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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én 
megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Bodnár András, Kiss Zoltán, Merkószki András, 

 Szabó  József, Dr. Szura József,

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, és minden kedves megjelentet a 
nyilvánosság körében. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés 7 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, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

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

Vágó András polgármester

Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta történt eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakról adok 
tájékoztatást.

A mai nappal a Létavértes-Debreceni útszakaszon a vasúti közlekedés átmenetileg szünetel. 
Azok,  akik  rendszeresen  igénybe  vették  a  vasúti  közlekedést,  aláírást  gyűjtenek,  és 
megpróbálják  annak  szükségességét  bizonyítani,  hogy  állítsák  vissza.  Reméljük,  sikerrel 
járnak.

Az iskolában jelenleg folyik egy karbantartás, melynek keretében két esővédő épült, valamint 
tűzvédelmi szempontból előírták, hogy a tornaterem hátsó végében ajtót kell kialakítani, hogy 
nagyobb  rendezvények  tartásakor  az  épület  zavartalan  elhagyását  biztosítani  kell.  Ezt  a 
munkálatot Szilágyi Ferenc vállalkozó végzi.
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Szemétszállítás terén minden évben problémaként merül fel, az áremelés. Több fórumon is 
megpróbáltunk a kapcsolatot felvenni az AKSD illetékeseivel, községi és kistérségi szinten, 
de sajnos nem tudtunk egyezségre jutni, tehát a 2010. évre vonatkozó díjkalkulációt el kell  
fogadnunk, tudomásul kell vennünk.

Egy  személyt  közköltségen  történő  temetéssel  kellett  eltemetni,  Nagy  Ferencné 
Monostorpályi, Kossuth u. 34.sz. alatti lakost. Élettársa hitel formájában vállalta, hogy ezt a 
költséget ne terheljük jelzálogként a lakásra, hanem ő havonta kifizeti.

A  közrend,  közbiztonság  terén  nagyon  megrendült  a  lakosság  bizalma.  Jelenleg  a  Posta 
betörés miatt vannak sokan megijedve, mert községünkben ilyen  komoly betörés  még nem 
történt. A Kossuth utcán is 2 lopásról tudunk, és több helyről is jelezték,  hogy elsősorban 
élelmiszert tulajdonítottak el. Ez a gazdasági helyzet nagyon nehéz mindenkinek. Jelenleg a 
rendőri  jelenlétet  megerősítették  a  községben  és  a  környező  községekben,  figyelik  és 
ellenőrzik a közúton közlekedőket.

Eddig az időjárás nem okozott problémát, a mai napon kezdett el esni a hó, melyre felkészült 
az  önkormányzat,  homokot  szállítottunk  minden  utca   végére,  kereszteződésekhez,  a 
közhasznú munkásokkal a homokszórást el tudjuk végeztetni. Van az önkormányzatnak egy 
saját hóekéje, és amint szükséges, van rá vállalkozó, hogy eltolja az utakról a havat.

Legnagyobb  beruházásunk  a  Hosszúpályival  és  Hajdúbagossal  közös  szennyvízrendszer 
kiépítése.  A szervezés folyamatos, 92 millió forintot kapott a három település az előkészületi 
munkákra. Az éves tervek, közbeszerzés, stb. Hosszúpályi gesztorságában történik. Ehhez 5,4 
millió Ft-ot kell önrészt hozzátenni, amit szintén megpályáztunk, és a három község közösen 
7 millió Ft-ot el is nyert.   Ennek felhasználásáról a képviselő-testületnek határozatban kell 
állást foglalni.

Két  befejezetlen  beruházásunk van,  a  Kossuth  utcai  járda  megépítése,  valamint  az  iskola 
emelet ráépítése, mely évek óta a költségvetésben felhalmozási kiadásnál szerepel. Ezeket a 
beruházásból törölni kell.

Kérem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan akinek kérdése van, szíveskedjen feltenni.

Bodnár András képviselő

Nem a tájékoztatóhoz van kérdésem, csak szeretném bejelenteni, hogy munkaügyben hívást 
várok, amennyiben az ülés befejezése előtt kapok hívást, úgy időközben el kell mennem.

Vágó András polgármester

Amíg  a  kérdések  érkeznek,  kérem  Dr.  Varga  Zoltán  alpolgármesterünket,  hogy  mint 
háziorvos tájékoztasson bennünket a H1N1 oltásról községünkben előforduló esetekről.

Dr. Varga Zoltán  alpolgármester, háziorvos

November 1-e óta zökkenőmentes az ellátás és oltás. 200 db induló oltást kaptunk, de három 
héten  belül  elfogyott,  eddig  350 db.  érkezett,  és  kb.  300 fő között  van  községünkben az 
átoltottak száma. Ez az országos átlagnak megfelelő, összességében 10-15 %-os az arány. A 
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felajánlás megtörtént a nagyobb tömegekben dolgozóknak, akiknek csak tudjuk, ingyenesen 
adni, azok részére továbbra is ajánljuk.

Megbetegedést  még  nem  észleltem,  kórházba  kritikus  állapot  miatt  nem  kellett  senkit 
szállítani. Szezonális influenza szerű megbetegedésben vannak legtöbben, de a visszajelzések 
szerint nem kellett járványügyi tevékenységet folytatni. 

Elsősorban a terhes kismamák, kisgyermekesek a legveszélyeztetettebbek, és csak 3 év felett 
alakul ki a védettség. Olyan eset sem fordult elő, hogy 6 hónap alatti kisgyermeknél fordult 
volna elő a fertőzés.

Szabó József képviselő

A közrend, közbiztonsághoz szeretnék szólni, hogy 6 hete erősített  szolgálattal  működik a 
helyi polgárőrség, ami azt jelenti, hogy 2 gépjárművel járják a községet, illetve a „Laposon” 
gyalogos szolgálat  is  működik.  Sajnos pontos információt  senki sem tud adni,  azt  tudjuk, 
hogy nem a polgárőrség szolgálatának idejében történtek a betörések és eltulajdonítások.

Vágó András polgármester

Minden állampolgár köteles a saját ingó és ingatlanát megvédeni. Idős és fiatal egyaránt. A 
rendőrség  feladata  is  részben,  hogy  felügyelje  a  községben  a  rendet  és  biztonságot. 
Monostorpályiban 1992-ben alakult a Polgárőrség. És azóta is működik, ami azt jelenti, hogy 
igen is szüksége van rá a lakosságnak. Elvégzi a feladatát és jól végzik a dolgukat.  A község 
lakossága 2254 fő, és 950 lakás van. Természetesen nem a polgárőrök és rendőrség feladata 
mindenkire külön-külön vigyázni, de nagyon jó a jelenlétük. Sajnos ezek az eltulajdonítások a 
megváltozott társadalmi gazdasági változásnak a következménye. Régen is voltak ilyen fajta 
behatolások.  Bízom  benne,  hogy  a  jövőben  ebben  a  szervezett  formában  folyó  munka 
hasznos lesz.  Mindenkinek oda kell figyelni mindenkire. A rendőrség nincs állandóan jelen, 
mert  a  Hosszúpályi  kirendeltségnek  Monostorpályi,  Hosszúpályi,  Hajdúbagos,  Sáránd 
településeken is ott kell lenni, és egyre kisebb létszámot kapnak.

Ezt minden állományi ülésen felvetjük, jelezzük, hogy több rendőri jelenlétre lenne szükség 
minden  településen,  de  az  a  válasz,  hogy  az  államnak  nincs  pénze  a  rendőri  állomány 
feltöltésére. Most kezdődött el egy uj fajta kezdeményezés, az IRM  3300 településből 1500 
helyen állít be településőrt.  Mi is benyújtottuk a pályázatunkat 2 főre, még nem zárult le a 
pályázat, amint megkapjuk a választ, mi is beállítjuk, remélhetőleg mind a két főt elfogadják.

Dr. Berényi Attila jegyző

Jelenleg  közcélú  foglalkoztatás  keretében  állítottunk  be  egy főt  településőri  feladatra.   A 
településőr  semmilyen  hatalmi  jogosítvánnyal  nem  fog  rendelkezni,  de  együttműködik  a 
rendőrséggel, és jelzéssel él bármilyen rendellenességet észlel.

Ferge Gyuláné

Sajnos az utóbbi időben egyre csak szégyenkezni kell a rendőrök miatt. Akár hova megy a 
faluban, orvosi váróban, boltban, mindenhol ezt lehet hallani. Különösen mélyen érinti ez az 
eset, mivel ő is felnevelt egy gyermeket, aki jelenleg rendőr őrmester.
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Vágó András polgármester

Ez egyedi eset, nem kell magára venni, hisz a fiával eddig minden rendben volt, becsülettel és 
tisztelettel  végezte  mindig  a  munkáját,  nem  róla  van  szó.  Sok  rendőr  van,  és  csak 
általánosságban emlegetik, hogy a nagyobb betöréseknél nem derítik ki, nem tudják az igazi 
tetteseket előállítani.

Tímár Erzsébet

A postai betörés 15-én történt.  Mióta itt lakom Monostorpályiban, nagyon sok rendes embert 
ismertem meg, de sajnos sok emberrel van probléma is. Pl. Eladó a lakásom, amit többször 
meghirdettem.  Többen is jelezték felém, hogy átlátszó táskában több köteg pénzt akasztottak 
a  kapura,  de  személyesen  még  nem tapasztaltam,  csak  egyszer  láttam,  hogy  a  szomszéd 
asszony felvett valamit a kapu előtt, és azt mondták, hogy az is köteg pénz volt.  A lakásom 
nem az utcafronton van, és nem hallatszik be, ha keresnek, a szomszédba szoktak bekopogni 
és  érdeklődnek felőlem.  Amikor pedig rákérdezek,  azt  mondják,  hogy senki  sem keresett 
engem személyesen. Pedig már hangokat is hallottam, amikor azt mondták neki hogy „Katika 
miért nem szólsz neki?”

Már többször észrevettem, az utóbbi időben négyszer, hogy az ablakot benyomva jöttek be 
hozzám a lakásba, és morfium szagot és éreztem. Most nem tudom eldönteni,  hogy ez az 
egész manipuláció, vagy esetleg tényleg érdeklődnek a lakásom iránt, és az a pénz, amit a 
kerítésre  akasztanak,  nem  előleg  –e?  Ide  is  azért  jöttem  el,  hogy  megkérdezzem,  a 
Polgármesteri Hivatalban nem érdeklődtek-e a lakásom iránt, vagy személyesen irántam?

Vágó András polgármester

Nem  tudunk  olyan  esetről,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatalban  érdeklődtek  volna,  de  ne 
aggódjon,  ebben  a  kis  községben  mindenki  vigyáz  a  másik  emberre,  Önnek  is  van  két 
szomszédja, ha bármilyen rendellenességet észlelnek, megvédik.

Dr. Szura József képviselő

Szeretném megkérdezni, hogy hány család igényelte eddig a szennyvizet?

Vágó András polgármester

Eddig 132 fő nyilatkozott, hogy rácsatlakozik.

Kiss Zoltán képviselő

A múlt évben végzett felméréskor 270 fő tett előzetes nyilatkozatot, remélhetőleg ez a szám 
még emelkedni fog.

Kontorné Nagy Cecilia

Sokan  tisztában  vannak  vele,  hogy  környezetszennyezés  miatt  ez  nagyon  jó  lenne, 
szórólapokon szerepelt,  hogy aki nem nyilatkozik, annak is kötelező lesz és adók módjára 
hajtják  be.   Jó  lenne,  ha  tájékoztatást  kapnánk  róla,  mert  sokan  nem  hiszik,  hogy  ez 
megvalósul-e egyáltalán.

85



Vágó András polgármester

Azt hogy megvalósul, attól függ, hogy a pályázat második fordulóján részt veszünk-e. Mint 
ahogy arról már tájékoztattuk a lakosságot nem is egyszer, hogy a 66 %-os részvételnek meg 
kell  lenni  a  három  községet  illetően.  Azon  vagyunk,  hogy  minél  több  lakástulajdonos 
nyilatkozzon. Persze nem most azonnal épül meg, a szennyvízrendszer, hanem időbe telik, kb. 
3-4 év. A pályázatot követően közbeszerzés, kivitelezés, stb. Mind időbe telik. 

A környezetvédelmi előírások mindinkább kötelezni fogják az önkormányzatot a vezetékes 
szennyvízhálózat megépítésére. Az infrastruktúra bővítése az önkormányzatoknak is fontos.
Mint ahogy fontos az egészségügyi ellátás is. Mivel a lakosság köréből igen sokan eljöttek, 
kihasználnánk  a  lehetőséget,  és  a  Létavértesen  tervezés  alatt  álló  járó  beteg  szakrendelő 
kialakításával kapcsolatosan is szeretnénk tájékoztatást nyújtani. Megkérem Dr. Varga Zoltán 
alpolgármestert, háziorvosunkat, hogy  mint a Léta-Med Zrt. vezetőségi tagja tájékoztassa a 
jelenlévőket a járó beteg szakszolgálattal kapcsolatban.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester, háziorvos

A  Járó  beteg  szakszolgálat  kialakítása  is  pályázat  útján   fog  megvalósulni,  melyhez  a 
környező önkormányzatok közösen csatlakoztak,  kistérségi  szinten.  Ehhez  5 %-os önrészt 
kellett létrehozni, és minden önkormányzat át is utalta a ráeső  részt, mert csak így lehetett  az 
ÁFA-t minimalizálni.

Az első pályázati ütemen túl vagyunk, ami azt jelenti, hogy 1 milliárd Ft-ot már megnyertek. 
Itt is előírásszerű  közbeszerzésnek kell meglenni. A pályázat második ütemére benyújtották a 
hiánypótlást,  és arról tájékoztattak bennünket, hogy befogadták 50 millió Ft-ra. A Kft.-nek 
SZMSZ-t  kell  készíteni,  és  a  döntésekhez  igazgatós  tanácsot  létrehozni.  Jelenleg  3  fős 
igazgatótanács  működik  Dr.  László  Gyula  igazgató  főorvos  vezetésével.  Felügyelő 
Bizottságot is kellett választani, ahol személy szerint engem is delegáltak.

Bodnár András 15.45 órakor eltávozott az ülésről.

A Léta-Med Kft-hez 5 millió Ft-ot kellett saját erőt összeadni, melyet 8 önkormányzat meg is 
tett.   Létavértes  a  szakszolgálathoz  épületet,  telket  biztosít.  2010.  december  31-ig 
remélhetőleg megvalósul a beruházás, + 4 év kell, mire üzemeltetésre alkalmas lesz, mivel 
műszereket, stb. kell beszerezni.

Az országban kb. 20 járó beteg szakszolgálat fog megalakulni, elsősorban hátrányos helyzetű 
települések részére, és örvendetes az a tény is, hogy egyikének mi is részesei lehetünk, hogy 
Létavértes 1 milliárd Ft-ot nyert erre a beruházásra.
 
Jelenleg mindenki drágább szinten van ellátva, rendelőintézeti hálózatot figyelembe véve. Ha 
megvalósul, akkor közelebb lesz  Debrecentől, a lakosságnak is könnyebb lesz megközelíteni.
Megvannak az üzleti tervek, a határon túli gyógyszerellátásra is lesz jogosítványa,  és ráadásul 
a MEP-től olcsóbban. Erre is megvan a megfelelő menedzsment.

Vágó András polgármester
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A  Létavértes  Járó  beteg  szakszolgálat  8  km-re  lesz  csak  tőlünk,  és  2011-re  megépül, 
mindenféle  vizsgálatra  lehetőség  lesz,  amiért  eddig  Debrecenbe  kellett  beutazni,  sokkal 
közelebb kerül hozzánk. Ez egy nagyon nagy lehetőség.

Balogh Józsefné

Csak az a kár, hogy Létavértes felé nagyon rossz a közlekedés.

Vágó András 

Jelenleg tényleg rossza a közlekedés, de ebben a témában is voltak tárgyalások, és a Volán is 
partner az ügyben, hogy járatokat fognak indítani az érintett községekből.

Ferge Gyuláné

Nem  értem,  most  akkor  mi  a  fontos?  A  szennyvíz,  vagy  ez  a  Rendelőintézet?  Az 
önkormányzat  csinálta,  és  a  másik  kérdés  az,  hogy  a  lakosságnak  mennyivel  kell  ehhez 
hozzájárulni?

Vágó András polgármester

Ehhez nem kell hozzájárulni a lakosságnak, a két beruházásnak semmi köze sincs egymáshoz. 
Kistérségi szinten lett megpályázva, mivel csak hátrányos helyzetű kistérségek pályázhattak, 
nem önálló települések.  A kistérségi társulásnak községünk is tagja,  és érintettek vagyunk 
Létavértes  szomszédos  település,  hátrányos  helyzetünk  is  adott  a  lehetőségeket  ki  kell 
használni, ezzel is a lakosság érdekeit képviseljük.

Aki  a  fenti  kiegészítésekkel  elfogadja  a  polgármesteri  jelentést,  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 Önkormányzata

65/2009. (12.17.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

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

Tárgy: (2. tsp.) Döntés befejezetlen beruházásokról 
Előadó: Vágó András polgármester
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Ami  a  tájékoztató  elején  elhangzott,  határozati  javaslatként  ismét  felteszem,  hogy  a  két 
befejezetlen  beruházást,  mely  nem  valósult  meg  töröljük  a  költségvetésből.  Kérem  a 
képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja, kézfelnyújtással  szavazzon.

Szavazás

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

66/2009. (12.17.) KT. határozat

Befejezetlen beruházásokról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  befejezetlen 
beruházásokat – mivel azok a tervezett módon már nem valósulhatnak meg – nem kívánja 
megvalósítani:
- általános iskola emeletráépítése
- Kossuth utca járda építése

Felhívja  a  polgármester,  hogy  jelen  döntést  a  költségvetési  rendelet  módosításakor 
érvényesítse a jogszabály tartalmában.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester

Tárgy: (3. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  1/2009.  (II.17.)  KT.  rendeletének 
módosításáról

Vágó András polgármester

A költségvetés módosítását is el kell fogadnunk. Az előterjesztést a rendelet tervezettel együtt 
a képviselő-testület tagjai megkapták, kérem, hogy aki a módosítást az előterjesztés alapján 
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

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

12/2009. (XII.18.) 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 286.217
     ezer forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből  hitel  2.577   eFt.

(2)  Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 286.217
     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                                     47.353   eFt.
7. Pénzmaradvány 
    - Felhalmozási célra             8.534   eFt
    - Müködési célra           13.838   eFt
8. Működési célu pénzeszköz átvétel             6.112   eFt
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     9. Önkorm. sajátos tőke jellegű bevétele                              30   eFt
     10. Hitel                         2.577   eFt
     11.Központosított támogatás                                                          2.041   eFt
     12. Felhalmozási célu pénzeszk. átv.                                              3.133   eFt
     13. ÖNHIKI egyéb támogatás            3.000   eFt
     14. ÖNHIKI          28.291   e Ft

Bevételek mindösszesen:                    286.217   eFt.

3.§.

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

1. Személyi jellegű juttatás                                  65.159   eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok                      22.278   eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás                            21.349   eFt
4. Átadott pénzeszközök    
     - felhalm. célra                    -----     eFt
     - működési célra          64.910   eFt
5. Társ. Polit. jutt.          41.551   eFt 
6. Dologi kiadások          65.570   eFt
7. Felhalm. Cél. Tartalék,  Saját forrás                                                      ----    eFt

Kiadások mindösszesen:                  286.217  eFt

4.§.

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

8.§. (1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009. évi 
     költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban a  4. sz. melléklet 
     tartalmazza. A  kiadás főösszege  138.547    eFt    /   Létszám:11 fő /

5. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2009. december 17.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi  Község Önkormányzatának 12/2009.  (XII.18.)  rendelete  2009. december 
18-án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2009. december 18.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Tárgy: (4. tsp.) Közmeghallgatás

Vágó András polgármester

Most pedig lehet kérdéseket feltenni a képviselő-testület tagjai felé.

Kiss Árpád

Dr.  Varga  Zoltán  által  elmondottakhoz  kérdezném,  hogy  ilyen  gazdasági  helyzetben  az 
egészségügyben új struktúra kiépítésére szükség van-e, és lát-e arra lehetőséget, hogy egy jól 
megépülő, és működő projekt lesz?

Tudomásom szerint a volt orvosi rendelő és szolgálati lakás lebontásra kerül, testületi döntés 
alapján. Nem lehetne-e megoldani annak az épületnek a mentését? Ha lehetséges lenne, egy 
Táncházat  is  kialakíthatna  a  most megújuló  egyesület.  A Kultúrház felújítása  során pedig 
javasolnánk, hogy ne kővel - járólappal  rakják le,  hanem padlóburkolóval, mert Bárándon 
egy  helyen hideg burkolóval van és nem lehet rajta rendesen táncolni, összegben pedig nem 
olcsóbb.

A  volt  orvosi  rendelőt  kb.  7  millió  Ft-ból  fel  lehetne  újítani,  állagát  megóvnánk  és  2 
egyesületnek  is  lehetne  közös  használatra  alkalmas.  Polgárőrségnek  sincs  helye,  és  a 
Hagyományőrző Egyesületnek sem.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Többen is felvetették már ezt a kérdést az egészségügy terén, miért van erre szükség, hogy 
több rendelőintézet  működjön ebben a gazdasági helyzetben.  Ezt  most pályázati  lehetőség 
keretében fogják megalakítani, a finanszírozást pedig már évek óta az jellemzi, hogy egy-egy 
évre előre nem lehet látni.

Magyarország egészségügye strukturális  átszervezésre  fog  kerülni.  Még ha  kormányváltás 
lesz, akkor is el kell kezdeni, mert a reform elodázhatatlan. Ha van egy felépítés, van mire 
tervezni, alapozni. Egyre több kórház zár be mert az a legdrágább egészségügyi szolgáltatás. 
Egyre több feladatot alapellátásban kell elvégezni. Mindig alulról kell építkezni. Garantálni 
nem lehet semmit, egyelőre az biztos, hogy elodázhatatlan a változtatás. Előbb-utóbb kettős 
finanszírozású lesz az egészségügy. Ígéretek vannak garancia nincs.

Vágó András polgármester

A  Kultúrház  felújításának  pályázata  be  lett  nyújtva  és  a  tervező  a  burkolatot  parkettára 
tervezte, tehát a táncegyüttesnek nem lesznek gondjai.

A volt orvosi rendelő és szolgálati lakást pedig le fogjuk bontani, mert nem lehet felújítani, 
statikailag  életveszélyes. Az az épület az 1900-a évek előtt épült, nem lehet megmenteni. A 
képviselő-testület még nem döntött arról, hogy mire fogja használni a területet.

A polgárőrségnek nincs helye, hallottuk. 17 évig nem is volt, mégis működött. Szabó József 
kért a testülettől helyiséget, a nyáron már festés alatt állt mikor megmutattam, hogy egy hét 
múlva el lehet foglalni, azóta nem jelentkezett, pedig kész van. Együtt lehet használni éjjel a 
polgárőrség,  nappal  pedig a  KMB megbízott,  valamint  egy héten  egyszer  minden kedden 
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délelőtt a falugazdász. Az internetet is bevezettük Vesszős Géza képviselő közbenjárásával 
már tavasszal, korlátlan hozzáféréssel lehet használni.

Szabó József képviselő

Igen, a polgárőrségnek kértem egy helyet, igaz, hogy nem ezt, de jobb híján ez is jó lesz. 
Nekem senki sem szólt, hogy használatba lehet venni.

Vágó András polgármester

Bármikor mehetnek kész van a helyiség, a falugazdász már hónapok óta használja, a KMB 
megbízott  nem  tartott  eddig  igényt  rá.  Polgárőr  iroda  sehol  sem  működik  a  környéken 
Melegedni elegendő a helyiség, sőt páncélszekrényt is be lehet állítani. Ettől még működhet a 
polgárőrség. Az a baj, hogy engem egy gyűlésre sem hívnak meg, holott az önkormányzat 500 
eFt-al segíti a polgárőrséget évente. Tehát még azt sem mondhatják, hogy önmaguknak kell 
fenntartani magukat, de ebből nem kell vitát nyitni.

Ferge Gyuláné

Valamikor  minden  évben  volt  falugyűlés.  Most  miért  nem  tartanak,  és  erre  a 
közmeghallgatásra ki kapott meghívót? Többen is igényelnék a falugyűlést.

Dr. Berényi Attila jegyző

A képviselő-testület évente egyszer köteles közmeghallgatást tartani. Falugyűlés tartása nem 
kötelező, csak az 500 fő alatti településnek. Ha olyan nagyszabású, az egész községet érintő 
beruházásról  kell  dönteni,  általában  akkor  hív  össze  a  testület  falugyűlést.   Egyébként 
hirdetőre lett  kitéve a  tájékoztatás  a mai  közmeghallgatásra,  de minden képviselő-testületi 
ülés nyilvános, tehát bármikor bárki a község lakossága körül részt vehet a soros üléseken is. 
Úgy tudom, hogy nagyon sok helyre lett kifüggesztve a hirdetmény, már két héttel ezelőtt 
kitettük. Egyébként milyen tárgyban igénylik a falugyűlés tartását?

Vágó András polgármester

Minden szokásos helyre, minden utcára, boltba ki lett téve a hirdetmény, és jelzések érkeztek, 
hogy amit nappal kitettünk, azt éjjel leszedték. Valakinek érdeke fűződött ahhoz, hogy minél 
kevesebben  szerezzenek  róla  tudomást?   Nem tudjuk,  de  legalább  50  db-ot  pótoltunk  az 
elmúlt napokban is.

Minden  évben  az  utolsó  testületi  ülésen  tartjuk  a  közmeghallgatást,  mint  ahogy  azt  a 
hirdetményben is szerepelt  a mai napra szóló.  Eddig nem nagyon volt  érdeklődő, örülünk 
neki,  hogy  most  ennyien  jöttek  el.  Bármikor,  bármilyen  gonddal  be  lehet  jönni  a 
Polgármesteri  Hivatalba,  mindenki előtt  nyitva áll,  a faluba is rendszeresen megfordulunk, 
bármikor  meg lehet  szólítani,  olyan még nem fordult  elő,  hogy ne hallgattam volna meg 
valakit.

Major Istvánné

Általában  kocsival  közlekedik,  nem  sokat  lehetett  gyalogosan  látni,  talán  egyszer,  ha 
előfordult az utóbbi időben.
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Balogh Józsefné

Mikor fog megépülni a Bajcsy Zs. utcán a buszforduló?

Vágó András polgármester

A Bajcsy Zs. utcai buszfordulóra pályázat kerül beadásra kistérségi szinten, több településsel 
közösen. Épülettel együtt szeretnénk kialakítani a busz fordulót, a pályázatban is így szerepel. 
Újonnan lesz a Létai u. végén, a Létai úton a régi helyeken, az óvodánál, vele szemben a bolt 
előtt, itt a Petőfi téren a meglévő forduló és a Bajcsy Zs. út végén. Ez utóbbihoz folyamatban 
van  a  terület  megszerzése,  megtettük  az  intézkedést,  megbízás  alatt  van.   Az  arra  lakó 
embereknek távol van a jelenlegi  megálló, és sokan igényelték,  melyet ez a fejlesztés ki fog 
elégíteni.

Pusztai János

Közmeghallgatás ilyen szinten nem volt kiplakátozva.  Falugyűlés tartása 1-2 esetben volt az 
önkormányzat  megalakulása  óta.  Igenis  vannak  emberek,  akik  igénylik,  és  hozzátartozik, 
hogy nagyobb tömeges közösségi szinten hallgassuk meg a tájékoztatást arról, hogy milyen 
döntéseket  hoz a képviselő-testület.  Demokráciában élünk. Testületi  ülések mikor  vannak, 
nem  tudunk  róla.  Valamilyen  szinten  tájékoztatni  kellene  az  embereket.  Igénylik.  Több 
ciklusban voltam én is képviselő, de nem  sikerült falugyűlés tartását kezdeményezni, hiába 
többször felvetettem.

Vesszős Géza képviselő 16.30 órakor megérkezett.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  képviselő-testületi  ülésekről  is  hirdetményben  tájékoztatjuk  a  lakosságot,  mégpedig  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőjén. Ezen kívül a képviselők tartják a kapcsolatot a lakossággal. 
Amennyiben  igénylik  a  jövőben  minden  testületi  ülésről  szélesebb  körben  helyezünk  ki 
plakátot. Mint ahogy elmondta, demokrácia van, de az nem közvetlenül, hanem elsősorban a 
képviselőkön  keresztül  működik.  Ebben  a  községben  10  ember  tud  döntést  hozni,  a 
lakosságszámot  figyelembe  véve.   A  Polgármesteri  Hivatal  nyitva  áll,  bárkinek  segítünk 
mindenben. Monostorpályi nem egy olyan község, számos probléma van, de olyan még nem 
volt, amit nem oldottunk volna meg. Van, akinek személyes problémája van és nem a község 
előtt akarja megoldani. Milyen probléma merült fel hogy falugyűlést hívjunk össze, milyen 
témában, ami az egész községet érintően fontos?

Pusztai János

Törvény írja elő, és illik szóba állni az emberekkel. Munkahely teremtésének lehetősége. Ez 
mind falut érintő probléma.

Kiss Árpád 

Nyirábrányban és Bárándon rendszeresen, évente tartanak  falugyűlést.
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Dr. Berényi Attila jegyző

Várjuk a további felvetéseket, azért vagyunk itt, hogy válaszoljunk.

Pusztai János

Kíváncsi lennék arra, hogy az iskola udvarán 2005-ben épült un. egészségügyi célt szolgáló 
építmény valójában milyen célt szolgál? Annak idején 2,5 millió Ft-ból építették, szabadtéri 
program tartására. Szerintem erre semmi szükség  nincs, se alja se oldala nincs, azóta eltelt 3 
év, és nem nagyon van kihasználva. Abból a pénzből más fontosabb dolog is épülhetett volna.

Merkószki András képviselő

Mint pedagógus erre a kérdésre már kapott  választ  a tantestületi  ülésen.   Az az építmény 
pályázat útján készült, a füves pályához szabad foglalkozáshoz alkalmas helyiségként. Hozzá 
volt rendelve a pályázathoz, nem szerencsés, de a pályázatnak része volt. 

Vágó András polgármester

Akkor 2005-ben Pusztai  János képviselő volt,  akkor épült  meg az iskola udvarán a füves 
pálya kialakításkor a vízelvezetés is. A labdavédő hálók itt készültek el. Volt egy pályázat, 
megragadtuk az alkalmat,  és azt  hiszem nem is feleslegesen,  mert  a gyerekek használják, 
rossz időben van egy fedett helység, ahova alá állhatnak.

Kissné Géczi Judit

Nekem szokatlan  ez  a  dolog,  -  igazságszerető  ember  vagyok.   Sok fontos  döntést  hoz  a 
képviselő-testület,  pályázatot  nyújt  be,  és  igaz,hogy  formálisan  is,  de  mindenképpen 
fontosnak tartanám ezekről tájékoztatni a lakosságot.

Dönteni,  tervezni  a  képviselő  testületnek  kell.  Éves  szinten  egyszer  azonban  illene 
tájékoztatni a lakosságot.  Higgyék el fontos megtisztelni az embereket a testület által  hozott 
tervekről,   döntésekről.  Tudom előfordulnak nem kívánatos  emberek is,  de néhány részeg 
embert  lehet kezelni. 

Vágó András polgármester

Minden képviselő-testületi ülés nyitott, bárki jöhet. Az önkormányzat nyitott.

Kissné Géczi Judit

A  képviselő-testületi  ülések  időpontjai  is  korai,  ha  későbbre  tennék,  biztosan  többen 
ráérnének és részt vennének

Balogh Józsefné 

A szolgáltató udvarban valamilyen utat nem lehetne csinálni?
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Vágó András polgármester
Köszönöm a kérdést  és  örülök neki,  hisz  ilyenekre vagyunk kíváncsiak,  ami  probléma és 
megoldást várnak rá.

Szabó Józsefné

A  Polgármesteri  Hivatalba  hiába  megyek  ügyet  intézni,  nekem  személyesen  rossz 
tapasztalataim vannak.  Gépjárművet adtunk el még 2007-ben,  azóta legalább 10 alkalommal 
kerestem meg az ügyintézőt, és még mindig nem került le a nevünkről. Az adóügyes miért 
nem törli le, holott adásvételi szerződést, nyilatkozatot, mindent bevittem. Hogy miért nem 
törli  le a nevünkről nem tudom, mert  az okmányiroda a Polgármesteri  Hivatalhoz küld,  a 
Polgármesteri Hivatalnál pedig nem tudnak mit kezdeni.

Jegyzőt  is  kerestem több alkalommal,  az aláírás  hamisítással  kapcsolatosan,  mely  ügyben 
kezdeményeztem  az  eljárást.  Az  ügyészségi  okirat  meg  is  érkezett  a  vizsgálatról,  több 
alkalommal  kértem  írásban  részemre  kiadni,  nem  kaptam  meg  és  választ  sem kaptam  a 
vizsgálat eredményéről.

Dr. Berényi Attila jegyző

A hivatalnak az okmányiroda minden hónapban megküldi a forgalomból kivont gépjárművek, 
valamint az eladott gépkocsik listáját, és addig míg nem szerepel benne a szóban forgó jármű, 
nem tudjuk  törölni.  Az adatbázis  lemezen  megy át,  mi  pedig  a  Létavértes  Okmányirodai 
adatokkal  dolgozunk.  Az  ügyintézőnek  pedig  nemcsak  ez  a  feladata,  ha  bejön  hozzám, 
személyesen fogok utána járni az ügynek. Mindenkit bárkit bármikor  fogadok, megkereshet 
személyesen.

Pongor Katalin

Most először hallottam, hogy voltak megbeszélések a szennyvízzel kapcsolatosan. Szerintem 
korai még beszélni arról, hogy ki köti be és ki nem, mikor még azt sem lehet tudni, hogy 
mikor épül meg a faluban.

Arra  lennék  kíváncsi,  hogy  ha  kötelezővé  teszik  minden  telekre  a  rákötést,  ahol  nincs 
bevezetve a víz sem, ott is be kell kötni? Akinek nincs rá pénze, hogy jövedelme sincs, hogy 
szedik be tőle? Nyolc éven keresztül még 1000 Ft-ot sem tudnék vállalni, nemhogy 2.300.- 
Ft-ot.   Mikepércsen  úgy  tudom,  hogy  1000.-  Ft-ot  fizetnek  havonta,  el  is  kezdték  az 
építkezést, de elfogyott a pénzt, és az utakat is feltörték, és még arról sem gondoskodtak, hogy 
azokat visszatemessék. A gázbekötéskor is sok probléma volt, az utakat feltörték, nagyon sok 
autónak leszakadt az alja, mert  hosszú  ideig  állt a munka.

Az utak jelenlegi  állapotával  kapcsolatban azt szeretném elmondani,  hogy még csak most 
kezdett el esni a hó, és lehet, hogy nincsenek felkészülve rá, de míg idáig eljöttem, nagyon 
sok autó keringőzött az utcán, mert nagyon csúszott. Jó lett volna, ha homokoztak volna, vagy 
letolnák a havat az útról. A járdákon sem jobb a helyzet, ott is mindenki a hóban jár, csak 
csúszkálni  lehet.  Több  mint  egy  hónapja  beadtam  egy  kérelmet,  mely  az  árokásás,  és 
telekhatár rendezésről szól, és még a mai napig nem kaptam rá választ.
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Dr. Berényi Attila jegyző

Ki lett  küldve  a  múlt   héten   a  kézbesítő  visszahozta,  mivel  nem tartózkodott  otthon,  és 
postaládába sem tudta bedobni.  A kézbesítést megismételjük.

A  szennyvízzel,  csatornázással  kapcsolatosan  alakult  egy  szervező  bizottság,  akik  több 
tájékoztatót juttatott el a lakossághoz, ahol minden tag elérhetőségét feltüntették,  valamint 
megbeszéléseket  szerveztek.  Akit  érdekelt  a  csatornázás,  és  csatlakozási  szándéka  volt, 
megkereste a bizottságot, és személyesen tett nyilatkozatot.  

Ferge Gyuláné

Én is  tagja  vagyok ennek az előkészítő  bizottságnak,  és  az elérhetőségeket  szórólapokon, 
tájékoztatókon  juttattuk  el  a  lakossághoz.  Arról  volt  szó  a  megbeszéléseken,  hogy  ne 
házaljunk, akit érdekel a bekötés, jelentkezik nálunk és személyesen megkeressük.

Hosszú  László

Igen erről volt szó, hogy akinek szándékában áll csatlakozni a szennyvíz, csatornahálózathoz, 
azzal  személyes  megbeszélés  keretében  történik  a  tájékoztatás,  de  kisebb  fórumokat  is 
tartottunk, melyről részletesen tájékoztattuk a lakosságot.  A szervező ezeken a fórumokon 
jelen  volt,  és  a  résztvevőket  tájékoztatta  a  vízi  közmű  társulat  létrehozását  illetően  is. 
Folyamatosan lehet csatlakozni bárkinek.

Vágó András polgármester

Az utak  síkossága  ellen  sajnos  nem sokat  tudunk tenni,  a  mai  nap  kezdett  el  esni  a  hó, 
felkészültünk rá, a kanyarokat folyamatosan homokkal szórjuk, de a hó folyamatosan esik, és 
betemeti a homokot, amint eláll, újra homokot szórunk ki. A közmunkások egész nap szórták 
és szórni fogják, akár hétvégén is. Egyébként a KPM. feladata  és kötelessége lenne, mint 
ahogy a két  település között  is,  ott sincs szórva. A járda síkosság mentesítése a lakosság 
feladata.

Fehér József

Jó lenne összefogni, én is szívesen vállalom, elég sok mezőgazdasági vállalkozó van, akinek 
műtrágyaszórója van, az utakat szórjuk meg homokkal.

Merkószki  András képviselő

Az út volt szórva a mai nap folyamán többször is, esik a hó, közben fagy lefele. A főutak a 
KPM.  tulajdonában  vannak,  jelzéssel  kell  élni  feléjük,  hogy  gondoskodjanak  a  síkosság 
mentesítéséről.

Deim Lászlóné

Kihez tartozik a közvilágítás?
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Vágó  András polgármester

A közvilágítást  eddig  az  E-On végezte  alvállalkozóval,  de  nem vagyunk  megelégedve  a 
jelenlegi szolgáltatóval. A lakosság köréből is több elégedetlen jelzést kaptunk, éppen ezért 
megpróbálunk átmenni másik szolgáltatóhoz. A jelenleg ajánlatot adó MEZEVILL Kft. 50-60 
%-os megtakarítást  ígért.    Következő testületi  ülésre átnézzük az ajánlatot  és testület  elé 
hozzuk a döntést.

Timár Erzsébet

Csak nehogy rosszabb legyen. Többször előfordult már előtte is, hogy egyszer égett, egyszer 
nem égett, még  olyan is előfordult, hogy azt hitte  valaki szórakozik vele.

Vágó András polgármester

Sajnos a rendszer is el van öregedve, valószínű azért fordulhatott elő, vagy az időjárás, a szél 
is befolyásolta. A pályázatokról, beruházásokról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy 
szeretnénk mi több pályázatban  részt  venni,  de önrészhez  van kötve.  Pl.  a  Tubus magtár 
felújítása  100 %-os  támogatott,  a  közalapítványon  keresztül  fog  megvalósulni,  melyre  52 
mFt-ot nyertünk.

Ezen kívül 17 millió Ft-ot kaptunk az óvoda felújítására, 20 millió Ft-ot pedig a Bajcsy Zs. u. 
építésére, buszöböl kiépítésére. A környékbeli településekhez viszonyítva községünk nyerte 
2009. évben a legtöbbet,  kb. 100 mFt-ot.   Ezen kívül évente folyamatosan nyújtjuk be  a 
szennyvíz  pályázatot  Hosszúpályi  és  Hajdúbagos  községekkel  közösen.   Ilyen  éveken 
áthúzódó lesz a járóbeteg szakszolgálat megvalósulása  is.  A Dózsa Gy. utcán három telek 
összevonásával egy játszótér építését is tervezzük szintén pályázat útján,  csendes helyen – 
tiszta levegőn egy pihenő résszel  kialakítva. Gyerekeknek, idősebbeknek egyaránt alkalmas 
lesz kikapcsolódásra.

Kontor Attila vállalkozó

A közületi munkákat miért mindig csak egy ugyanazon vállalkozó végzi? amikor társadalmi 
munkát  kell  végezni  mindig  megtalálják,  pl.  most  is  a  homokhordást  egy  hosszúpályi 
vállalkozó végezte, ezt mi monostorpályi lakosok, vállalkozók, tehergépkocsival rendelkezők 
is el tudtuk volna végezni.

Vágó András polgármester

Eddig ajánlat nem érkezett, vállalkozók részéről, meg kisebb munkálatokról volt szó, melyre 
nem kellett közbeszerzést kiírni. Az idén két közbeszerzési  beruházás lesz, a Bajcsy Zs u. 
építése,  valamint  a  TUBUS.  Amikor  hirtelen  jönnek  egyes  feladatok  és  gyorsan  kell 
cselekednünk, akkor a választás is arra esik, aki kéznél van, és ismerjük a munkáját.

Köszönöm a jelzést, a hasonló munkálatoknál meg fogjuk keresni, és próbálunk több lábon 
állni,  több pályázatot  nyújtunk  be,  hisz  a  falu  érdeke  is  ezt  kívánja,  hogy  a  fejlesztések 
folyamatosak legyenek.
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Deim Lászlóné

Miért épp a Dózsa Gy. utcára teszik a játszóteret, az egy eldugott hely? Kérdésem, hogy az 
Orvosi Rendelőnél szükséges lenne egy járda, jó lenne, ha erre is figyelnének, mert elég sok 
ember megfordul.

Pongor Katalin

Az útfeltöltésnél jó lenne jobban oda figyelni, hogy a visszatemetés  ne okozzon eltérést, mert 
balesetveszélyes  is,  és  a  mélyedésekben  megáll  a  víz,  télen  felfagy  és  tovább  rontja  a 
környező utat. A beruházónak legyen kötelezettsége a hiba kijavítására.

Vágó András polgármester

Egy-egy  beruházásnál  mindig  van  kivitelező,  és  műszaki  ellenőr,  akik  felelősek  és 
kötelezettségük van a helyreállításnál.

Czibere József 

Kevés polgárőr van jelen, több megjelenésre számítottam. Kérdésem lenne, hogy mi az oka 
annak, hogy vagyunk 90-100 fővel a polgárőrségben, és nem kapunk semmilyen támogatást 
az önkormányzattól. Egy helyet nem biztosítanak, ahova szolgálatkor melegedni be tudnánk 
menni. Az ülésünkön nem jelenik meg senki.

Szabó József képviselő

Mint polgárőr vezető  úgy gondolom erre a kérdésre elsősorban nekem kell válaszolni.  Az 
önkormányzat 300-600 eFt anyagi támogatást  nyújtott az egyesületnek. Czibere József  itt 
nem az anyagi  támogatásra  gondol,  hanem az erkölcsi  elismerésre.  Most értesültem én is 
arról, hogy a Kultúrház kisterme már nyáron elkészült, csak állítólag én nem jöttem a kulcsért, 
hogy birtokba vehessük.

Pongor Katalin

A  falu  két  végén  táblával  van  jelezve,  hogy  „Kamerával  védett”  település  vagyunk. 
Kérdésem, mikor lesz kikamerázva, vagy csak a faluvégek vannak? Olyan sok idegen jár a 
faluban,  a  boltokban  szétnéznek.  Rendőrség  sem jár  folyamatosan.  Jó  lenne,  ha  legalább 
ezeken a helyeken kameráznának, mert ebből sok mindent vissza tudnának nézni, a betörések, 
stb. felderítésére.

Vágó András polgármester

Az önkormányzatnak kötelező feladatai vannak, amelyeket elsődlegesen meg kell oldani, és 
azt  meg  is  oldjuk.  Egyéb  bevétele  nincs  az  önkormányzatnak,  melyet  kamera  rendszerre 
fordíthatnánk.

Szabó József képviselő

Azt hiszem, hogy kikerülte polgármester úr a választ, mert mi, azaz én egy helyiséget kértem 
az önkormányzattól évekkel ezelőtt, valamint egy 16 kamerás rendszert ajánlottam fel, amit a 
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testület leszavazott. Akkor azonban nem volt pénzről szó, és 10 mFt-ba  került volna saját 
pénzből.

Vágó András polgármester

Akkor  a  Kossuth  iskola  épületét  kérte  volna  a  polgárőrség,  melyet  megnéztünk,  és 
életveszélyes helyzete miatt felújításra nem volt alkalmas. Akkor arról is szó volt hosszú távú 
fejlesztések terén, hogy mivel szemben van az Idősek Otthona, oda egy apartmant tartottunk 
volna alkalmasnak, emeltszintű ellátással, hogy egy komplexum egyben lenne.

Egyébként a lakosság saját feladata, hogy megoldja a tulajdonának védelmét, az pedig nem 
hangzott el sohasem, hogy a kamerarendszert ingyenesen telepítették volna.

Kiss Zoltán képviselő

Én is emlékszem erre a felvetésre, mint minden képviselőtársam, és a képviselő-testület azért 
szavazta  le,  mert  nem értett  egyet a  civil  emberek védelme érdekében.  Hisz megkérdezés 
nélkül senkit sem lehet megfigyelni. Pénzről akkor nem is volt szó, arról meg pláne nem hogy 
Szabó József képviselő saját pénzből ajánlotta volna fel.

Czibere József 

A fiatalok helyzete sem megnyugtató, mert nincs egy hely, ahol lennének.

Kissné Géczi Judit

Bemutatkozom:  Kissné  Géczi  Judit  vagyok,  ha  valaki  nem  ismerne,  hisz  nagyon  sokan 
megjelentek,  aminek  személy  szerint  örülök.  Itt  születtem,  szüleim  is  itt  éltek,  6  éves 
koromban mentünk el, és most újra itt élek, már 6 éve. Tehát állandó szoros kapcsolatom volt  
és van a faluval. Itt éltek  a családom, szüleim, nagyszüleim, rokonaim,  mindenki ismerte a 
Katona családot.  Vannak összevetőlegesen tapasztalataim, hogy milyen volt régen itt élni a 
faluban, milyen most, és vannak terveim is, hogy milyennek szeretném. Hogy milyen volt, 
arról pár szóban annyit tudok mondani, hogy a biztonságot jelentette,  az itt élőket biztonság 
vette  körül,  segítették,   egymást,  túlélték   a  nehéz  helyzeteket,  és  szerették  egymást  az 
emberek.

Mivel már kb. 6 éve hogy újra itt élek, azt tapasztaltam, hogy az a biztonság, melyre gyerek 
koromban  emlékszem,  teljesen  megszűnt,   az  emberek  bizalmatlanok,  reményvesztettek, 
irigyek, egyszóval a borúlátás jellemzi az embereket. 

Férjemmel együtt nekünk nagyon nagy igényünk van a kultúra iránt, ezért is kapcsolódtunk 
be a néptáncba, igényeljük a közös együttléteket. azt is észrevettük, hogy a csoport szintén 
igényli  a  szép,  tiszta  közösséget,  együttléteket,  és szinte  keressük az alkalmakat.  Örülünk 
hogy a néptánccsoport révén ilyen közösségi élményhez jutottunk. Rájöttünk, hogy tenni kell 
azért  nem  is  olyan  sokat,  hogy  a  közösséget  összefogjuk,  és  kb.  150  ember  az  aki 
hasonlóképpen gondolkodik,  és  közös álmunk –  vágyunk a falu  jövőjével  is  kapcsolatos. 
Példa  van  rá  országszerte,  hogy  a  közösségek  össze  fogják  az  embereket,  falvakat 
virágoztatnak fel,  egyre több embert  maguk köré gyűjtve.  pl.  Bárándon 19 civil  szervezet 
működik,  és  nagyon  jól  megvannak  egymás  mellett,  több  millió  forintot  nyertek  már  az 
összefogás révén.

99



A  kis  csoportunk  egyre  bővül  ,  ezért  határoztuk  el,  hogy  egy  egyesületet  alapítunk,  a 
Monostorpályi Jövőjéért Egyesületet.  Ez egy célt szolgál, a falu közösségének összefogását, a 
fejlődést, gyarapodást. Szeretnénk minél több ember támogatását megnyerni, és elsősorban az 
Önkormányzat  támogatását  is,  mert  hiszünk  abban,  hogy  közös  akarattal,  szeretetben, 
összefogásban  óriási lehetőség van.

Vágó András polgármester

Örülünk a kezdeményezésüknek, az önkormányzat sohasem volt az önszerveződések ellen, 
eddig  is  támogatta  a  szerveződéseket.   Összefogásból  a  falu  arculata  is  kialakul.  Vannak 
sportot  szerető   emberek,  vannak  akik  táncolni  szeretnek.  Örülök  a  felszólalásának.   Az 
önkormányzat  a  kulturális  egyesületnek  eddig  is  lehetőséget  adott  az  összejövetelek 
lebonyolítására,  hisz  a  Kultúrházat  korlátlanul  használhatják,  és  a  jövőben  is  biztosítjuk. 
Szívesen látjuk a rendezvényeinken való fellépésüket.

Kissné Géczi Judit

Szeretném, ha eljönnének a képviselő-testület tagjai is,  együtt lennénk, szeretném, ha együtt 
lennénk és együtt örülnénk. Hogy megnéznének bennünket,  értékelnék a munkánkat. Mert 
igenis  vannak  olyan  helyzetek,  amikor  hiányoznak  nekünk,  szükségünk  van  az  efféle 
támogatásukra is.

Vágó András polgármester

A többi ember nevében nem beszélhetek, csak a sajátomban, én amikor tudok, el fogok menni 
kötelezni nem kötelezhetem rá a képviselő-testületet. 

Merkószki András képviselő

Örvendetes, hogy ez az első civil szervezet, akiknek van programjuk, és a testület  dolga az, 
hogy felkarolja őket. Részt veszünk, természetesen  mindenki  saját maga elhatározásából,  de 
ezt nem lehet kötelezővé tenni. 

Kiss Árpád 

Tudom azt, hogy van egy állandó Monostor találkozó az országban, melyet mindig más-más 
helyen rendeznek meg, és 2010-ben itt nálunk lesz a rendezvény. Ennek a szervező munkáját 
most felajánlom. Az újonnan alakuló egyesület már elkezdte munkáját,  melyben koordinátori 
szerepe is volt, szemétgyűjtési akciót szerveztek, a faluban 40 zsák szemetet szedtek össze. 
Közmunkásokkal is felvesszük akár a kapcsolatot, hogy együtt dolgoznánk, kezdeményezzük, 
hogy az önkormányzat minél több szemetest helyezzen ki a községben, és a környezetet is 
tisztábbá lehetne tenni.

A mai közmeghallgatásnak is örülünk, és láthatják milyen sokan eljöttek. Példa arra, szükség 
van a közmeghallgatásra, hisz ezt a demokrácia  részének tekintik. Ezt hiányolták tavaly, vagy 
azelőtt.

Az egész lakosságnak szólna, hisz a testület munkája nem arról szól, hogy mi kötelező, és mi 
nem. Ahol szép eredményeket lehet látni, gesztusként szólna azoknak, akik megválasztották a 
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testület tagjait, elvárnák, hogy elmondják, beszámoljanak arról, hogy mit végeztek a faluban. 
Nem feltétlen egy dologban. A falusi ember megszokta a régi falugyűlést, - nevezzék ezt most 
ezt közmeghallgatásnak – ezt hiányolják.

Vágó András polgármester

A  szemétgyűjtésnek  örültünk.  Mi  a  közmunkásokat  irányítjuk,  akiknek  jelenleg  más 
munkájuk  van  és  volt.  Hasonló  megmozduláskor  szívesen  várjuk  hogy  egyeztetésre 
keressenek meg bennünket és a közmunkásokkal közösen végezhetnek több ilyen hasznos 
dolgot.

Kiss Zoltán képviselő

Örülünk, hogy létrejött egy ilyen szervezet. Vannak és voltak a faluban már szervezetek is. 
Mint  ahogy  eddig  is  jól  működött  hasonló  szervezet,  kérésem  lenne,  hogy  ezt  alázattal 
csinálják,  ne tegyék kötelezővé senkinek sem a megjelenést,  és csatlakozást,  hisz aki érez 
elhivatottságot, kedvet ahhoz, hogy csatlakozzon, remélhetőleg csatlakoznak is, és függetlenül 
működnek és működhetnek egymás mellett.   Még egyszer hangsúlyozom, hogy örülünk a 
kezdeményezésnek, de ki-ki maga döntse el, hogy hova akar csatlakozni, vagy miben akar 
részt venni. 

Szabó József képviselő

Nekem tetszett amit Kiss Árpád mondott. Szerintem azért választottak meg bennünket,  és 
joggal  várják  el,  hogy  megjelenjen  a  testület  a  rendezvényeiken.  Ők  próbálnak  tenni, 
összefogni  embereket, jól érzik magukat. Legalább egyszer-kétszer illene foglalkozni ezekkel 
a szervezetekkel is.  A falugyűlés épp erre lenne jó, hogy találkozzunk az emberekkel. Ne 
bújjanak a törvény mögé.

Dr. Berényi Attila jegyző

Erről  nekem  személy  szerint  más  a  véleményem,  mert  hetente  legalább  10-20  emberrel 
találkozom,  meghallgatom problémáikat,  és  olyan  nem fordult  még  elő,  hogy  én  vagy  a 
polgármester úr bárkit visszautasítottunk volna.

Szabó József képviselő

Kíváncsiak az emberek ránk, jó, hogy elmondhatják a problémáikat és lehet rá válaszolni. 
Van, aki nem szeret a hivatalba járni,  és vannak olyan dolgok, amik ilyenkor jönnek elő, 
amikor többen is jelen vannak.

Kiss Árpád

Egy  gesztusról  van  szó,  tiszteljék  azokat  akik  megválasztották  Önöket.  Itt  lehet  látni, 
tapasztalni,  hogy  hogyan  viselkednek  velük  szemben.  Hallják  egymást.  Vannak  ötleteik, 
melyet a testület is hallhat. Ezek élő, létező dolgok. 
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Vágó András polgármester

Azt  nem mondhatja  senki,  hogy nem teszünk a  faluért,  a  lakosságért,  az  itt  élőkért,  hisz 
állandóan azt tesszük. pl,. Kiküldtünk a vállalkozóknak, szervezeteknek  egy kérdőívet hogy 
juttassák  vissza  a  működésükkel  kapcsolatos  programot.  Egyedül  a  Református  Egyház 
juttatta vissza.

Pusztai János

Mert  nem érzik  az  önkormányzat  támogatását  a  szervezetek.  a  Katolikus  egyház  minden 
évben kapott  50 eFt önkormányzati  támogatást  míg képviselő voltam. Mostanában mintha 
elfeledkezett volna róla az önkormányzat. Kérem gondoljanak ránk is.

Vágó András polgármester 

Az önkormányzatnak évek óta egyre takarékosabban kell gazdálkodni, és mindent megtesz 
azért, hogy az intézményeit működtetni tudja, döntéseivel  végzi a feladatát, közben támogatja 
is  azokat  az  egyesületeket,  szervezeteket,  akik  valamilyen  formában  tesznek  is  a  faluért. 
Sajnos mindenkit nem tudunk támogatni.

Timár Erzsébet

A lakosságot  mennyiben  érinti  a  közvilágítási  szolgáltató  váltás?  Kell-e  azért  fizetni,  és 
mennyit?

Vágó András polgármester

Pénzügyileg nem lesz érintve a lakosság a közvilágítással kapcsolatos szolgáltató váltással. 
Mostanában egyre több probléma adódott,  a jelentéseket  folyamatosan jelezzük,  ahol nem 
égnek a lámpák, és van olyan rész, ahol már kb. fél éve nem csinálták meg. 

A  szervezetek  és  támogatásokhoz  még  annyit  szeretnék  elmondani,  hogy  nagyon  nehéz 
hozzájutni  bármilyen  pénzhez,  az  önkormányzatnak  leadott  normatívákon  kívül  csak 
pályázattal lehet plusz bevételhez jutni, azt pedig fel kell használni, és el kell vele számolni.
Azt hiszem, mindenki örül annak, hogy ez a mi kis falunkban mindig becsületes emberek 
éltek,  akik  nem  ijedtek  meg  sohasem  az  adó  befizetésétől.  Azért  vagyunk,  hogy  mi  is 
megoldjuk az emberek gondját, baját, és ezt meg is tesszük azzal, hogy a képviselő-testület 
olyan döntéseket hoz, mellyel oda figyelünk arra, hogy mi a fontos. Pl. utak építése, felújítása, 
stb. Tudjuk, hogy hol hiányzik és hol lenne leginkább sürgetőbb a megépítése.

Sajnos ez az időszak mindenkinek az életében kritikus, az emberek sem tudják, hogy mihez 
kezdjenek, mint ahogy az önkormányzatnak is nagyon nehéz. Kérem Önöktől, és az egész 
lakosságtól,  hogy  próbáljunk  meg  türelmesek  lenni  egymással.  A  hivatalban  bármikor 
bármivel be lehet jönni.

A  feladatok,  melyek  előttünk  állnak,  bízok  benne,  hogy  megoldódnak,  melyhez  minden 
kedvező lehetőséget igénybe veszünk.  A kötelező feladatokat eddig még mindig meg sikerült 
oldani, ez pedig bizonyítja a képviselő-testület jó döntéseket hozott, az intézményvezetők és a 
dolgozók pedig  jól végzik  a dolgukat.
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Kérem,  hogy  Önök,  akik  megválasztottak  bennünket,  segítsék  azzal  a  munkánkat,  hogy 
legyünk békésebbek  egymással  szemben,  koordináljuk  a  feladatokat,  és  fogjunk össze.  A 
jövőben ez legyen a legfontosabb.

Mivel  több  hozzászólás  nincs,  megköszönöm  mindenkinek  a  közmeghallgatáson  való 
megjelenését,  részvételét,  továbbra  is  szeretettel   várunk  mindenkit  a  képviselő-testületi 
üléseinken melyek nyilvánosak.

A  közelgő  ünnepekhez  mindenkinek  Boldog  Békés  Karácsonyt  és  Új  Évet  kívánok  a 
képviselő-testület minden tagjának nevében.  Jöjjenek, ünnepeljük együtt a Falu karácsonyán 
2009. december 22-én.

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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