
Ügyiratszám:

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  november  26-án 
megtartott nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 51-64/2009. (11.26.)
d. rendelete: 10-11/2009. (IX.27.)

Határozatok:
51/2009. (11.26.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
52/2009.  (11.26.) KT.  határozata  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2009.  évi 
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
53/2009. (11.26.) KT. határozata Monostorpályi Község Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról
54/2009. (11.26.) KT. határozata Alapító Okirat elfogadásáról
55/2009. (11.26.) KT. határozata Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról
56/2009. (11.26.) KT. határozata Gondozási Központ működési engedélyének ismételt 
kiadásáról
57/2009. (11.26.) KT. határozata Döntés elhalasztásáról
58/2009. (11.26.) KT. határozata LETAMED Zrt. jegyzett tőkéjének megemeléséről
59/2009.  (11.26.) KT.  határozata  Településrendezési  tervet  érintő  módosítások 
elfogadásáról
60/2009. (11.26.) KT. határozata Támogatási kérelem benyújtásáról
61/2009. (11.26.) KT. határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
62/2009. (11.26.) KT. határozata Tárgyalás kezdeményezéséről
63/2009. (11.26.) KT. határozata Közmeghallgatás meghirdetéséről
64/2009. (11.26.) KT. határozata Díszpolgári cím adományozásáról

Rendeletek:
10/2009. (XI.27.) KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.17.) KT. rendeletének módosításáról
11/2009. (XI.27.) KT. rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Polgármesteri jelentés.
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  és  intézményei 
gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről, és a 2010. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Gondozási  Központ  alapító  okiratának  és  egyéb  dokumentumainak 
elfogadása, működési engedély ismételt kiadása iránti kérelem benyújtása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. LETAMED Zrt. jegyzett tőkéjének megemelése
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

Monostorpályi, 2009. november 26.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA



polgármester jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-
án megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Bodnár András, Kiss Zoltán, Merkószki András, Szabó József,
Dr. Szura József, Vesszős Géza képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője,
Somogyi Imréné Pénzügyi bizottság tagja
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  8  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, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  alábbiakról  szeretném  tájékoztatni  a  képviselő-testületet  az  elmúlt  ülés  óta  történt 
fontosabb eseményekről.

ÖNHIKI  pályázatunkat  benyújtottuk,  és  a  dokumentumok  alapján  28.5  millió  Ft-ot 
állapítottak  meg  az  önkormányzatunknak.  A  kifizetetlen  számlák,  és  egyéb  feladatok 
elvégzésére  lesz  elegendő  fedezet,  így  a  következő  gazdasági  évet  nem  kell  hiánnyal 
kezdenünk.

A szeptemberi ülésen a testület döntött, hogy részt veszünk a kistérségi keretében benyújtható 
pályázat  előkészítésében,  Sáránd,  Hajdúbagos,  Hosszúpályi,  Monostorpályi,  Pocsaj 
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településekkel  közösen a buszfordulók, busz öblök, várók építésére.  A bejárás megtörtént. 
Községünket illetően busz öböl lesz a Létai u. – Ady E. u. kereszteződésnél,  az út mind két  
oldalán, váróterem a fő megállónál, óvodánál, boltnál, és az újonnan kialakítandó Bajcsy Zs. 
u.  részen.  A Bajcsy Zs.  utcán  a  terület  tulajdonjogának megszerzése  folyamatban van.  Itt 
Szabó Lászlóék előtt,  az út egyik oldalán, a Béke utca sarkától 70 m-re lenne megálló. A 
következő rendes testületi ülésre költségvetés és tervrajzok is rendelkezésre állnak.

A  Berettyó  Vízgazdálkodási  Társulás  képviselőjével  egyeztettünk,  a  Lapos  közepétől  a 
Bethlen utca, Debreceni utcát érintve a Vasvári P. utcán Géczi Sándorig árok tisztítását, ásását 
végzik el. Nagy harc volt, mert eddig nem tették meg ezeket a feladatokat.

A Páskomban 700 m hosszon 100 colos cső került lehelyezésre,  és 78 méteren pedig 250 
colos.  60  cm  mélységben  lett  lefektetve,  így  minden  fóliás  örült,  hogy  a  víz  elvezetése 
megoldódik, reméljük több probléma nem lesz ezen a területen. Ez egy lassú víz elvezetés 
lesz, de folyamatosan megoldja a felgyűlt víz elvezetését.

Az  influenzajárványról  egyre  többet  hallunk  ebben  az  időszakban,  megkérem  Dr.  Varga 
Zoltán képviselőnket, háziorvosunkat,  mondjon pár szót, hogy a községben mi a helyzet a 
járvány kialakulásával kapcsolatban.

Dr. Varga Zoltán képviselő, háziorvos

Községünkben az országos átlag a jellemző,  a szezonális  influenza megbetegedések terén, 
valamint  az  új  típusú  injekciót  az  átlaghoz  képest  20-25  %-kal  többen  igényelték. 
Községünkben 200 felett van az oltás, kb. 10 %-os a szint, az országos átlagot éri nálunk is el.

Merkószki András képviselő

A busz pályázatnál javasolnám, hogy az óvoda elől jó lenne elvinni pl. az ÖNO–val szembe.

Vágó András polgármester

Ezt  felül  fogják  még a  szakemberek  vizsgálni,  mielőtt  a  pályázat  benyújtásra  kerül,  és  a 
testület dönteni fog róla.

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 fő tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzata

51/2009. (11.26.) KT. határozat

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

Tárgy: (2. tsp.) Tájékoztató a Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának  2009.  I-III.  negyedévi  helyzetéről,  a  2009.  évi 
költségvetési  rendelet  módosítása  és  a  2010.  évi  költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta ezt a napirendet, kérem, hogy a bizottság elnöke 
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.

Merkószki András Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat I- III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót,  azt  elfogadásra javasolja  a képviselő-testületnek.   Csak a minimális  költséget 
fordította  az  önkormányzat  kiadásra,  és  csak  a  legszükségesebb  kiadásra  szorítkoztak  az 
intézmények is.

Dr. Berényi Attila jegyző

A költségvetésben  nagyobbrészt  arányosak a  teljesítések.  Kimentek  a  második  félévi  adó 
befizetésére az egyenlegek, fizetési felszólítások. Érezhető, hogy az adófizetési morál javult. 
Működési  kiadásoknál  az  I-III.  negyedévben  jelentős  megtakarításokat  értünk  el. 
Felhalmozási  kiadásnál  a  pályázathoz  betervezett  önerőt  még  nem  kellett  rendelkezésre 
bocsátani, az majd a jövő évben lesz esedékes.

Merkószki András Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Társult intézmények vagyunk az oktatási intézménnyel. A kimutatni eddig még nem sikerült 
csak most januártól szeptember hónapig, ahol 68 %-os a teljesítés.  Úgy néz ki, hogy van 
tartaléka a költségvetésnek.

Szabó József képviselő

Nem találtam a civil  szervezetek támogatásáról szóló mellékletet,  kinek mennyi lett  eddig 
kifizetve.

Vágó András polgármester

A polgárőrség, sportkör, valamint a néptánc együttesnek amint megjön az ÖNHIKI támogatás 
utalni fogjuk az előterjesztésben megállapított 500-500-150 eFt-ot. Amennyiben több kérdés, 
hozzászólás  nincs,  kérem,  kézfelnyújtással  fogadják  el  az  Önkormányzat  2009.  I-III. 
negyedévi  költségvetésről szóló tájékoztatást, a hozzá kapcsolódó rendelet módosításával.

Szavazás

123



A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzata

10/2009. (XI.27.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. 
(II.17.) KT. rendeletének módosításáról

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.20.) sz. 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 278.585
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  31.028   eFt.

(2)  Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 278.585
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

2.§.

A Rendelet 2.§. (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 22.827  eFt
      2. Sajátos bevétel

    Helyi adók
          - Kommunális adó          6.500  eFt

    - Iparüzési adó              7.000  eFt
     3. Átengedett központi adók 

    -  SZJA visszaadott 8 %            10.774 eFt
          - SZJA kiegészités                   65.751 eFt

    - Gépjármű adó   8.500 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                                     42.715   eFt.
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7. Pénzmaradvány 
    - Felhalmozási célra             8.534   eFt
    - Müködési célra           13.838   eFt
8. Működési célu pénzeszköz átvétel             3.170   eFt

     9. Önkorm. sajátos tőke jellegű bevétele                              30   eFt
     10. Hitel                       31.028   eFt
     11.Központosított támogatás                                                          1.830   eFt
     12. Felhalmozási célu pénzeszk. átv.                                              3.132   eFt
     13. ÖNHIKI egyéb támogatás 3.000   eFt

__________________________________________________________________________
 
Bevételek mindösszesen:                     278.585   eFt.

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          64.945   eFt
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                      ----    eFt

Kiadások mindösszesen:                  278.585  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  134.842    eFt    /   Létszám:11 fő / 

5. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. november 26.

VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző
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Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 10/2009. (XI.27.) rendelete 2009. november 27-
én kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. november 27.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

52/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Monostorpályi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról

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

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

A  2010-es  évnek  költségvetést  figyelembe  véve  nagyon  szoros  évnek  nézünk  elébe. 
Önkormányzatunk nem tudja az általános forgalmi adó emelését  átvállalni,  ezért  a térítési 
díjakat  emelnünk kell.   Dologi kiadás 15 %-kal emelkedik meg, melynek a fedezete  nem 
biztosított.  Eddig is takarékoskodásra kényszerültünk, de még nagyobb takarékoskodásra lesz 
szükség.

Az  intézmények  működéséről  gondoskodnunk  kell,  mely  állandó  kötelező  feladata  az 
önkormányzatnak, valamint a pályázat útján megvalósuló fejlesztésről is, melyhez a saját erőt 
biztosítanunk  kell.   Ez  az  óvoda,  Bajcsy  Zs.  utca  aszfaltburkolattal  történő  ellátása, 
buszmegállók,  remélhetőleg  nyertes  lesz  a  Művelődési  Ház,  csatornázás,  iskolai  eszköz 
infrastruktúra fejlesztés.

Egy nagy beruházás fog megvalósulni  a Monostorpályiért  Közalapítvány felkarolásában, a 
TUBUS  Magtár,  mellyel  községünk  fog  gyarapodni.  Mivel  nehéz  évnek  nézünk  elébe, 
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mindenféle  javaslatot  szívesen  meghallgatunk,  mely  pénzforrást  jelentene  az 
önkormányzatnak.  Próbálunk minél költségtakarékosabban gazdálkodni.

Jelenleg  tárgyalásban  vagyunk  közvilágítás  ügyben  több  szolgáltatóval,  ajánlatot  kértünk, 
amennyiben  megkapjuk   és  a  feltételek  összességében  jobban  lesznek  az  E-on  által 
biztosítottnál, akkor  természetesen  testület elé hozzuk a döntést, mert minden fillér számít az 
önkormányzatnak.

Merkószki András Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő

Jó  lenne  a  földgáz  kiváltására  is  lenne  lehetőség,  mert  csak  azért,  mert  fogyasztóként 
intézmény vagyunk,  44  eFt készenléti díjat kell fizetnünk havonta kazánonként. Pl. a termál 
kút feltárásán kellene gondolkodnunk, ezen az úton elindulnunk.

Szabó József képviselő

A földgáz kiváltásán nem nagyon tudunk  gondoskodni, mert nincs olyan szolgáltató, mely a 
települést  el tudná látni, utána lehetne nézni a meleg vizes kút feltárásának és esetlegesen 
milyen pénzügyi kihatással járna, ha a településen legalább az intézményeket ellátnák.

Dr. Berényi Attila jegyző

A dologi kiadásaink jelentős részét teszi ki az emelkedő gázköltség, egy téli hónapban az 1 
millió Ft-ot is meghaladhatja a fizetendő összeg.

A  termál  kúttal  kapcsolatosan  már  végeztem  kutatásokat,  a  fúrási  jegyzőkönyvet 
megszereztem, most szakembert keresek, aki értelmezni tudja mind szakmai mind gazdasági 
szempontból a minta összetételét. Jogilag megoldható lenne akár a kút térítésmentes átvétele 
is,  viszont  mivel  a  Natura  2000  védettségű  terület  közepén  van,  jelentős  akadályokkal 
találhatjuk  magukat  szembe  esetleges  hasznosítás  esetén,  és  így  nem  biztos,  hogy  a 
beruházásnak reális megtérülése lenne.  Az energiatakarékosság első lépésének a nyílászárók 
cseréjét,  illetve  az  épületek  szigetelését  tartanám  fontos  feladatnak,  ugyanis  ez  fűtési 
rendszertől függetlenül csökkenti kiadásainkat. A különféle újonnan felkapott megoldásokat 
fenntartással  kell  kezelni,  és  legelőször  a  gazdasági  megtérülést  kell  kiszámolni  az  adott 
nyersanyag  beszerzési  nehézségeinek,  valamint  a  rendszer  működési  költségeinek 
kockázatával is számolva.

Vágó András polgármester

A termálvíz esetében a felszínre hozott víz elvezetése okozna gondot. Az érmelléken végig 
van meleg víz, de senki sem használja.  Ha valaki tud megoldást, kapcsolatot,  új alternatív 
fűtési módra, szívesen tárgyalunk róla.  Az iskolában az intézmény egyik része már le lett 
szigetelve,  jó  lenne  a  többi  épületeken  is  elvégezni.  Reménykedünk  az  újabb  pályázati 
lehetőségben.

A  költségvetési  koncepcióban  sok  elképzelés  lenne,  amit  tehetünk,  figyeljük  a  pályázati 
kiírásokat, itt is a számunkra kedvezőket, amihez minimális önrész szükséges.  A jövő évben 
benyújtandó pályázatokhoz későbbiekben kell  hozzátenni  az önerőt.  Ipartelepítésre  is  több 
jelentkező  keresett  meg,  pl.  sertés  vágóhidat  szerettek  volna  telepíteni,  de  szennyvíz 
hiányában nem tud mit kezdeni, az engedélyezések akadályba ütköznek.
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A költségvetési koncepció még ki fog forrni, hisz 2010. február 15-ig kell előterjesztenünk a 
jövő évi költségvetésünket erre alapozva. Kérem, hogy amennyiben több kérdés, vélemény, 
javaslat nincs, kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni a 2010. évi költségvetési koncepciót.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

53/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Monostorpályi Község Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetési  koncepcióját  a  mellékletben  foglaltak  szerint 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tárgy: (3. tsp.) Gondozási Központ alapító okiratának és egyéb dokumentumainak 
elfogadása,  működési  engedély  ismételt  kiadása  iránti  kérelem 
benyújtása 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Gondozási Központ alapító okiratának módosítását kell elvégeznünk, mivel  2010. január 
01-től  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat   visszakerült  önkormányzatunk 
fenntartásába. Követelmény, hogy az ellátottak számára nyitva álló helyiségnek a Debreceni 
u. 1.sz. alatt önkormányzati ingatlant belefoglaljuk. Ezt a házirendben is jelezni kell. Mivel 
már volt előzménye ennek az alapszolgáltatásnak, mielőtt társulásban láttuk el a feladatot, így 
a működési engedély ismételt kiadását kell kérelmezni.

Kérem,  hogy  aki  egyetért  a  Gondozási  Központ  Alapító  okiratának,  SZMSZ-ének, 
házirendjének  fenti  módosításával,  és  a  működési  engedély  ismételt  kiadásának 
kérelmezésével, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

54/2009. (11.26.) 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. 12.04.
Felelős: polgármester

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

55/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Gondozási Központ dokumentumainak elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gondozási  Központ  Idősek 
klubja kiegészített házirendjét elfogadja.

Határidő: 2009. 12.10.
Felelős: polgármester
Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

56/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Gondozási Központ működési engedélyének ismételt kiadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhívja  a  polgármestert,  hogy 
tekintettel az 54/2009. (11.26.) KT. határozatra a Gondozási Központ működési engedélyének 
ismételt  kiadására  iránt  kérelmet  nyújtson  be  a  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező 
szervekhez.
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Határidő: 2009. 12.10.
Felelős: polgármester

Tárgy: (4. tsp.) Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása 
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Megkapta  az  önkormányzatunk  a  2010.  évre  vonatkozó  hulladékkezelési  közszolgáltatás 
díjának megállapítására készített díjkalkulációt. Amint azt a képviselő-testület tagjai is látják, 
a jelenlegi 294.- Ft/kukaürítés díját bruttó 321.- Ft-ra emelik meg az inflációt követően, mely 
9,2 %-os emelést jelent.  Kistérségi kereten belül már kifejeztük a nemtetszésünket, és közös 
fellépéssel próbálunk nyomást gyakorolni az AKSD-re, de a szemetet el kell szállítani. Az 
AKSD szabja meg a térítési díjat.

Szabó József képviselő

Szerintem van más hasonló cég,  akik saját  dolgozóik miatt  felszereltek mérőt  a tényleges 
szemét  mennyiségre,  így  lenne  a  tényleges  szolgáltatásért  a  tényleges  díjat  kiszabni.  Az 
ilyesmit  kellene  szorgalmazni,  hogy  lehessen  nyomon  követni  a  ténylegesen  elszállított 
mennyiséget.

Dr. Berényi Attila jegyző

Ezt  mi  is  felvetettük  tárgyalásaink  során,  sőt  a  nyugdíjasoknál  próbáltunk  valamilyen 
kedvezményt kiharcolni, mert egyre több az egyedül élő idős személy, jelenleg 193 fő, akiről 
tudjuk, hogy nagyon kevés szemetet visznek el tőlük. Az AKSD számára mindegy, hogy ki 
fizeti  meg  a  díjat,  tehát  ha  kedvezményben  részesítjük  a  nyugdíjasokat,  a  kedvezmény 
összegét a lakosság másik felének vagy az önkormányzatnak kell megfizetni.  Sajnos nincs 
konkurencia, és így valódi versenyhelyzet sem, a térségben kvázi monopolhelyzetben vannak.

Vágó András polgármester

Javaslom, hogy döntésünkkel várjuk meg a kistérségi tárgyalások eredményét és a következő 
rendes  ülésen  visszatérünk  a  jövő  évi  Települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj 
megállapítására. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

57/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Döntés elhalasztásáról
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Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata  települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díjának  megállapítása  tárgyú 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva döntését elhalasztja a következő rendes ülésig.

Felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  kistérségi  tárgyalások  eredményének  figyelembevétele 
mellett a következő rendes ülésre ismételten terjessze elő a fenti tárgyú napirendet.

Határidő: következő rendes testületi ülés
Felelős: polgármester

Tárgy: (5. tsp.) LETAMED Zrt. jegyzett tőkéjének megemelése
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták,  melyben  a  Létamed  Zrt.  jegyzett 
tőkéjének megemeléséről kell döntenünk, mint részvényeseknek. A jegyzett tőke emeléssel a 
tulajdonosi  arányok  nem változnak,  az  apporttal  megnövelt  tulajdoni  arányból  Létavértes 
Város  Önkormányzata  a  társönkormányzatoknak  térítésmentesen  ad  részvényt,  ezzel 
biztosítja,   hogy  a   tulajdoni  arány  ne  változzon.  Létavértes  ingatlant  biztosít  ehhez  az 
emeléshez, melyet beapportál. Erről kellene tulajdonképpen dönteni, hogy a pályázat menjen 
tovább.

Szabó József képviselő

Hogy hogy lesz ebből 50 millió Ft, nem látom, mivel szakértői vélemény sincs erről. Jó lenne 
egy hivatalos értékbecslés arról,  hogy az ingatlannak mennyi valójában az értéke,  mert ha 
gond  lesz,  nekünk  is  fizetnünk  kell,  mert  a  pályázat  lezárásánál  vizsgálni  fogják,  és  a 
kockázatvállalásnál is van egy határ.

Vágó András polgármester

Létavértes  a  pályázat  benyújtásakor  ezt  adták  be  önerőként,  elbírálásnál  hogy  veszik 
figyelembe,  ha  kell  szakértői  vélemény  bekérik,  ha  nem  anélkül  döntenek.  Ha  pedig  a 
pályázatot elutasítják, nem kell fizetnünk, ilyen kötelezettséggel nem jár.

Dr. Berényi Attila jegyző

Az egészségügybe való  beruházás  alapjában véve stabil,  vagy inkább növekvő kereslettel 
rendelkező  befektetésnek  minősül.  Az  apport  felülértékelése  iránti  tilalom  elsősorban 
harmadik felekkel  szembeni  követelések esetén merülhet  fel,  illetve  tagok egymás közötti 
viszonyában  akkor,  ha  ez  a  tulajdoni  arányok  torzulását  eredményezi.  Ez  utóbbi  a 
térítésmentes átadással ki lett küszöbölve.  Ha jól tudom könyvvizsgálóval rendelkezik a Zrt., 
neki kötelező  ezt  vizsgálni.  Amennyiben a testület  úgy dönt,  elhalaszthatjuk a  döntést,  és 
írásban kérünk pontos tájékoztatást  az értékelés szempontjairól.  Legközelebb, ha napirendi 
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ponttal  kapcsolatban olyan kérdés  merül  fel,  amelynek megválaszolása  egy másik testület 
vagy szerv hatáskörébe tartozik, kérem a képviselő urat, előre jelezze ezt felém.

Kiss Zoltán képviselő

Ha sikeres lesz a pályázat, mikorra tervezik a kivitelezést? Jó lenne tudni.

Vágó András képviselő

Mivel ebben a napirendben legkésőbb holnapig döntést kell hoznunk, illetve a határozatot a 
pályázat  benyújtásához  meg  kell  küldenünk,  annak  beadását  az  elnapolással  esetleg 
veszélyeztetnék, így javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltakat kézfelnyújtással fogadjuk 
el. Szabó József képviselő által elhangzott egy felvetés, ennek utána nézünk, és tájékoztatni 
fogjuk a képviselő-testületet.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

58/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

LETAMED Zrt. jegyzett tőkéjének felemeléséről

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint részvényes hozzájárul, hogy a 
„Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése TIOP-2.1.2/08/1” projekt 
helyszínéül szolgáló Baross u. 7. szám alatti, a létavértesi ingatlan-nyilvántartásban 1471 hrsz. 
alatti 3463 m2 területnagyságú forgalomképes önkormányzati ingatlant – építésre kész üres 
telek formájában – 9.455.000,- Ft könyv szerinti értéken – Létavértes Város Önkormányzata a 
többi tulajdonos egyetértésével beapportálja a LÉT.A.MED Zrt-be.

Hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonosok az apportálás értékének megfelelő jegyzettőke emelést 
hajtsanak végre a LÉT.A.MED Zrt-ben, oly módon, hogy a jelenlegi tulajdonviszonyi arányok 
a  részvénytársaságban  ne  változzanak,  Létavértes  Város  Önkormányzata   az  apporttal 
megnövelt  tulajdoni  arányból  olyan  mértékben  ad  át  részvényt  a  társönkormányzatoknak 
térítésmentesen, ami biztosítja a változatlan tulajdoni arányokat.

Határidő: 2009. november 27.
Felelős: polgármester

Tárgy: (6. tsp.) Különfélék

Vágó András polgármester

A Rendezési Terv készítésével kapcsolatosan egyeztetés történt,  melyről a módosításokkal 
kapcsolatos  emlékeztető  készült.  Kótai  Csaba  van  megbízva  a  Laurbe  Kft.  egyeztetéssel. 
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Ezekhez  a  módosításokhoz  a  képviselő-testület  állásfoglalása  szükséges,  a  főépítésszel  is 
egyeztetve lett, csak így tudja a tervező véglegesíteni a Rendezési tervet.

Az  előterjesztés  tartalmazza  ezeket  a  módosításokat,  kérem,  hogy  aki  egyetért  az 
előterjesztésben foglalt Rendezési tervet érintő módosításokkal, kézfelnyújtással szavazzon.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

59/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Településrendezési tervet érintő módosítások elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának településrendezési tervét az alábbiak szerint kívánja módosítani:

Település rendezési terv 2009. augusztusi állapotának áttekintése.

Az emlékeztetőben alkalmazott  sorszámozás a 2008.11.24. kelt településtervezői szerződés 
sorszámozásával azonos.

A településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételek, tervkészítés feladatmeghatározása 
alapján

1. ponthoz:
A létai út felőli lakóterületek nem kerültek törlésre, törlendőek.
8. ponthoz:
Buszforduló kijelölése szükséges, a porterület bővítés nem szükséges, bővítése törlendő.
9. ponthoz:
Lakópark kialakítása nem szükséges, kijelölése törlendő.
10. ponthoz:
Lorántffy  utcai  merőleges  feltáró  út  szerepeltetése  szükséges,  és  a  „kanyar”  belterületbe 
vonandó.
15. ponthoz:
Iparvágány jelölése nem szükséges.
16. ponthoz:
A 017 hrsz-ú terület ne iparterület, hanem mezőgazdasági terület legyen.
A 017 hrsz-ú terület  alatti  területen (malom területét  körülölelő terület)  valamint a malom 
területe (013 hrsz-asok) iparterület legyen.
A pedagógusföld (0335 hrsz) szintén iparterület legyen.
17. ponthoz:
Létai út mentén nem szükséges Gksz. terület kijelölése.
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18. ponthoz:
Különleges idegenforgalmi terület kijelölése szükséges a Csernátonyi tanyája – lovas terápia 
(0155/8 hrsz) területen, esetleges ütközés a Felföldi József területével.

A településtervezési szerződés kötés óta a lakosság részéről felmerült igények:

• 096/2 hrsz. tanyaterület változatlanul Gksz. terület marad, kérdés a parkolók 0100/1 
hrsz. felóli kialakítása

• Régi TSZ területén diószegi úton (093/3, 0100/1) „zártkert” megszüntetése.
• Juhász  János:  különleges  idegenforgalmi  terület  igénye  (0192/3,4,5,6.  hrsz)  – 

ökoturizmus
• Felföldi  József  különleges  idegenforgalmi  terület  igénye  (0155  hrsz  területek)– 

horgásztó (szabadidő centrum)
• Piros  Gáspár  (03/8  hrsz)–  továbbra  is  maradhat  Gksz.  terület  (fóliasátor  – 

zöldségtermelés).
A változások miatt új egyeztetési eljárás kerül lefolytatásra.

Felhívja a polgármestert, hogy a módosítási javaslatokat a megbízott főépítész és a tervező 
számára küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  újra  megnyíltak  a  falumegújításra  és 
fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások.  Régóta  szeretnénk  egy  korszerű,  EU-s 
szabványoknak is megfelelő játszóteret építeni a községnek. A Dózsa György utcán három 
ingatlan  van  az  Önkormányzat  tulajdonában,  melyek  egyesítve  alkalmasak  játszótér 
kialakítására.

A felújítás tervezett  összege  16.613.015,-  Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható 
nettó  kiadás  100%-a.  A  4.153.254,-  Ft  összegű  általános  forgalmi  adót  az  önkormányzat 
megfizeti, a 2010. évre vonatkozó költségvetésében tervezi. Kérem, aki egyetért a pályázat 
benyújtásával, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

60/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Támogatási kérelem benyújtásáról
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Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Miniszternek  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  -fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások 
részletes  feltételeiről  szóló 135/2008.  (X.  18.)  FVM rendelet  3.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja 
alapján,  figyelemmel  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  180/2009.  (XI.  24.) 
közleményére,  támogatási  kérelmet  nyújt  be  kültéri,  közcélú  feladatokat  ellátó  játszóterek 
kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület). A fejlesztés a 402/6, 
402/7, 402/8. hrsz. ingatlanokon valósulna meg.
   
Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 161746,96 8299235,84
Kőburkolat készítése 1400470 901666
Kert és parképítési munkák 278290 1336978,7
Szabadidő és sport létesítmények 3522462 712165,5
Összesen: 5362968,96 11250046,04

Összesen: 5362969 Ft + 11250046 Ft = 16613015 Ft
Általános forgalmi adó: 4153254 Ft

A felújítás tervezett  összege  16.613.015,-  Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható 
nettó  kiadás  100%-a.  A  4.153.254,-  Ft  összegű  általános  forgalmi  adót  az  önkormányzat 
megfizeti, a 2010. évre vonatkozó költségvetésében tervezi.
   
Egyben  felhívja  a  polgármestert  a  projekttel  kapcsolatos  szerződések  megkötésére  és  a 
fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra.

Határidő: 2009. december 10.
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

A projektmenedzser tájékoztatása alapján közbeszerzés alá tartozik a két nyertes pályázatunk, 
az óvoda felújítás  és  az útépítés.  A két  pályázatot  a  közbeszerzési  érték  megállapításánál 
össze kell vonnunk, emiatt szükséges az óvodát is közbeszereztetni.

Ehhez  Közbeszerzési  szabályzat  szükséges,  melynek  megvannak  a  törvényes  előírásai, 
kötelező elemeket tartalmaz. Kérem, hogy a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot, valamint 
az Önkormányzat ajánlatkérői regisztrációját a képviselő-testület fogadja el, hogy az eljárás 
lefolytatható legyen.

Szavazás

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

61/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatát ajánlatkérőként 
regisztrálja a Közbeszerzések Tanácsánál.

Határidő: azonnal, 2009. december 01.
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

Az utóbbi időben nagyon sok probléma merült fel a közvilágítással kapcsolatosan, a lakosság 
bejelentésére, és az önkormányzat által írásban tett jelzésre sem teljesítették a közvilágítási 
hibák  kijavítását.  Mezevill  Kft.  egy  olyan  cég,  aki  48  órás  teljesítést  ajánl,  valamint 
korszerűsítési  javaslatot  is  tud  tenni.  Javaslom,  hogy  tárgyalásra  hívjuk  meg  a  céget,  és 
amennyiben kedvezőbb ajánlatot tud nyújtani a jelenlegi EON-nál, jó lenne váltani.

Kérem, aki egyetért javaslatommal, kézfelnyújtással szavazzon.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

62/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Tárgyalás kezdeményezéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tárgyalásokat  kezdeményez  a 
közvilágítás karbantartásának elvégzésére szolgáltatókkal.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  árajánlatot  kérjen  a  jelenleginél  jobb  feltételekkel 
működő közvilágítási karbantartási szolgáltatás érdekében.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

Ismert minden képviselő előtt hogy minden évben kötelező egy közmeghallgatást tartanunk. 
Itt az év vége, javasolnám a december 15-én megtartani a közmeghallgatással egybekötött 
ülésünket. Jó lenne, ha a képviselő-testület teljes létszámban jelen lenne.

A Képviselő-testület  8 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

63/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Közmeghallgatás meghirdetéséről

A Képviselő-testület  2009.  december  17-én  15  órai  kezdettel  közmeghallgatást  hirdet.  A 
közmeghallgatás színhelye: Monostorpályi Házasságkötő terem, Monostorpályi Bajcsy Zs. u. 
1.

Felhívja a polgármestert, hogy a lakosságot a helyben szokásos módon értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 10.

Vágó András polgármester
A jelzőrendszeres  szolgálat  működését  továbbra is  fenn kell  tartanunk.  Eddig mikrotérség 
keretében működött, jövőre azonban a finanszírozás módja megváltozik.

Vágó Józsefné Gond. Kp. vezetője

Hosszúpályinak az új finanszírozási rendszerben önállóan  kellett volna pályázni.  Annyiban 
változik  a  helyzet,  hogy  most  a  hívások  nem  Hosszúpályiba,  hanem  Hajdúszoboszlóra 
érkeznek,  azt  követően  jelzik  a  helyi  gondozónak  a  problémát.  Ha  2010.  január  1-től 
megszűnik a jelenlegi szolgáltatás, egyéb megoldást kell keresnünk, ugyanis a 10 db. készülék 
rendelkezésre áll.

Dr. Berényi Attila jegyző

Évente 500 eFt költségvonzata van a szolgáltatásnak a teljes mikro-térségre vonatkoztatva. A 
községünk  esetében  ez  125  eFt,  amennyiben  nincs  finanszírozva  a  szolgáltatás.  Ez  egy 
speciális szolgáltatás. Nem nagy összegről van szó, de egyedül nem tudunk pályázni, így ha a 
szolgáltatás finanszírozás nélkül marad érdemes átgondolni, hogy az ellátottak térítési díjat 
fizessenek-e.  Véleményem szerint  a  jelenlegi  társuláshoz kellene  ragaszkodni,  és  pályázat 
útján a forrást biztosítani.
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Szabó József képviselő

Én is utána néztem a hálózat helyi kialakításának, egy készülék ingyenes,  és minden további 
készülék  4000 Ft-ba kerül havonta.

Dr. Berényi Attila jegyző

Megkereste a Képviselő testületet a Gold Kft. akik szeretnék bérbe venni az AMIGÓ sörözőt. 
Ismertetném a beadványukat.

Beadvány a képviselő-testülettel ismertetve lett.

A beadványból  kitűnik,  hogy  a  nyitvatartási  igényük  eltér  a  jelenleg  működő  szórakozó 
helyek  szokásos  idejétől.  Mivel  törvény  nem  határozza  meg  a  nyitva  tartást,  azt 
önkormányzati rendelettel lehetne szabályozni. Elkészítettem egy rendelet tervezetet, melyben 
a Képviselő testület  dönthetne a községben működő vendéglátó egységek nyitvatartásának 
rendjéről, így megelőzve a későbbi vitákat, konfliktusokat.

Az  előterjesztés  szerint  a  település  közigazgatási  területén  működő  bár,  borozó,  italbolt, 
kocsma, zenés szórakozóhely illetve diszkó 24.00 és 6.00 óra között nem tarthatna nyitva.

Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzata

11/2009. (XI.27.) KT. rendelete

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 
évi  CLXIV.  törvény  6.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  település 
közigazgatási területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint korlátozza:

1. §

A  település  közigazgatási  területén  működő  bár,  borozó,  italbolt,  kocsma,  zenés 
szórakozóhely illetve diszkó 24.00 és 6.00 óra között nem tarthat nyitva.
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2. §

Az 1. §-ban foglalt üzletek működésével összefüggő zajhatások a lakosság nyugalmát nem 
zavarhatják.

3. §

A rendeletben foglalt korlátozásokat az önkormányzat által szervezett rendezvényekre nem 
kell alkalmazni.

4. §

E rendelet alkalmazásában:
a) Bár, borozó, italbolt, kocsma [TEÁOR 55.40-ből]: különböző szeszes és szeszmentes italok 
értékesítése palackozva és kimérve, étel (italbolt, borozó, borkimérés, drinkbár, kocsma stb.).
b)  Zenés  szórakozóhely  [TEÁOR  55.40-ből]:  különböző  szeszes  és  szeszmentes  italok 
értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő és gépzeneszolgáltatás, műsor (mulató, varieté, 
bár).
c)  Diszkó  [TEÁOR  55.40-ből]:  különböző  szeszes  és  szeszmentes  italok  értékesítése 
palackozva és kimérve, étel, gépzene szolgáltatás.

5. §

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. november 26.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2009. (XI.26.) rendelete 2009. november 27-
én kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. november 27.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Vágó András polgármester

A Polgármesteri Hivatal megállapodást írt alá az IRM-el, mely településőr foglalkoztatásának 
támogatására  irányul.  Minden  településnek  lehetősége  van  alkalmazni  településőrt,  aki  a 
közterületet,  közbiztonságot  ellenőrzi.  Ehhez  kapcsolódó  rendeletet  is  jó  lenne  alkotni. 
Kérdezném, hogy a képviselők véleménye szerint is ez szükséges-e, vagy sem?
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Vesszős Géza képviselő

Mindenképpen  szükséges  lenne  egy  ilyen  rendelet,  és  ehhez  kapcsolódva  szeretném 
tolmácsolni több lakos kérését, mely a Damjanich és Árpád u. kereszteződésben lévő sár, víz, 
pocsolya megszüntetésére irányul. Már elviselhetetlen az ott kialakult helyzet. Áll a víz, mert 
kiengedik  az  utcára,  ami  a  tormamosásból  keletkezik.   Egyrészt  szabálytalan, 
balesetveszélyes, környezetszennyező, bűzlik.

Dr. Berényi Attila jegyző

Személyesen fogom megnézni és intézkedni fogok a víz kifolyásának megszüntetésére. 

Vágó András polgármester

Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a Vízmű Zrt. közgyűlést tartott, melyen az 
igazgatótanács  lemondott.  Új  igazgatót  választottak.  A  részvényesi  jogok  gyakorlása  a 
képviselő-testület  felhatalmazása alapján a polgármesteré,  átadott  hatáskörben képviseli  az 
önkormányzatot. A nagyobb települések egyre inkább kiválnak és a több kis községnek kell 
összefogni.  85 %-os többségi szavazat szükséges az átalakuláshoz. Új cégbíró vizsgálja a Zrt-
t. Decemberben lesz egy komolyabb megkeresés, az SZMSZ-t is módosítani kell.

Szabó József képviselő

Gondolkodni kellene szolgáltató váltásról.

Vágó András polgármester

Sajnos, mi mint kis községek nem tudjuk megtenni a kiválást, egyesével nem lehet kilépni, 
össze kellene fogni, de ahhoz kevés a résztulajdonunk. A Vízmű Zrt-nél történő változásról 
tájékoztatni fogom a képviselő-testületet.

Vágó András polgármester

A képviselő-testület meghozott egy rendeletet a kitüntetések adományozására. Itt az év vége, 
és javasolnám első díszpolgári címet Géczi Jánosné nyugdíjas pedagógusnak adományozni. A 
rendelet  szerint  javaslat  szükséges  hozzá.  Géczi  Jánosné  régen  tanácselnök  helyettesként 
sokat tett a településért, mindig lehetett rá számítani, ha közösségi munkáról volt szó.

Az átadásra a Falu Karácsonyán kerülne sor, mely 2009. december 22-én 16 órakor kerül 
megtartásra.  Kérem,  hogy aki  egyetért  javaslatommal,  miszerint  Géczi  Jánosné  nyugdíjas 
pedagógus részére adományozzuk az első díszpolgári  címet  a  vele járó emlékéremmel,  és 
díszoklevéllel, kézfelnyújtással szavazzon.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület  8 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

64/2009. (11.26.) KT.  számú határozata

Díszpolgári cím adományozásáról

A Képviselő-testület Monostorpályi Község Önkormányzatának a Kitüntetések és díszpolgári 
cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2009. (IX.16.) KT. rendelete alapján 
díszpolgári címet adományoz

Géczi Jánosné (született: Szeverényi Ilona 1932. 09. 21. Medgyesegyháza, a.n.: Kupecz Ilona) 
4275 Monostorpályi Damjanich u. 10. szám alatti lakos részére.

Az átadás a rendeletben foglaltaknak megfelelően a Falu Karácsonyán történik, mely 2009. 
december 22-én 16 órakor kerül megtartásra.

Határidő: 2009. december 22.
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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