 318 Ft+ (10%)  32 Ft = 350.- Ft
                                                      ÁFA 20%-a                         70.- Ft  
Fizetendő:         420.- Ft/nap.

Szoc. étkeztetés

I. Nyugdíj min. 200%-ig
Norma: 207 Ft+ (10% ) 21 Ft= 228.- Ft
ÁFA     20%-a                                                                             46.- Ft  
Fizetendő:   274.- Ft/nap

II. Nyugdíj min 200% - 300%
Norma: 207 Ft+ (10% ) 21 Ft= 228.- Ft
Rezsi 20%-a       46.- Ft

  274.- Ft
ÁFA  20%                                                                               55.- Ft  
Fizetendő:  329.- Ft/nap

III. Nyugdíj min 300% fölött
Norma: 207 Ft+ 10% ) 21 Ft=  228.- Ft
Rezsi 30%-a      68.- Ft

 296.- Ft
ÁFA 20%                                                                               59.- Ft  
Fizetendő: 355.- Ft/nap

Ebédkihordás díja:                                      40.- Ft/nap.

Vendég  ebéd
Norma           207 Ft+ (10% ) 21 Ft= 228.- Ft
Rezsi 60 %             137.- Ft
ÁFA 20%                                                                                73.- Ft  
Fizetendő:             438.- Ft/nap.

Ápoló gondozó bentlakásos részleg

Élelmezési nyersanyag norma:             407 Ft +(10% ) 41 Ft             
Fizetendő:          448.- Ft/nap

Alkalmazott térítési díj:                                  50.000.- Ft /hó
                                 1.667   Ft/nap 

Monostorpályi Község Önkormányzata a tényleges – megváltozott és a térítési díjak 2009. 
évre  történt  megállapításakor  érvényes  áfa  kulcs  közötti  különbségből  adódó  adótartam 
összegének megfizetését a térítési díj következő módosításáig átvállalja.

2. sz. melléklet Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendeletéhez
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Az együttműködésre kijelölt szerv adatai

Az együttműködésre kijelölt szerv neve:

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Megyei Módszertani 
Gyermekjóléti Szolgálat

Címe: 4275 Monostorpályi, Debreceni u.1.sz.

Elérhetősége: +36(52)393-368

Tárgy: (4. tsp.) Kitüntetésekről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A testületi ülésen felvetődött, hogy teremtsük meg a lehetőségét a kitüntetések és díszpolgári 
cím adományozásának. Az alábbi rendelet tervezet több fokozatú elismerési rendszert vezetne 
be. A kitüntetés mellé járó oklevél illetve egyéb tárgy is lehet a tervezetben foglaltaktól eltérő.

Az  előterjesztésben  szereplő  tervezetet  azzal  a  módosítással  javaslom  elfogadni,  hogy  a 
díjakat, elismeréseket főszabály szerint a karácsonyi ünnepség keretében adjuk át.

Merkószki András képviselő

Ha  alkalmazzuk,  akkor  az  pénzbe  kerül,  és  az  költséget  érint.   Célszerű  lenne  évente 
meghatározni egy összeget erre a célra.

Dr. Berényi Attila  jegyző

A közalapítvánnyal is fel lehetne venni a kapcsolatot, hogy átvállalja a kiadások egy részét. 
Az érme készítésének egyébként nincsenek túl nagy költségei, elsősorban erkölcsi elismerést 
jelentenének ezek a díjak, külön pénzbeli vagy más tárgyi elismerést nem javaslok mellé.

Vágó András polgármester

Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a kitüntetésről szóló rendelet tervezetet a javasolt 
módosításokkal együtt kézfelnyújtással elfogadni.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata
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9/2009. (IX.16.) KT. rendelete

Kitüntetések és díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése 
által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. 
évi  XXXI.  törvény  7.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra,  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a községért tevékenykedő állampolgárok, közösségek 
munkájának elismerésére  kitüntetéseket  alapít,  amelyek megnevezésére  és adományozásuk 
rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

1.§
Elismerő Oklevél

(1)  Elismerő  Oklevél  kitüntetés  adományozható  azoknak  a  személyeknek  vagy 
közösségeknek, akik a község életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek 
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
(2) A kitüntetéssel járó oklevél A/4-es méretű, zöld színű velúrkötésű.
(3) Az Elismerő Oklevél  belső oldalán Monostorpályi  Község színes címere,  a kitüntetett 
neve és a kitüntetés éve szerepel.
(3) Az Elismerő Oklevél posztumusz is adományozható.

2.§

A  kitüntetés  átadási  ideje  általában  a  „Falu  karácsonya”  karácsonyi  ünnepség,  de  a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat. 

II. fejezet

3.§
Monostorpályiért kitüntetés

(1)  „Monostorpályiért”  kitüntetés  adományozható  azoknak  a  személyeknek,   akik 
huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el a község 
politikai,  gazdasági,  kulturális,  egészségügyi,  és  sportéletében  és  az  átlagon  felüli 
teljesítményük   hozzájárul  a  község  fejlődéséhez,  tekintélyének,  elismertségének  a 
növeléséhez.
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 40 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas, ezüstszínű érme. 
Első oldalán a község bevésett címere, és a „Monostorpályiért” szó van bevésve, a hátoldalon 
a kitüntetett neve, és az adományozás éve.  Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. 

(3) A Monostorpályiért kitüntetés posztumusz is adományozható.
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4.§

(1)  A kitüntetés  átadási  ideje  általában a   „Falu  karácsonya”  karácsonyi  ünnepség,   de a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat. 
(2) A kitüntetéssel az emlékérem mellett emléklap is jár. A kitüntetéssel járó emléklap  A/4-es 
méretű kék színű velúrkötésű.
(3) Az emléklap belső oldalán Monostorpályi Község színes címere, a kitüntetett neve és a 
kitüntetés éve szerepel.

5.§

Az adományozás rendje

(1) Az Elismerő Oklevél és a Monostorpályiért kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek 
a  képviselő-testület  tagjai,  bizottságai,  a  jegyző,  valamint  az  önkormányzati  intézmények 
vezetői és Monostorpályi Községben bejegyzett civil szervezek vezetői.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év október 31. napjáig a polgármester részére 
kell előterjeszteni. 
(3) A kitüntetési javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
(4) A kitüntetések adományozására a Képviselőtestület jogosult. 

III. Fejezet

6.§
Díszpolgári cím és annak adományozása

(1) A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 
kiemelkedő  érdemeket  szerzett  személyeket  méltó  elismerésben  részesíthesse,  valamint 
személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé, Díszpolgári címet alapít azok részére akik:

a)  a  község  fejlesztéséért  kiemelkedően  munkálkodtak,  politikai,  társadalmi,  gazdasági, 
tudományos, művészeti, sport és egyéb téren maradandó alkotásaikkal elősegítették a község 
fejlődését, a község lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását,
b)  kimagasló  munkásságukkal  közvetlenül  hozzájárultak  Monostorpályi  Község 
tekintélyének, elismertségének emeléséhez,
c)  Monostorpályi  Község  vezetésében  hosszú  időn  át  végzett  áldozatkész  és  eredményes 
munkát fejtettek ki, 
d) Monostorpályi Község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedően munkálkodtak.

(2)  A fentiek  alapján  a  község  „Díszpolgára”  cím adományozható  annak  a  magyar  vagy 
külföldi  állampolgárnak,  aki  valamely  kiemelkedően  jelentős  munkájával  vagy  egész 
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános  elismerést  szerzett,  amely  hozzájárul  a  település  jó  hírnevének  öregbítéséhez, 
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
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(3) A kitüntetéssel járó emlékérem 70 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas, aranyszínű érme. 
Első oldalán a község bevésett címere, és „Monostorpályi Község Díszpolgára” szöveg van 
bevésve,  a  hátoldalon  a  kitüntetett  neve,  és  az  adományozás  éve.  Az  emlékérmet 
díszdobozban kell elhelyezni. 

(4) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.

7.§
A díszpolgári díszoklevél tartalma

(1) A díszoklevél tartalmazza: 
– az adományozó megjelölését, 
– az adományozott nevét, 
– az adományozás keltét, 
– a polgármester és a jegyző aláírását, 
– az önkormányzat bélyegzőjét

(2)  A  kitüntetéssel  az  emlékérem  mellé  járó  díszoklevél  A/4-es  méretű  bordó  színű 
velúrkötésű. A díszoklevél belső oldalán Monostorpályi Község színes címere szerepel.

8.§
Az díszpolgári cím  adományozásának rendje

(1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:
– a polgármester
– a települési képviselő
– a képviselőtestület bizottsága
– a Monostorpályi Községben bejegyzett civil szervezetek vezetői
A kezdeményezést legkésőbb minden év október 31. napjáig a község polgármesteréhez kell 
benyújtani.
(2)  A kitüntetés  átadási  ideje  általában   a  „Falu  karácsonya”  karácsonyi  ünnepség  de  a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat. 
(3) Az elismerés odaítélése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 
(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. 

9.§

(1) A község Díszpolgára az adományozástól  kezdve viselheti  a kitüntető címet,  valamint 
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
(2) A község Díszpolgára: 
a)  az  önkormányzat  által  rendezett  minden  ünnepségre  hivatalos  és  a  lehetőségek  szerint 
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint 
ilyen jellegű rendezvényeit, 
c)  elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat ingyenes díszsírhelyet 
biztosít számára. 
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10.§

Az elismerések  visszavonása

(1) A Monostorpályiért  kitüntetés  és a Díszpolgári  cím visszavonható,  ha az elismerésben 
részesített személy arra érdemtelenné válik. 
(2)  Érdemtelen  az  elismerésre  különösen  az,  akit  a  bíróság  a  közügyek  gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

Záró rendelkezések 

11.§

Az  elismerésben  részesített  személyekről  a  Monostorpályii  Polgármesteri  Hivatal 
nyilvántartást  vezet,  és  gondoskodik  a  7.  §  (1),  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezések 
érvényesüléséről. 

12.§

(1) Ezen rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2)  Kihirdetéséről  az  SZMSZ  előírásai  szerint  a  helyben  szokásos  módon  a  jegyző 
gondoskodik.

Monostorpályi, 2009. szeptember 15

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 9/2009. (IX.16.) rendelete 2009. szeptember 16-
án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (5. tsp.) Társult intézmények alapító okiratainak elfogadása 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A  társult  intézményeink  –  közoktatási  intézményeink,  valamint  a  családsegítő-  és 
gyermekjóléti  szolgálat  –  esetében  is  szükséges  volt  az  alapító  okirat  módosítása  a 
jogszabályoknak  megfelelően.  A  gesztor  önkormányzat  által  javasolt  módosítást  a  társult 
önkormányzatoknak is  szükséges elfogadniuk.  Mivel  jogszabályváltozás  miatt  szükséges a 
módosítás, javaslom az alapító okiratok előterjesztés szerinti elfogadását. A családsegítő- és 
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gyermekjóléti  szolgálat  esetében  külön  határozattal  kell  elfogadni  egy  másik  módosítást, 
mivel a jövő évtől nem lesz kijelölt módszertani intézet, ami kihat az alapító okirat adataira is.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem történt.

Vágó András polgármester

Amennyiben nincs  hozzászólás,  kérem,  hogy aki  az  előterjesztéshez  kapcsolódó határozat 
tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

43/2009. (09.15.) KT.  számú határozata

Társult intézmények alapító okiratainak elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzata 

– Hosszúpályi  Mikrotérség  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálata  Megyei 
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat

– Irínyi József Általános Iskola
– Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda

3167/2009. iktatószámú Alapító okiratait jóváhagyta.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

44/2009. (09.15.) KT.  számú határozata

Társult intézmény alapító okiratainak elfogadásáról
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Monostorpályi Község Önkormányzata 

– Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

3537-2/2009. iktatószámú Alapító okiratát jóváhagyta.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Tárgy: (6. tsp.) Különfélék

Vágó András polgármester

A Piros Gáspár által megvásárolni kívánt külterületi ingatlan eladásával kapcsolatosan kell 
döntenünk. A képviselő-testület a terület felértékelése miatt elnapolta az ár megállapítását. A 
03/27. hrsz. ingatlan 62 AK értékű, ami a jelenlegi 50.000,- Ft/Ak alapján 3,3 – 3,4 millió Ft. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a felértékelést, kérem az Elnök Urat terjessze elő a bizottság 
véleményét.

Merkószki András Pü. biz. elnöke

A Pénzügyi Bizottság 3,4 millió Ft-ban javasolja megállapítani a terület értékét, és a vevő, 
Piros  Gáspár  kérésére  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  engedélyezze  a  vételár  két 
részletben   történő  megfizetését.   Mivel  komoly  vételi  szándékot  jelentett  be,  az 
önkormányzat útépítésénél az önrészt lefedné ez az összeg.

Vágó András polgármester

Fiatal  mezőgazdasági  pályakezdők  részére  pályázati  lehetőség  van  kiírva,  ezt  szeretnék 
igénybe venni. Mint mezőgazdasági vállalkozó, a községből több személyt tud foglalkoztatni, 
amire az eddigi mezőgazdasági tevékenysége is garanciául szolgál. 

Dr. Berényi Attila jegyző

Ésszerűbb lenne,  ha év elején  történne a befizetés,  mert  év végéig már nem biztos,  hogy 
tudjuk kiadásokkal lefedni az idei költségvetési évet, és ha a felhalmozási egyensúlyt nem 
tudjuk fenntartani, az az ÖNHIKI támogatás igénylésének rovására mehet. Így javaslom már 
az első részlet megfizetésének időpontjául a 2010. évet megjelölni. A vagyonrendeletünk ide 
vonatkozó előírásai esetleges módosítást igényelhetnek, amennyiben a fenti formában kívánja 
értékesíteni az Önkormányzat a területet.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki a Bizottság és az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

45/2009. (09.15.) KT.  számú határozata

Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről

A  Képviselő  testület  kifejezi  szándékát  aziránt,  hogy  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának tulajdonában levő 03/27. hrsz. alatti, 62 AK értékű ingatlant értékesítse 
Piros Gáspár, Petőfi tér 9. szám alatti lakos számára 3.400.000,- Ft értékben.

Felhívja a polgármestert, hogy az adásvétel részleteiről az ajánlattevőkkel egyeztessen, és a 
jegyzőt, hogy az értékesítés jogi feltételeit vizsgálja meg.

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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