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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20-án megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
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Határozatok:
46/2009. (10.20.) KT. határozata Társulási szerződés felmondásáról
47/2009. (10.20.) KT. határozata Alapító Okirat elfogadásáról
48/2009. (10.20.) KT. határozata Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról
49/2009. (10.20.) KT. határozata Támogatási kérelem benyújtásáról
50/2009. (10.20.) KT. határozata Alapító Okirat elfogadásáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Szociális alapszolgáltatások ellátása a 2010. év során
Előadó: Vágó András polgármester

2. Gondozási  Központ  alapító  okiratának  és  egyéb  dokumentumainak 
elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Különfélék

Monostorpályi, 2009. október 20.

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. október 20-án 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Berényi Attiláné, Kiss Zoltán, Merkószki András,
Szabó József, képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője,
Fekete Béla kistérségi iroda vezetője

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, Fekete Béla kistérségi iroda vezetőjét. 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.) Szociális alapszolgáltatások ellátása a 2010. év során
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Még  az  augusztusi  testületi  ülésen  vetődött  fel  a  családsegítő-  és  gyermekjóléti  társulás 
működésének  felülvizsgálata,  egy  új  társulási  megállapodás  alapján  történő  arányosabb 
teherviselés gondolata. Azóta folytak az egyeztetések, a jegyző úr pedig ígérethez híven az 
előterjesztésben a különböző alternatívákat pénzügyi vonzatukkal együtt kidolgozta. Eközben 
a 2010. évre szóló költségvetési törvény tervezete új szabályokat állapítana meg a szociális 
alapszolgáltatások  vonatkozásában,  így  a  témát  egyben  kezelve  kell  döntésünket  a  fenti 
tárgyban meghozni.

Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan szíveskedjenek megtenni hozzászólásukat.
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Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Szeretném  meghallgatni  Fekete  Béla  kistérségi  iroda  vezetőjének  véleményét  az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Fekete Béla kistérségi iroda vezetője

A  kistérségi  iroda  legfőbb  célja  a  fenntartható  működés,  illetve  az,  hogy  az 
önkormányzatoknak  ne  kelljen  a  kistérségi  társulás  működéséhez  hozzájárulni.  A tartalék 
nagy részét  a  pedagógiai  szakszolgálat  finanszírozása  emészti  fel.  A feltételek  szigorúak, 
nincs lehetőség költségcsökkentésre, a hiányt viszont pótolni kell.

Alapjában véve egyben kezeltük a kistérségi társulást, ezért javasoltuk a 2010. évre a jelenlegi 
helyzet fenntartását úgy, hogy a normatívából eredő önkormányzati többletköltség egy részét 
a kistérség átvállalja annak érdekében, hogy a kistérség, mint egész fennmaradjon. Kíváncsi 
vagyok a tisztelt képviselő-testület állásfoglalására az ügyben.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

A pedagógiai  szakszolgálattal  kapcsolatban  csak  annyit  szeretnék  hozzáfűzni,  hogy  ha  a 
gyermeket utaztatni kell, úgy az többe kerülhet a szülőnek. Így nem korrekt a társulás.

Berényi Attiláné képviselő

Egyértelműen az önállóságot látom jobb megoldásnak, a társulások egyelőre nem váltották be 
a hozzájuk fűzött reményeket.

Fekete Béla kistérségi iroda vezetője

Sok esetben nem egyeznek a kistérség és a települések szempontjai, hiszen a kistérség célja a 
társulás  fenntartása,  és  optimális  működtetése,  míg  a  településeknek  a  költségcsökkentés. 
Ezeknek ideális esetben egybe kellene esniük.

Merkószki  András  Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Elsősorban  a  havi  hozzájárulást  alapul  véve  én  is  az  önállóságot,  a  családsegítő-  és 
gyermekjóléti társulásból való kiválást javaslom.

Szabó József képviselő

Érdeklődni szeretnék, hogy ez esetben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a továbbiakban 
hogyan lesz ellátva.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtással  kapcsolatban  egy  másik  megállapodás  van 
érvényben. Jelenlegi ismereteink szerint normatív támogatás nem igénylehető ezen szociális 
szolgáltatás  után,  azonban  Hosszúpályi  Nagyközség  Önkormányzatának,  mint  gesztornak 
szükséges majd megpályázni a jelzőrendszer működtetéséhez szükséges működési költséget.
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Vágó András polgármester

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy döntsenek az előterjesztésről, úgy, 
hogy  aki  az  utoljára  tett  indítvánnyal  egyetért  –  miszerint  a  Hosszúpályi  Mikrotérség 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  működtetésére  létrehozott  intézményfenntartó 
társulást év végére mondjuk fel – kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

46/2009. (10.20.) KT.  számú határozata

Társulási szerződés felmondásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Hosszúpályi  Mikrotérség 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  működtetésére  létrehozott  intézményfenntartó 
társulásból – a szerződést, annak 4. pontjára figyelemmel felmondva – 2009. december 31-i 
hatállyal kilép.

Felhívja  a  polgármestert,  hogy a kezdeményezést  küldje  meg a Hosszúpályi  Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármestere és a Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 
részére.

Határidő: 2009. október 31.
Felelős: polgármester

Tárgy: (2. tsp.) Gondozási Központ alapító okiratának és egyéb dokumentumainak 
elfogadása 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Már az előterjesztésben jelezve volt, hogy ezen napirendi pont tárgyalására csak a társulásból 
történő  kiválás  esetén  van  szükség.  A  dokumentumokat  a  családsegítő  és  gyermekjóléti 
szolgálat működésével kapcsolatosan kell kiegészíteni, módosítani.

Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem érkezett.

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
 

47/2009. (10.20.) KT.  számú határozata

Alapító Okirat elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gondozási  Központ  Alapító 
Okiratát 2010. január 1-jei hatállyal elfogadja.

Felhívja a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot küldje meg az Államkincstárnak.

Határidő: 2009. 10.28.
Felelős: polgármester

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

48/2009. (10.20.) KT.  számú határozata

Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ módosított 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  valamint  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
szakmai programját elfogadja.

Felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  Gondozási  Központ  működési  engedélyének  módosítása 
iránt kérelmet nyújtson be az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervekhez

Határidő: 2009. 11.05.
Felelős: polgármester
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Tárgy: (3. tsp.) Különfélék

Vágó András polgármester

Tájékoztatásul  közlöm, hogy ünnepélyes  keretek  között  átadták  a  kuratórium elnökének a 
támogatási kérelmet jóváhagyó határozatot a TUBUS magtár felújításával kapcsolatban.

Ezen kívül lehetőség nyílt a LEADER forrásra támogatást benyújtani. Mivel a művelődési ház 
rendbetételét évek óta tervezzük, javaslom, hogy a támogatási kérelmünket a kultúrház teljes 
felújítására  adjuk  be.  Az  általános  forgalmi  adó  összegének  megfizetése  hárul  az 
önkormányzatra.

Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem érkezett.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

49/2009. (10.20.) KT.  számú határozata

Támogatási kérelem benyújtásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Miniszternek  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM 
rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be az 543/5. helyrajzi számú ingatlanon, a valóságban 
Monostorpályi,  Bajcsy  Zs.  utca  1/C.  szám  alatt  található,  Művelődési  Ház  komplex 
felújítására, az alábbiakban részletezett költségvetés szerint:

 Nettó ÁFA Bruttó
Építés 17 072 294 4 268 074 21 340 368
nyílászáró csere 3 176 005 794 001 3 970 006
hang- és fénytechnika 4 250 000 1 062 500 5 312 500
székek (200 db * 4800 Ft) 960 000 240 000 1 200 000
közbeszerzés költsége 300 000 75 000 375 000
Műszaki ellenőr 300 000 75 000 375 000
Projekt menedzsment 600 000 150 000 750 000
Összesen 26 658 299 6 664 575 33 322 874

Támogatás 26 658 299
Önerő (Áfa) 6 664 575

A felújítás tervezett  összege  26.658.299,-  Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható 
nettó  kiadás  100%-a.  A  6.664.575,-  Ft  összegű  általános  forgalmi  adót  az  önkormányzat 
megfizeti, a 2010. évre vonatkozó költségvetésében tervezi.
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Egyben  felhívja  a  polgármestert  a  projekttel  kapcsolatos  szerződések  megkötésére  és  a 
fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra.

Határidő: 2009. 11.05.
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

A gondozási központhoz hasonlóan másik intézményünknek, a Polgármesteri Hivatalnak is 
változik  az  Alapító  okiratban  felsorolt  szakfeladati  besorolása  2010.  január  1-jétől,  így 
szükséges azt is módosítanunk.

Hozzászólás a képviselő-testület részéről nem érkezett.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

50/2009. (10.20.) KT.  számú határozata

Alapító Okirat elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító 
Okiratát 2010. január 1-jei hatállyal elfogadja.

Felhívja a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot küldje meg az Államkincstárnak.

Határidő: 2009.10.28.
Felelős: 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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