
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 1-12/2010. (02.22.)
d. rendelete: 1-4/2010. (II.23.)

Határozatok:
1/2010. (02.22.) KT. határozata Közvilágítás korszerűsítéséről
2/2010. (02.22.) KT. határozata Területi védőnői ellátásról
3/2010. (02.22.) KT. határozata Határozat megerősítéséről
4/2010. (02.22.) KT. határozata Belső vizsgálat folytatásáról
5/2010. (02.22.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
6/2010. (02.22.) KT. határozata 2010. évi ülésrend elfogadásáról
7/2010. (02.22.) KT. határozata A vendégebéd térítési díjának meghatározásáról
8/2010. (02.22.) KT. határozata Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
9/2010. (02.22.) KT. határozata Részvényesi jogok gyakorlásáról
10/2010. (02.22.) KT. határozata Támogatási kérelem benyújtásáról
11/2010. (02.22.) KT. határozata Rendelet előkészítéséről
12/2010. (02.22.) KT. határozata Vízvezeték tulajdonjogának térítésmentes átvételéről, 
és üzemeltetésre átadásáról

Rendeletek:
1/2010.  (II.23.)  KT.  rendelete Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  az 
önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  14/2005. 
(XII.12.) KT. rendeletének módosításáról
2/2010.  (II.23.)  KT.  rendelete Monostorpályi  Község Önkormányzatának 2010.  évi 
költségvetéséről
3/2010. (II.23.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 8/2009. (IX.16.) KT. rendeletének módosításáról
4/2010.  (II.23.)  KT.  rendelete A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló 
4/2005. (II.21.) rendeletét módosításáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről,  a  tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. 2010. évi ülésrend elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Természetben  nyújtott  szociális  ellátások  térítési  díjainak  módosítása, 
vendégebéd térítési díjának meghatározása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Hulladékszállítási díj módosításának megtárgyalása



Előadó: Vágó András polgármester
7. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előadó: Vágó András polgármester
8. Különfélék

a) Hajdú-Bihari Vízművek Zrt-vel kapcsolatos döntés meghozatala
b) Mezevill Kft. közvilágítási korszerűsítési javaslata
c) Vagyonrendelet módosítása, határozat megerősítése
d) Buszforduló kiépítésére pályázat benyújtása
e) a  temetőkről  és  temetkezési  tevékenységekről  szóló  4/2006.  (II.28)  számú 

rendelet szakmai véleménynek megfelelő módosítása
f) Agri-Corn Kft. kérelme

Monostorpályi, 2010. február 22.

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 2010. február 22-én 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán alpolgármester
Berényi Attiláné, 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,
Sápiné Molnár Edit tagintézményvezető
Jósvai Sándorné
Fekete Béla MezeVill Kft. képviselője
Piros Gáspár ajánlattevő
Barta Andrea védőnő

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, Sápiné Molnár Edit tagintézmény-vezetőt, Jósvai Sándornét, Fekete Béla 
MezeVill  Kft.  képviselőjét,  Piros  Gáspárt,  Barta  Andrea  védőnőt.  Megállapítom,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés 9 fővel határozatképes, a meg nem jelent képviselők igazoltan vannak 
távol.

A napirendben a következő módosítást javaslom. Mivel az ülés tartamát illetően nem tudjuk 
meghatározni, hogy mikor kerül sor a különfélék napirendi pontra, javaslom, hogy két esetben 
a két ülés között történt fontosabb események előtt kerüljön megtárgyalásra  a Mezevill Kft. 
közvilágítás korszerűsítési javaslata, valamint Barta Andrea  védőnő kérelme a gyermek- anya 
és csecsemőgondozó szerződés hosszabbítására irányuló kérelme. 

Dr. Berényi Attila jegyző 

Piros  Gáspár  tájékoztatását  is  javaslom  harmadik  napirendként  megtárgyalni,  a  Pénzügyi 
bizottság  tagjának  megválasztása  zárt  ülés  keretében  történhet,  ezért  azt,  illetve  a 
Közbeszerzési  bizottság  valamint  a  választási  bizottság  megválasztását  –  mivel  vannak 
nyilvánosság keretében megjelentek, – javaslom napirendi pontként legvégül áttenni, illetve 
felvenni.

Vágó András polgármester

Hegyi Lajosné részére előterjesztendő elismerést, és a köztemetés iránti kérelmet is a zárt ülés 
napirendjei közé javaslom felvenni.

Merkószki András képviselő, Pü. biz. tagja

Javaslom a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztását az ülés végére tegyük.
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Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A  Képviselő-testület  a  nyilvános  ülés  napirendjét  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta.

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Mezei-vill Kft. közvilágítási korszerűsítési javaslata
Előadó: Vágó András polgármester, Fekete Béla

2. Barta Andrea szerződés hosszabbítására benyújtott kérelmének elbírálása
Előadó: Vágó András polgármester, Barta Andrea védőnő

3. Vagyonrendelet módosítása, határozat megerősítése
Előadó: Vágó András polgármester, Piros Gáspár

4. Tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről,  a  tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

5. 2010. évi ülésrend elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

7. Természetben  nyújtott  szociális  ellátások  térítési  díjainak  módosítása, 
vendégebéd térítési díjának meghatározása
Előadó: Vágó András polgármester

8. Hulladékszállítási díj módosításának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

9. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

10. Különfélék
a) Hajdú-Bihari Vízművek Zrt-vel kapcsolatos döntés meghozatala
b) Buszforduló kiépítésére pályázat benyújtása
c) a  temetőkről  és  temetkezési  tevékenységekről  szóló  4/2006.  (II.28)  számú 

rendelet szakmai véleménynek megfelelő módosítása
d) Agri-Corn Kft. kérelme

Tárgy: (1. tsp.) Mezei-vill Kft. közvilágítási korszerűsítési javaslata
Előadó: Vágó András polgármester, Fekete Béla

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  figyelembe  vette  a  lakosság  véleményét  –  mint  ahogy  a  legutolsó 
közmeghallgatáson is  elhangzott,  -   hogy nincs  megelégedve a  közvilágítási  lámpáknak a 
működésével, azok a karbantartók, akik kijönnek megcsinálják, és utána sok nem is működik. 
Tehát  nincs  megfelelően  ellátva  a  közvilágítással  kapcsolatos  hibajavítás,  bejelentést 
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követően sokára javítják meg, vagy egyáltalán nem történik meg a hibajavítás. A problémát 
többször jeleztük az E-on leányvállalatához a környező településekkel közösen.

Közben  tárgyalásokat  folytattunk  5  településsel  közösen  –  Komádi,  Körösszakál, 
Hosszúpályi,  Monostorpályi  Nagyrábé  – a  tárgyalás  végeztével  a  Mezevill  Kft-vel  történt 
elbeszélgetés, akik megtették a saját maguk árajánlatát. A Kft. ajánlatát a képviselő-testület 
tagjai megkapták írásos anyagban szerepel.  Egy bizonyos határidőn – futamidőn belül a nem 
energiatakarékos  égőket  lecseréli  és  a  település  pedig  egy  itt  tovább  fog  folyni  azt  a 
különbözetet,  ami  jelentkezik  a  takarékosságból,  azt  kéri  áramdíj  gyanánt.  Ezt  követően 
karbantartást is végeznek. Nem mellesleg, hogy eddig azokat a lámpákat, melyeket eddig az 
önkormányzat  felszereltetett,  felszerelés  után  a  TITÁSZ  tulajdonába  került.  Itt  annak  az 
időpontnak  a  letelte  után,  refinanszírozás  után  ezek  a  lámpák  az  önkormányzat  saját 
tulajdonába kerül, nem viszi el  a tulajdonos.  Megkérem Fekete Béla urat,  a Mezevill  Kft. 
képviselőjét, tájékoztassa a képviselő testületet.

Fekete Béla Mezevill képviseletében

Köszöni a lehetőséget. Mezei József az ügyvezető igazgató. Projekt előkészítésben besegítek 
be. Régóta dolgozunk együtt. Egy pár szót a múltról, a folyamatokról. 

Jelenleg  12  településen  végeztünk  a  korszerűsítést,  karbantartunk,  üzemelünk, 
finanszíroztunk.  Az energiatakarékosságból  származó különbözetet  fordítjuk  a  fejlesztésre. 
Hogy miért jó ez. 2002-ben kezdtük az első települést. Ment a versenyfutás az e-on és több 
más  céggel.  Egyik  része  az  e-on-nal  az  élen,  önkormányzatokkal  végrehajtattak  egy 
korszerűsítést, és utána a vagyon átkerült a tulajdonukba. Ahol mi csináltuk, ahogy kifizették 
a  részleteket,  az  önkormányzat  tulajdonába  szállt  át  a  tulajdon,  amit  így  tartottunk 
tisztességesnek.  Pl.  a  szomszédos  Hosszúpályiban  is  meglépték  az  e-on  tanácsára,  egyes 
szakaszokon levezényelte  és a vagyon átszállt  az e-on tulajdonába.  Most szeretne ebből a 
kötelékből  kiszállni,  de mindaddig míg az eszközök az e-on tulajdonába vannak. Ez a 12 
önkormányzat  velünk  ezért  jártak  jól.  Jelenleg  H.szoboszlót,  H.nánást,  Bkeresztes, 
Bnagybajom stb. településen csináljuk, velünk jobban jártak, egyrészt azért, mert a vagyont 
visszakapták,  másrészt  műszaki  tartalmat  tekintve.  Úgy hasonlítanám össze,  hogy az e-on 
adott egy kínai minőségű cipőt, mi pedig egy adidast. Érdemes ezeket a településeket az e-
onos településekkel  összehasonlítani.  Magasabb műszaki színvonalú  terméket  raktunk fel, 
szebb és jobb kivitelben,  s  azáltal,  hogy jobb minőség került  fel,  az  energia  megtakarítás 
mértéke magasabb is lett. Egy önkormányzatnál azért az nem mindegy.  pl. 10 év alatt ezt a 
pénzt úgyis kifizetné az e-onnak. Minél hamarabb dönt az önkormányzat,  annál hamarabb 
térül meg az önkormányzatnak. 50 %-os energia megtakarításnál megtérül a beruházásban. Ha 
azt  mondjuk  hogy  korszerűsítünk,  akkor  egy  idő  után  letelik.  Az  önkormányzatok 
rendelkeznek az eszközökkel. 12 települést ezt csinálta meg. Jelenleg 5 településsel vagyunk 
tárgyalásban.  Megpróbálnánk,  hogy együttesen  fogjon össze,  és  ehhez  reményeink szerint 
lehetne  állami  pénzeket  is  lehozni.  ami  rövidítené  a  megtérülési  időt  is.  A  korábbi 
településnél  még  ilyen  lehetőség  nem  volt.  Ha  sikerül  elérni  hamarabb  megtérülne  a 
beruházás,  korszerűsítés,  közbeszerzési  pályáztatás  keretében  terveznénk.  Ha  az 
önkormányzat igényli,  segítséget tudunk javasolni adatokat megállapítani, tudnánk hasznos 
tanácsokat adni, előkészületi munkálatokban. Önkormányzat a megtakarított pénzt fogja erre 
fordítani,  kiírja  a  műszaki  tartalmat,  és  azt  ajánlja  fel.   A kiírást  kell  az  öt  településnek 
együttesen  megszerkesztenie,  és  közbeszerzési  pályázaton  mi  is  be  tudunk  nevezni. 
Készítettünk már előzetes tanulmányt,  és úgy készültem ide, hogy a paraméterek ismertek 
legyenek.  Bízunk  abban,  hogy  ezeket  a  paramétereket  nem  sok  jelentkező  fogja  tudni 
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teljesíteni.  mert amit mi tudunk biztosítani, a nagypiacon még nincsenek jelen.  Ezek a led 
technikák  a  Mezeivill  segítségével  készült  technikai  megoldások.  Minősítését  országos 
szinten jóváhagyták,  sok megtakarítási  potenciát  fog elérni az önkormányzat.  Az  e-onnak 
sohasem volt érdeke a megtakarítás. Ahol mi eddig jelen tudtunk lenni, minden települést meg 
tudtunk  nyerni,  az  ilyen  paraméterek  mellett,  mint  az   energiatakarékosság,   futamidő 
nagysága,  valamint  a  magas   műszaki  színvonal.   Ezért  tudtunk  labdába  rúgni.  Itt  is 
szeretnénk.  azt  hiszem,  hogy  a  Mezeivill-re  sehol  sincs  panasz,  minden  településre  zöld 
számot  biztosítunk,  minden év  elején  kártya  naptárakat  szórunk a  házakhoz,  bárki  hívhat 
bennünket  panasz  eseték  és  határidőn  belül  ott  tudunk  lenni,   és  a  települések  is  azt 
tapasztalják,  hogy a Mezeivill-t  sokkal  hamarabb oda tudják  hívni   akármilyen segítséget 
kérni,  mint  az  e-ontól.  Egyéb  segítségeket  is  szoktunk az  önkormányzatoknak  teljesíteni, 
igény  szerint,  általában  kosaras  autókat  vesznek  igénybe,  csináljuk  a  díszvilágításokat  is 
csináltatnak  karácsonyi,  stb.  Erre  szeretném biztatni  a  testületet,  hogy határozza  el,  hogy 
szeretné a közvilágítási rendszerét korszerűsíteni, és akkor a polgármester az öt településsel 
karöltve készítsék elő az anyagot és bonyolítsák le a közbeszerzési eljárást . Nyerjen a jobbik. 
Mi is be szeretnénk ebbe a versenybe nevezni és bízunk abban, hogy meg is fogjuk nyerni.  A 
számokat  nem  szeretném  megismételni.  Az  e-on  soha  nem  teljesített  ilyen  mértékű 
megtakarításokat,  és  ráadásul  a  minőség  is  hagy  kívánni  valót  maga  után.  Az  említett 
településeken szét lehet nézni, milyen minőségű, mert iszap, korom, sár  nem tud letelepedni, 
mint  az  e-onos  kis  z  típusú  lámpáknál,  egyes  részei  már  hiányoznak.  Nálunk  nem  tud 
belekerülni  semmi  a  burába.  Éppen  ezért  a  karbantartásunk  is  korszerűbb  és  egyszerűbb. 
Minél hamarabb döntenek, annál hamarabb lehet az e-ontól elvenni a vagyont.  Inkább az 
önkormányzaté legyen az a vagyon.

Vágó András

Megköszönöm a tájékoztatót. Az írásos anyag birtokában és a tájékoztatóval együtt kezd a 
kép kitisztulni. 5 település közös pályázata lesz. Az öt település között az az önkormányzat 
lesz a gesztor, amelyik leghátrányosabb település, mert ott a támogatottság a legmagasabb 
lesz,  és ennek a gesztorságával  tudjuk beadni.  Megkeressük azt  a forrást,  amit  meg lehet 
szerezni a futamidő csökkentésnek az érdekében.  Akinek van kérdése, tegye fel.

Szabó József

Első  kérdésem,  hogy  régi  és  új  teljesítmény,  fényerőben  okoz-e  csökkenést,  hol  okoz? 
Önkorm.  tulajdonába  kerül  a  világítótest,  oszlopokkal  mi  a  helyzet.  Futamidő  után  is 
vállalják-e tovább a karbantartást? Ha a Mezeivill nyer, önk. villanyszámlája a Mezeivillhez 
kerül?

Fekete Béla

Lux  nem csökken.  Magyar  szabvány  szerint  azt  biztosítani  kell.  A  fénynek  nem szabad 
csökkenni.  Műszaki  átadás-átvételnél  ezeknek  teljesülni  kell.   Az  előnye,  hogy  a  fény 
szétterít.  Az  oszlop  marad  az  E-oné,  de  a  munkát  nem  akadályozhatják  meg,  köteles 
együttműködni. Ha letelik a futamidő, a Mezeivill továbbra is vállalja, sőt örömmel teszi. 

Villanyszámla  úgy működik a többi településen  is,  hogy a Mezeivill  vásárolja  az áramot, 
karbantart,  hálózati  engedélyessel  ő  van  kapcsolatban.  Önkormányzat  kapja  a  számlát, 
amelyben kifizeti a minden hónapra esetékes díjat amit amúgy is fizetne az e-onnak. 
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Szabó József

Az a vagyon, amely az önkormányzatra száll, 10 év múlva mit jelent az önkormányzatnak. 

Fekete Béla

A lámpáink akár 20 évig is élnek, mivel hosszú távon  működnek, un. alumínium vázasak, a 
belső  led  egységek  olyanok,  kihúzzuk,  betesszük  a  cserét.  Élettartalmát  tekintve  hosszú 
idejűek,  akkor  kell  majd  megnézni,  hogy mit  érnek.  Tehát  bőven tudja  az  önkormányzat 
hasznosítani, nem olyan lesz, hogy 10 év után lerohad, mert akkor nem érnek vele semmit. 
Modern  alumínium  házas,  teljeskörű  lámpacserét  jelent.  Feltételek  kiírásában  teszünk 
javaslatot, többletet is ajánljanak az ajánlat tevők.  

Szabó József

Lakossági bejelentésnél hány nap a javítás? 

Fekete Béla

Törvény szabályozta eddig, de ez is a feltételnél meg lehet szabni,  sőt a szerződésben is le 
lehet szabályozni, törvény már nem szabályoz. Nálunk 3 nap. Két fél közötti szerződésben 
szabályozni lehet.

Vágó András 

Sajnos jelenleg az a legnagyobb probléma, hogy olyan régiek a lámpák, hogy javíthatatlanok, 
ill. nincsenek hozzájuk alkatrészek.  Elkezdték javítgatni, de nem sok sikerrel. Az az igazság, 
hogy az újak mindig jobbak. 

Fekete Béla

Nem mindegy egy településnek a külalakja  sem. Kisvárdán zöld szint  kértek.  Sok helyen 
sárgát, Ilyen megoldások is lehetségesek. 

Berényi Attiláné

A lámpatestek számát lehet-e bővíteni, mert sok esetben ahol hiányzik és a lakosság igényelné 
az plusz kiadást jelent az önkormányzatnak. 

Fekete Béla

A pályázati kiírás erre is jó, mert volt ahol pl. mi vállaltuk, bevállaltunk 50 db. plusz lámpát.  
A versenyzőknek a szándéka meglátszik  ki veszi komolyan is ki nem.   A tapasztalatokat is 
figyelembe lehet venni. 

Vágó András 

Jelenlegi karbantartó az e-on leányvállalata, akiknek Dunántúlon van a központjuk. Ha valami 
probléma  van,  hiába  telefonálunk,  nem  veszik  fel  a  telefont,  szakaszonként  vannak 
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problémák.  Ha  ilyen  lehetőség  van,  ki  kell  használni.  A  mai  közrend  közbiztonság 
szempontjából sem mindegy, nem engedi azt meg, hogy éjszakánként sötéten legyenek. 

Fekete Béla 

Majd a jegyző határozza meg a lux értékét.  Az egyik szolgáltató  ilyen, a másik olyan x 
értékű égőket biztosit. Az egyik rászánja a jobbikra a pénzt, a másik nem. az önkormányzat 
úgyis kifizeti.  Az e-onnak eddig ez volt  a szempontja.  Az önkormányzat  nem tudott  ebbe 
beleszólni. 100-150 w-os lámpákat tesznek de nem mindegy, hogy milyen burába,mert nem 
mindegy hogyan vetíti a fényt.

A Mezevill tükrös lámpákat üzemeltet és kisebb teljesítményű égő többet tud teljesíteni és 
tovább tudjuk üzemeltetni. Nem mindegy, hogy az önkormányzat milyen ismeretekkel lesz 
felkészítve.  Javasoljuk,  hogy milyen besorolásokat  határozzanak  meg az  önkormányzatok. 
Reménykedünk, hogy sokkal nagyobb legyen az energia megtakarítás mértéke. Az e-on erre 
nem fog figyelni. Mi biztos, hogy be fogjuk vállalni, hogy a vagyont visszaadjuk. Az e-on ezt 
soha nem adta.

Szabó József

Van-e arra lehetőség, hogy a Mezevillnek az  itteni bevételből a község is részesüljön adó 
szempontjából, pl. helyi telepet létrehoznának. Milyen  lehetőség lenne ezzel kapcsolatosan? 

Fekete Béla

Erről nem tudok nyilatkozni, ezt a polgármester úr Mezei Józseffel beszélje meg.

Vágó András 

Mezei Józseffel beszélgettem erről is de már Berettyóújfalunak elkötelezte  magát,  a város 
vezetésével már olyan kapcsolatot alakított ki, Ő is Berettyóújfaluban él, lakik.  

Fekete Béla

Mezei  József  mikor  szétnézett  a  településen,  már  ígéretet  tett  arra,  hogy   legelőször  a 
sportpályánál   cseréli ki a lámpákat, ha oda kerül a sor, ingyen .  Eddig úgy ismertem meg,  
hogy minden településen jó kapcsolatot alakított ki, és emberileg  is nagyon megbízható. 

Vágó András polgármester

A gesztor település már tudjuk, hogy nem Monostorpályi lesz, valószínű, hogy Komádi, mivel 
nem mi vagyunk a leghátrányosabb helyzetű  település. Ezek a települések ha összefognak és 
kiírják a pályázatot,  nekünk kell végrehajtani. Már 4 település elfogadta.  A tanácsot, melyet 
hallottunk, jó lesz figyelembe venni.  A magam részéről egyetértek és támogatom az energia 
korszerűsítést az ajánlatban foglaltakkal.  A testületnek is fontos, hogy a rendszert felújítsuk, 
és nem szabad néznünk tovább az e-on vezető szerepéből adódó hátrányokat. döntsünk abban, 
hogy kívánja-e a település közvilágítási korszerűsítését. Köszönjük a tájékoztatást Fekete Béla 
részéről.
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Fekete Béla

A  meglévő  12  településnél  lassan  letelik  a  futamidő  kevesebb  energiát  fogyasztanak, 
kevesebb költséggel, és ezt  a szintet  még tovább lehet csökkenteni akár több lépcsőben is.

Vágó András

Javaslom a képviselőtestületnek,  hogy a másik 4 településsel  együtt  vegyen részt abban a 
közbeszerzési eljárásban, mely a közvilágítás korszerűsítésének, karbantartására irányul, hogy 
minél korszerűbb és energiatakarékosabb, égők  kerüljenek felszerelésre.

Amennyiben  több  hozzászólás  nincs,  kérem,  aki  egyetért  a  közvilágítás  korszerűsítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárásban való részvétellel, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

1/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Közvilágítás korszerűsítéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  képviselő-
testület)  a  közvilágítás  korszerűsítése  céljából  a  közvilágítási  lámpatestek 
energiatakarékosabb rendszerű lámpatestekre történő cseréjét határozza el.

Az erős  ajánlatkérői  pozíció  elérése  érdekében,  illetve  pályázati  lehetőségek  kihasználása 
végett  társulási  megállapodást  köt  Komádi,  Körösszakál,  Hosszúpályi,  Nagyrábé 
önkormányzatokkal, valamint az esetlegesen kiírandó közbeszerzési eljárásban részt vesz.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testületet az egyeztetések során képviselje, 
a fejleményekről számoljon be.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Vágó András polgármester

Fekete Béla a testületi ülésről távozott.

Tárgy: (2. tsp.) Barta  Andrea  szerződés  hosszabbítására  benyújtott  kérelmének 
elbírálása
Előadó: Vágó András polgármester, Barta Andrea
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Vágó András polgármester

Következő témában megkérem Barta Andrea védőnőt, hogy ismertesse kérelmét a képviselő-
testülettel.

Barta Andrea védőnő

A kérelmet írásban benyújtottam a képviselő-testületnek, melyet a képviselő-testület tagjai is 
bizonyára ismernek az írásos előterjesztésből.  Mint az a képviselő-testület előtt ismert, már 
1998.  óta  látom  el  a  védőnői  feladatokat  a  községben,  OEP  finanszírozásban  először  az 
önkormányzat  alkalmazásában,  majd  2006  óta  pedig  vállalkozásban.  2009.  januárjában 
született meg a kislányom, előtte 6 hónappal és azóta vagyok távol, jelenleg Gyes-en vagyok, 
de  a feladatot az általam alkalmazott védőnővel ugyan úgy ellátom. 

2006. márciusában a testület engedélyezte a vállalkozásban történő feladat ellátását, 4 évre 
adták meg, ez év március 31-én ez az időpont lejár. Ezt megelőzte, hogy, hogy  2005. évi 
költségvetésben  az önkormányzatnak  780 eFt-ot kellet  az OEP finanszírozáson felül még 
hozzátenne. Másik indok az volt, hogy minden képen szerettem volna saját kézben tartani e 
feladatot.   Az  Önkormányzat  azóta  pénzügyileg  nem  támogat,  a  háziorvosi  szolgálathoz 
hasonlóan az épületet bocsátja a rendelkezésemre. Szakmai ellenőrzést az ANTSZ látja el.  Az 
általános  iskolában  egészségi  felvilágosítást  végzünk,  babamasszázs,  valamint  tini  klub 
tevékenységet  szeretnénk  még  beindítani.  Amint  a  kislányom  két  éves  lesz,  újból  én 
szeretném tovább  ellátni  e  feladatot.  Mivel  az  önkormányzattal  kötött  szerződésem lejár, 
szeretném,  ha  a  képviselő-testület  ezt  meghosszabbítaná,  hogy  továbbra  is  vállalkozás 
formájában végezhessem a védőnői feladatokat.

Vágó András

Előbb a háziorvosi majd a védőnői szolgálat került vállalkozásban ellátva. 2006-ban kiadta a 
képviselő-testület az épületet ingyenesen rendelkezésre bocsátotta. Az önkormányzat kötelező 
feladatát oldotta meg  azóta is mindenki ismeri, probléma nem merült fel. A magam részéről 
továbbra  is  támogatom  a  vállalkozási  formában  való  működését  a  gyermek,  anya  és 
csecsemővédelemnek. 

Dr. Varga Zoltán

Közvetlen munkatársként dolgoztunk Andreával éveken keresztül, és az ANTSZ részéről sem 
merült fel az ellenőrzések során semmilyen probléma a munkájával kapcsolatosan. Megfelelő 
volt az ellátás úgy a rendelőben, mint a házi gondozás, otthoni látogatások, stb. Folyamatos 
volt az ellátás a Gyes alatt is. Mint munkatársként is mindig együttműködtünk, nem látom 
akadályát és támogatom továbbra is a vállalkozás meghosszabbítását.

Merkószki András

Határozott, vagy határozatlan időre kéri?
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Barta Andrea

Jogi  háttérről  már  beszéltünk a  jegyző úrral  és  szeretném,  ha ő mondaná el  a  képviselő-
testületnek hogy milyenek a lehetőségek.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  határozott  időre  kötött  szerződésnél  a  határozott  idő  alatt  csupán  kivételes  esetben 
mondható fel, rendkívüli indok nélküli felmondás esetén komoly pénzügyi szankciói vannak a 
felmondó fél részéről.

A határozatlan  időre kötött  szerződés  egy hosszabb távú együttműködés  alapja.  Ebben az 
esetben a szerződés felmondása esetére felmondási időt kell megjelölni.

Barta Andrea védőnő

Minél tovább szeretném a jövőben védőnőként ellátni e feladatot. Szeretem a munkámat és 
alig várom már hogy visszajöhessek.

Kiss Zoltán képviselő

Hány kismama van most  Monostorpályiban?  A gyerekszületések,  terhesek aránya  hogyan 
alakul?

Barta Andrea

Ebben az évben 3 kisbaba született eddig, és 4 terhes kismama van jelenleg. Amíg dolgoztam 
1998-tól 2008-ig  minden évben megvolt a 20 , 2009-ben ez csak 15 fő volt. 

Vágó András polgármester 

Amennyiben  több  kérdés  nincs  ehhez  a  témához,  szavazásra  bocsátom.  Amennyiben  a 
képviselő-testület  úgy dönt, hogy a kérelem alapján határozatlan időre hosszabbítsa meg a 
Barta  Andrea  védőnői  szerződését  az  anya  és  csecsemővédelmi  feladatok  ellátására 
vállalkozásban, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

2/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Területi védőnői ellátásról
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Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  képviselő-
testület)  elhatározza,  hogy  a  területi  védőnői  feladat  ellátására  Barta  Andreával  kötött 
megállapodást az alábbiak szerint módosítja.

Az  eredetileg  2010.  április  30-ig  szóló  határozott  időtartamra  kötött  megállapodást  a 
képviselő  testület  a  védőnő kérése  alapján  határozatlan  időre  módosítja.  A megállapodást 
bármelyik  fél  által  minden év június  30-ig az év végére  lehet  felmondani.  Egyebekben a 
megállapodás többi része változatlan marad.

Egyben felhívja a polgármestert a területi védőnői ellátási szerződés fentiek alapján történő 
módosítására.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Gratulálok  Barta  Andrea védőnőnek,  további  jó  egészséget  kívánok a családjának,  és sok 
sikert a munkájához. 

Barta Andrea a testületi ülésről távozott.

Tárgy: (3. tsp.) Vagyonrendelet módosítása, határozat megerősítése
Előadó: Vágó András polgármester, Piros Gáspár

Vágó András polgármester

Következő témánk a napirend szerint az önkormányzat  vagyonrendeletének módosításáról 
szól. Ez a módosítás az önkormányzat tulajdonát képező elidegenítésről szól, melyet 2005. 
évben  alkotott  az  önkormányzat.  A  11/2005./XII.12./sz.  KT.  rendelet  szerint  1  mFt 
összeghatárt szabott meg a képviselő-testület,  ezen összeg felett nyilvános versenytárgyalás 
során  lehetséges  az  önkormányzati  tulajdon  elidegenítése.  Ez  nagyban  megköti  a  testület 
kezét.  Mindenki  előtt  ismert,  és  mindenki  emlékszik  arra,  hogy a  03/28.  hrsz-u ingatlant 
eladtuk Piros Gáspár részére. Ekkor nem helyesen járt el a képviselő-testület, és a jogügylet 
csak akkor jöhet létre, ha a rendeletet módosítjuk. Ezt az összeghatárt 25 mFt-ra javaslom 
módosítani az írásos előterjesztés szerint.

Merkószki  András képviselő, pü. biz. elnöke

A pénzügyi bizottság sajnos már második alkalommal került abba a szerencsétlen helyzetbe, 
hogy határozatképtelenné vált. Mint ahogy polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet 
arról,  hogy  Hegyi  Lajosné  lemondott  a  bizottsági  tagságáról,  uj  bizottsági  tagot  kell 
választanunk, hogy ne kerüljünk még egyszer ebbe a helyzetbe. Sápi Imre köztudott, hogy 
nem jár sem bizottsági ülésre sem testületi ülésre, ezzel is akadályozta a bizottság munkáját. 
A majd most megválasztásra kerülő uj bizottsági taggal ismét határozatképes üléseket lehet 
majd tartanunk. Beszélgettünk róla, de javaslatot a testület  felé nem tehetünk. A Pénzügyi 
Bizottság  jelenlévő  tagjai  támogatták  a  rendelet  módosítását,  nem látják  akadályát  annak, 
hogy ez az összeghatár ne kerüljön módosításra. Részemről is támogatom.
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Szabó József képviselő

Van erre a képviselő-testületnek létjogosultsága a 25 milliós értékhatárnak?

Dr. Berényi Attila jegyző

Ez  egy  lehetőség,  és  bármikor  dönthet  úgy  a  testület,  hogy  alacsonyabb  értékű  vagyon 
esetében is él  a versenytárgyalás eszközével.  Ezzel  az alternatívák számát fogjuk növelni, 
nincs megkötve a testület keze. A 25mFt törvényben meghatározott érték, az 5 mFt-os érték 
határ pedig egyfajta kötelezettséget jelent arra, hogy a vagyontárgyak helyben is legyenek 
meghirdetve.

Vágó András polgármester

A  rendelet  tervezetet  –  amennyiben  más  javaslat  nincs  –  kérem  kézfelnyújtással 
szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

1/2010. (II.23.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának
14/2005. (XII.12.) KT. rendeletének módosításáról

Monostorpályi  Község  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e törvény 79-80-ik §-aiban, 
valamint  az  Államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  108.  §-ban  foglaltakat  is 
figyelembe  véve  az  önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
14/2005. (XII.12.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat tulajdonában lévő 25.000.000.- Ft értékhatár feletti ingatlant csak nyilvános 
versenytárgyalás útján lehet elidegeníteni.

2. §.

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A  5.000.000.-  Ft feletti  ingó-  és  ingatlan  vagyontárgyakat  a  helyben  szokásos  módon 
meghirdetve és az ajánlatok kiértékelése után lehet elidegeníteni.
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3. §.

A rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2010. február 22.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 1/2010. (II.23.) rendelete 2010. február 23-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. február 23.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Piros Gáspár

Köszönöm a képviselő-testület bizalmát. Szándékom ugyanis az, hogy fiam is csatlakozott a 
vállalkozásunkhoz, mely fejlesztési lehetőségeket kínál arra, hogy több embert tudunk állandó 
alkalmazottként  felvenni.   Jelenleg  4  főt  alkalmazunk  folyamatosan,  és  szeretnénk  olyan 
hátrányos  helyzetű  munkanélkülit  alkalmazni,  akik  regisztrálva  vannak  Munkaügyi 
Központon keresztül. Ezen kívül 8-10 főt tudunk zöld könyvvel alkalmazni, idénymunkára. 
Másik szempont pedig az, hogy sok helyről megkerestek bennünket, zöldségértékesítő céggel 
vagyunk  kapcsolatban,  akik  termékbázisokat  szerettek  volna  létrehozni,  hogy  a  piacuk 
termékellátását  tudnák  folyamatosan  biztosítani.   Ez  családi  jellegű  vállalkozás,  ezen 
keresztül a faluban egy lehetőség is,  hogy ha van egy olyan telep,  bázis,  ahol hűtőtároló, 
hajtató,  stb.  technikai  háttér  működne.   Eddig  is  csináltuk  ezt  a  feladatot,  de  nem  volt 
megfelelő technikai háttér.  Ezt a célt szolgálná elsősorban. Össze tudnánk fogni a faluban 
lévő  többi  mezőgazdasági  gazdákkal,  sok  család  él  ebből  a  mg.  termesztésből,  és  piaci 
gondokkal küszködnek. Ha tudunk együttműködni mindenki hasznára válna ez a rendszer.

Annyit szeretnék még kérni a testülettől, határozatában olyan határidőt adott, ápr. 30. szept. 
30. szeretném 3 hónappal eltolni, július 30, valamint december 30. határidőt, mert nagyobb 
biztonságát látom ezekben az időkben. 

Dr. Berényi Attila jegyző 

A  felhalmozási  egyensúly  megőrzése  érdekében,  kérem,  hogy  egy  hónappal  korábban, 
november 30-án legyen a második határidő, ne pedig közvetlenül az év végén.

Vágó András polgármester

Szavazásra bocsátom, hogy a 03/27. sz. ing. vételár fizetési határidőt július 31 és november 
30-ban  állapítsa  meg  a  képviselő-testület.  Piros  Gáspárral  az  adásvételi  szerződés 
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előkészíthető,  az  előbb  elfogadott  rendeletmódosítással.  Bízza  meg  a  képviselő-testület  a 
polgármestert  és a jegyzőt a szerződéskötés lebonyolítására.  Kérem, hogy aki a javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

3/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Határozat megerősítéséről

A  Képviselő  testület  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan  elidegenítéséről  hozott  45/2009. 
(09.15.)  KT.   számú  határozatát  megerősíti,  és  újra  kifejezi  szándékát  aziránt,  hogy 
Monostorpályi Község Önkormányzatának tulajdonában levő 03/27. hrsz. alatti, 62 AK értékű 
ingatlant értékesítse Piros Gáspár, Petőfi tér 9. szám alatti lakos és hozzátartozója számára 
3.400.000,- Ft értékben melyet két egyenlő részletben legkésőbb 2010. július 31-ig, valamint 
2010. november 30-ig kell a vevőknek megfizetni.

Felhívja a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre, de leghamarabb 2010. március 1-
jére a feltételeket és a vevők közötti tulajdoni arány tekintetében pontosítsa a végleges döntés 
meghozatala érdekében.

Határidő: 2010. március 1. utáni testületi ülés
Felelős: Vágó András polgármester

Piros Gáspár a testületi ülésről távozott.

Tárgy: (4. tsp.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Folytassuk  akkor  a  munkát,  most  már  az  előterjesztés  szerint  a  két  ülés  között  történt 
fontosabb eseményekkel. 

Elsőként, mint ahogy az írásos anyagban megismerte mindenki a tájékoztatót, 2010. január 
27-én az Idősek Otthonába betörtek. A tettes a mai napig ismeretlen. Fél hétkor reggel ott 
voltam a betörés után. Megtalálták a pénztárkazettát,  és 1.200 mFt-ot tulajdonítottak el. A 
pénz tárolása a kazettában volt lezárva egy zárt helyiségben, az ablak felfeszítésével hatoltak 
be a helyiségbe. A rendőrség hivatalból megkezdte és folytatja a nyomozást, a mai napig, az 
önkormányzat  is  megtette  a  feljelentését  ennek  a  betörésnek  a  tárgyában.  A  következő 
javaslatunk van a testület felé.  Egy ad hoc bizottság felállítása ebben a témában.  A betöréssel 
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kapcsolatban elmondanám, ugyan ez az eset történt meg ugyancsak az Idősek Otthonában, a 
polgármesterrel  történt  beszélgetésből  tudtam meg,  hogy náluk  az  elmúlt  év  októberében 
történt.   Egy kis  ablak  felfeszítésével.  Pénzkezelés  módja  szintén  ugyan így  volt,  páncél 
dobozban, ott  700 eFt-ot  vittek el.  Mivel  még ilyen nem fordult  elő,  természetesen utána 
érdeklődtem, hogy foglalt állást a képviselő-testület. 

Azt nyilatkozta  addig míg a nyomozás be nem fejeződik az önkormányzatnak tulajdonképpen 
várni kell.  Létrehozzuk az ad hoc bizottságot és a bizottság pedig kivizsgálja  a történteket. A 
magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. Javaslom a bizottságba Dr. Berényi Attila 
jegyző  urat,  valamint  Merkószki  András  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  és  Vesszős  Géza 
képviselőt  megválasztani. A képviselőket megkérdezem, vállalják-e ezen  feladatukat.

A képviselők vállalják a feladatot.

Szeretném, ha a képviselő-testület megerősíteni, esetleg  képviselő-testületnek más javaslata 
van-e a bizottság tagjaira, vagy hozzászólás?

Szabó József képviselő

Kérdésem lenne, ez a bizottság hasonló színház bizottság lesz az előzőleg is megválasztott ad 
hoc bizottsághoz? 

Vágó András polgármester

Nem tudom, hogy mi itt a színház, itt a testületi ülésen nem szokott lenni színház. 

Szabó József képviselő

Akkor megkérdezném újra, hogy tudtommal az intézményvezetőnek van egy függőben lévő 
ügye, tudtommal egy aláírás hamisítással kapcsolatosan  és az még tudtommal nem zárult le. 
Többször kértünk erről tájékoztatást, és a mai napig nem kaptunk. 

Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője

Az az ügy régen lezárult, régen felmentettek, semmilyen ügyem nincs.

Szabó József képviselő

Ezt senki nem tudja

Vágó Józsefné

A jegyző úr azt mondta, téged régen tájékoztattak erről.  

Vágó András polgármester

Képviselő Úr hogy jön most  ide az a másik ügy, jelenleg  ehhez  a  napirendhez  más nem 
tartozik, jó lenne, ha a tárgynál maradnánk. 
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Szabó József képviselő

Mivel ugyan arról a személyről szól a dolog úgy gondolom, hogy ide tartozik.

Dr. Berényi Attila jegyző

Nem tartozik ide semmiképpen, zárt ülés keretén belül tárgyalható bármilyen személyi kérdés.

Szabó József képviselő

Erről nem kellett volna tájékoztatni a testületet, ha már le van zárva az ügy?

Vágó Józsefné

Áprilisban lezárult.

Dr. Berényi Attila jegyző

Visszaküldték a bizonyítékokat 2008. december körül, vagy 2009. év elején.

Vágó András polgármester

Még egyszer megkérdezem, hogy van-e más javaslat az ad hoc bizottság tagjait érintően? Ha 
nincs, szavazásra bocsátom. Aki egyetért a javasolt személyekkel, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület  8 igen és 1 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

4/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Belső vizsgálat folytatásáról

A  Képviselő  testület  a  Gondozási  Központban  történt  betöréssel  kapcsolatban  belső 
vizsgálatot  folytat,  aminek  elvégzésére  az  alábbi  személyeket  kéri  fel:  Merkószki  András 
képviselő, Vesszős Géza képviselő és dr. Berényi Attila jegyző.

Határidő: a nyomozás lezártát követő 15 nap
Felelős: Merkószki András képviselő

Vágó András polgármester

E napirenddel kapcsolatosan a továbbiakban megnyitom a vitát.
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Merkószki András képviselő

Itt  más  is  van  leírva  az  előterjesztésben  a  napirendhez.   Azért  szólok  hozzá,  mint 
tagintézmény  vezető,  akkor  még  mezei  pedagógusként  dolgoztam,  a  90’-es  évek  elején 
történt,  amikor  az  iskolában  is  betörtek,  és  előtte  ott  sem  gondoskodtak  az  intézmény 
védelméről.  Amíg nincs probléma meg sem fordult a vezető fejében, hogy valamilyen úton – 
módon  védjék  az  intézményt.  Azóta  felszereltünk  riasztót,  és  azóta  nem  volt  betörés. 
Véleményem  szerint  itt  sem  fordult  meg  senkinek  sem  a  fejében,  hogy  be  fognak  törni 
valamikor is az Idősek otthonába és elviszik a pénzt, vagy csakis a pénzt viszik el semmi 
mást. És úgy gondolom, hogy gondoskodni kell, mint ahogy le van írva, hogy gondoskodni 
kell a jövőben az intézmény vagyon védelméről. 

Vágó Józsefné int vez.

Nálunk se kamera, sem riasztó, semmi nincs. szerencse, hogy emberélet nem került veszélybe, 
csak biztonsági  zár  van felszerelve.  Ott  azért  idős  emberek vannak,  ápolónők,  és  tényleg 
veszélybe is kerültettek volna. A rendőrség is elmondta, tudnunk kell, hogy műanyag ablakok 
vannak és egy úgymond – 2 biztonságot jelent. Nem is 0-ások, hanem – 2-es. A rendőrség azt 
mondta, hogy a pénzkezelés biztonságos volt, le volt rögzítve, minden ajtóra biztonsági zár 
volt szerelve.  Szétvertek mindent.

Merkószki András képviselő

Képviselő úrnak a megjegyzésére csak annyit, hogy előre ne deklaráljunk semmit. Most hogy 
felemlegette  a  múltbeli  dolgokat,  és  előre  deklarálta,  hogy  az  ad  hoc  bizottság  színház 
bizottság  megint  csak  színház  lesz,  nem  kellene  deklarálni.  Ilyen  alapon  akkor  bárki 
megmondhatja, hogy ezzel számolni lehetett.

Szabó József képviselő

Úgy gondolom, hogy annak idején mikor az aláírás hamisítás történt és a néni a szemébe 
mondta,  hogy  nem  ő  írta  alá,  ő  pedig  azt  mondta,  hogy  már  pedig  igen,  és  ezt  be  is 
bizonyították,  ezek után bízzunk egy ilyen intézményvezetőben? Én ezek után nem tudok 
bízni benne.

Vágó Józsefné Gond Kp. vez.

Nem kell bíznod bennem, már három éve megy ellenem a mocskolódás.

Szabó József képviselő

Csak azért mert okot adtál rá. 

Vágó András polgármester

Kérem, ne térjünk el  a napirendtől,  5 perc szünetet  rendelek el,  és elnézést  kérek,  akinek 
beszélni valója van egymással menjen ki ott beszéljék meg. 

5 perc szünet
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Vágó András polgármester

Folytassuk a munkát. A két ülés között történt fontosabb eseményekhez szeretném elmondani, 
hogy a  jelenlegi  közrend,  közbiztonságra  tekintettel  a  településőrön  kívül  még  plusz  egy 
közmunkást  kívánunk  beállítani,  aki  szintén  településőri  feladatokat  fog  végezni.  20  főt 
alkalmazhatunk éves viszonylatban. Jelenleg 8 + 4 fő közmunkás dolgozik.  Megpróbálunk 
jobban oda hatni, hogy a nap folyamán észlelt dolgokról jelzéssel éljenek az esti polgárőrök 
felé.

Merkószki András

Vagyonnyilatkozatokkal  kapcsolatosan  elmondanám,  hogy a  jelenlévő  képviselők  leadták. 
Sápi Imre kivételével. A régi vagyonnyilatkozatokat vissza fogja mindenki kapni amennyiben 
igényt tartanak rá, ha nem akkor megsemmisítjük.

Lenne még egy kérdésem. A húsbolt bérlője új, ki ő vagy tulajdonos?

Vágó András polgármester

Megkeresett  bennünket  az  illető,  hogy Sárándra  való,  ott  üzemeltet  szintén  egy Hangulat 
presszót,  és  egy  üzletet,  valamint  húsboltot,  Hetente  15  sertést  értékesít,  célja  hogy 
Monostorpályiban is ellássa a lakosságot. Új eljárás keretében működési engedélyt fog kapni, 
tájékoztató  jelleggel  fordult  hozzánk.   Jegyző  úr  tájékoztatta  a  feltételekről,  amennyiben 
azoknak eleget tesz, a működési engedélyt annak megfelelően fogja részére kiadni.

Dr. Szura József képviselő

A  régi  húsbolt  üzemeltetőjének  csak  baromfira  volt  engedélye,  ha  itt  más  hústerméket 
szeretne értékesíteni, akkor engedélyeztetni kell a szakhatóságokkal. 

Vágó András polgármester 

A hivatalos  eljárás  keretében fogunk részére  működési  engedélyt  kiadni,  de azt  hiszem a 
lakosság  részére  ez  csak  jó  dolog  lesz.  Ennyiben  szerettem  volna  kiegészíteni  az 
előterjesztésemet, kérem, hogy aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  8 igen és 1 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

5/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

99



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

Tárgy: (5. tsp.) 2010. évi ülésrend elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Következő  napirendünk  a  2010.  évi  ülésrend  elfogadása.   Írásban  minden  képviselő 
megkapta,  kérem,  hogy  ha  valakinek  más  javaslata  van,  szíveskedjen  megtenni.  Sok 
rendkívüli testületi ülés lesz ezen kívül, de ezt kötelező elfogadni.

Merkószki András képviselő

2010. májusában a tagintézmény vezető választásáról véleményt kell nyilvánítani, a testület 
egyetértése szükséges. Áprilisban írja ki a Hosszúpályi önkormányzat. Nem tudom, hogy ez 
hogy fér bele.  Úgy szól a Társulási szerződés, hogy a tagintézmény vezetőjét a települési 
önkormányzat  egyetértésével  nevezi  ki  a  Hosszúpályi  önkormányzat,  és  ez  az  óvodát  is 
érinteni fogja. Vagy lesz ezzel kapcsolatosan egy rendkívüli ülésünk, vagy májusban letudjuk 
ezt.

Vágó András polgármester

Bármikor megtarthatunk egy rendkívüli ülést, amint a pályázat ki lesz írva, és megkapjuk a 
felkérést a véleményezésre. a pontot a Gesztor intézmény teszi rá ugyis.

Szabó József képviselő

Ősszel lesznek az önkormányzati választások, a két utolsó ülésnél elég lenne, előadónak, ha 
csak „polgármester” megjelölés szerepelne. 

Vágó András polgármester

Aki így egyetért - azzal, hogy a 2010. november 11-re és a december 15-re tervezett testületi 
ülésen  az  előadónál  csak  a  polgármester  megjelölés  szerepeljen,  -  az  ülésrendet  illetően, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

6/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

2010. évi ülésrend elfogadásáról
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Monostorpályi Község Képviselő-testülete a 2010. évre szóló üléstervet az alábbiak szerint 
fogadja el:

Monostorpályi Község Önkormányzat
 Képviselő Testületének

2010. évi ülésterve

2010. február 22. (hétfő) 

Napirend: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester 

2. Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi ülésterv megtárgyalása, 
elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Előterjesztés Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetésének megtárgyalása és  elfogadására
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Természetben nyújtott szociális ellátások térítési díjainak módosítása, 
vendégebéd térítési díjának meghatározása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

2010. április 29. (csütörtök)

Napirend: 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló zárszámadás előterjesztésének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester
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2010. május 27. (csütörtök)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Monostorpályi Község település rendezési terv véleményezése
Előadó: Vágó András polgármester

3. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Berényi Attila jegyző

4. Különfélék

2010. szeptember 15. (szerda)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Különfélék

2010. november 11. (csütörtök)
Közmeghallgatással egybekötött ülés 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lakóhely környezet állapotáról
Előadó: polgármester

3. Belső ellenőrzési terv megalkotása
Előadó: polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Különfélék
 

2010. december 15. (szerda) 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: polgármester
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2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának 2010. I-III. negyedévi helyzetéről
Előadó: polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Előterjesztés Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetési koncepciójára
Előadó: polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Vágó Józsefné Intézményvezető

5. Önkormányzati társulások beszámolói
Előadó: társult intézmények vezetői

6. Teljesítménykövetelmény célok kitűzése
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

7. Különfélék  

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

Tárgy: (6. tsp.) Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2010.  évi 
költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Kiegészítésül  el  szeretném  mondani,  hogy  tisztában  van  mindenki  a  jelenlegi  társadalmi 
gazdasági viszonyokkal, mely az egész világot érinti. Az emberek el vannak szegényedve. Az 
önkormányzat  feladat  ellátása  igényli  azt  a  többlet  költséget,  amelyet  magasabb  szinten 
tudnánk ellátni,  mert  sajnos  a  saját  bevételeinkből  nem tudjuk megtenni.  Az adóból  nem 
javaslom megoldani, mert a lakosság sajnos el van szegényedve. Ez az önkormányzat feladat 
ellátásában ill. az infláció nagymértékben befolyásolja azokat az ellátandó feladatokat, mely 
részünkre kötelező  feladatonként  meg van jelölve,  ezen  kívül  nem vállalhatunk fel  egyéb 
feladatot.  Egy  nagyon  fontos  feladatunk  ellátása  veszélyeztetve  látszik,  ez  az  egészséges 
ivóvízzel való ellátás, mivel  a HBm. Önk. Vizmű Zrt úgy néz ki, hogy egyrészt a csőd szélén, 
áll.  Palotaforradalmak  játszódnak  le  Db-ben.  Ebben  a  témában  a  testületnek  a  későbbiek 
folyamán  még  dönteniük  kell.  Természetesen  az  önkormányzatnak  nemcsak  a  kötelező 
feladatok  ellátásáról  kell  gondoskodni,  hanem  a  pályázatokról  is,  mint  ahogy  a  írásos 
előterjesztésben le van írva a Kultúrház és Játszótér megépítésén kívül a Buszöböl kialakítása 
került napirendre. Ezen kívül a 3 képviselő-testület úgy döntött, hogy nyílás zárók cseréjére 5-
5 millió  Hp.  10 mFt-ot  pályázott  meg.  A  két  pályázat  végrehajtása  meg fog történni  az 
intézményvezetőkkel, vállalkozókkal egyeztetünk. Ezennel megnyitom a vitát a költségvetés 
felett, akinek van kérdése, kérem tegye meg.

Merkószki András képviselő 

A pénzügyi bizottság jelenlévő tagjaival beszélgettünk, az ott felvetett kérdésekre jó lenne, ha 
polgármester úr válaszolna, az óvoda építése mikor kezdődik és hogyan, valamint a 4.sz. mell. 
egyéb befiz. kötelezettségnek az értelmezése, hol, mit takart.  Polgármester említette, hogy az 
intézmények  Hp-ban  kerülnek  megtervezésre.  Másfél  héttel  ezelőtt  kaptam egy  pénzügyi 
kimutatást,  és másik hétfőn döntöttek is a költségvetésről.   Szóvá tettem, hogy 20 mFt-al 
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kevesebb tételt  látok,  nem tudott  rá  senki  válaszolni,  azt  mondták,  hogy év közben majd 
módosításra kerül sor. Amúgy meg van az a 20 mFt, csak az a baj, hogy le kell bontani 8 
szakfeladatra még az iskolát, és ebből én csak 2 szakfeladatot kaptam meg.  Megállapodtunk, 
hogy a tavalyi bért tervezzük vissza. Napközinél a konyhánál nincs fűtés, világítás betervezve. 
A pénzügyes hölgy azt mondta, hogy bármikor lehet a költségvetést módosítani. Majd leülünk 
és egyeztetni fogunk, mert vannak tételek, melyeket még be kell tenni. a költségvetésbe, hogy 
szerepeljen  benne.  Mert  tavaly  is  a  86  mFt-ból  csak  76  mFt-ot  költöttünk  el,  az  átadott 
pénzeszk. április 30-ig le kell zárni.

Az  óvodát  nem  tudom.  Azt  jelenti,  hogy  az  átadott  pénzeszközből  több  van,  mint  amit 
kértünk, jó lenne tisztán látni, hogy mennyit használtunk fel.

Bízom benne, hogy előbb-utóbb vissza fog kerülni ez a két intézmény is az önkormányzathoz, 
költségvetésileg,  és később kimutatható  lesz itt is, hogy az önkormányzatnak nem éri meg a 
társulás, mint a családsegítőnél.  Annak idején mikor társultunk gyerekenként 45 eFt plusz 
normatívát kaptunk, most már csak 36 eFt gyerekenként, és már látszik előre, hogy jövőre 
még ennyi sem lesz. Azok a pedagógusok, akik Hbagosra járnak át, ugyanúgy taníthatnának 
itt is.

Vágó András

Óvoda építés leghamarabb határideje június elseje, és a vége pedig augusztus 31.  Az egyéb 
befizetési kötelezettségeinket szeretném ismertetni. 57119 szakf. Agglomeráció Db. Agglom 
társ. Db.  és környéke  önkormányzatoknak a társulása, itt fizet az önkormányzat 150 eFt-ot,  
azért hivatott létrehozni, mert olyan beruházások indításánál, ahol szükséges Db. ütőerejére 
szükség van, akkor az önkormányzatok tudjanak pályázni. TÖOSZ. összes önkormányzatot 
fogja össze 90 eFT van betervezve. Saldo-Perfekt ez az előző jegyző úrnak jogszabály mutató, 
ami alapján  dolgoznak,  130 eFt van betervezve.  Erdőspuszták Önkormányzatok  társulása 
legrégebbi  társulás,  melybe  az  önkormányzatok  beléptek  megalakuláskor,  saját  magunk 
érdekében.  azért  jött  létre,  hogy  az  összefogással  próbáljuk  érvényesíteni  pályázatainkat. 
Berettyó Vízgazdálkodási  Társulás  három részre oszlik az érdekeltsége,  önkormányzatok, 
gazdák és egyéb vállalkozók. 160 eFt-ba benne van az önkorm. által fizetett föld utáni díj. 
Területfejl.  Ügynökség  a  helyi  régiós  pályázatokat  kezeli,  ide  kell  befizetni  az  éves 
hozzájárulást,  TEKI CÉDE pályázatokban  való  részvétel  130 eFt.  Vagyon biztosítás,  erre 
szüksége van minden önkormányzatnak,hogy az intézményeit biztosítsa. DAHUT   Debreceni 
Hulladékkezelési  Társulás,  a  településen  lévő  megszüntetett  szeméttelep  rekultivációját 
foglalja  magába.  Hirdetőtáblán  is  szerepel,  hogy  a  DAHUT  mennyit  nyert  ennek  a 
szeméttelepnek a felszámolására. Reméljük ebben az évben megtörténik a földtakarással való 
szeméttelep eltüntetése, rekultivációban. 

Második kérdésre megadta az igazgató úr ezzel kapcsolatosan a választ, közös lónak túrós a 
háta.  HBagos  és  Mpályi  közt  a  gesztor  település  megkülönböztetett  eljárással  bír,  mivel 
Hbagos  nem mindig  fizet,  csőd szélén  állnak,  Mpályi  mindig  becsülettel  teljesít.  Hbagos 
minden hónapban elszámolással él Hpályi felé, 9 hónapos futamidő után próbálták meg az 
önkormányzat felé azt a tájékoztatást adni, hogy hogy állunk a béreket és dologi kiadásokat 
illetően. Szeretnénk, ha ezt az elszámolást a gesztor önkormányzat felénk megtenné, hogy ne 
használják a mi pénzünket.
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Sápiné Molnár Edit óvoda  int. vez.

Azért  szeretnék  hozzászólni,  engem Hosszúpályiba  elfelejtettek  meghívni,  kutattam,és  ezt 
követően  3 jkv-t nyújtottam be jegyző úrnak, hogy mi maradt ki. többek között munkába 
járás, szakmai továbbképzés. 

Dr. Berényi Attila jegyző

Ez  a  Hosszúpályi  költségvetésnek  a  része  kell  hogy  legyen.  Velünk  nem  egyeztettek 
normálisan,  azért  nincs  probléma,  mert  a  tavalyi  átadott  pénzeszközt  beterveztük,  és 
képeztünk a mi költségvetésünkben erre tartalékot.  Igazgató úrral biztosak vagyunk benne, 
hogy  amint  az  áprilisi  egyenlegünk  megjelenik,  lesz  benne  megtakarítás.  Hosszúpályi 
bármikor  módosíthatja  a  költségvetését,  a  mi  feladatunk,  hogy  az  intézmények 
működőképességét  fenntartsuk.  Zárszámadást  készíttetünk  velük,  melyet  már  többször  is 
kértünk. Nem tudjuk mi az oka, de eddig a közös gazdálkodásunk nem működött.

Sápiné Molnár Edit

Egy példát szeretnék megemlíteni,hogy tavaly belföldi kiküldetésre 142 eFt volt betervezve, 
ezzel szemben 2010. évre 16 eFt. 

Dr. Berényi Attila jegyző

Nem  tudunk  mit  tenni,  ez  az  ő  tervezésük.  Ezért  javasoltam  tavaly  a  Családsegítő 
hazahozatalát. Eddig a közös társulások nem nagyon működtek.

Szabó József képviselő

8 sz. mellékletben  szerepel társadalmi szervezetek támogatásánál szerepel  a Polgárőrségnek 
is  a  támogatás.  Szeretném  megköszönni,  hogy  az  elmúlt  évben  is  átutalták  a  betervezett 
támogatást. A lovas rendőröknek is van betervezve, és nem nagyon látom, hogy működnének. 
Nem lehetne e azt az összeget átcsoportosítani?

Vágó András polgármester

Átcsoportosítani  nem  lehet,  mert  a  rendőrség  hatáskörébe  tartozik.  Azért  nem  látjuk 
rendszeresen a faluban közlekedni őket, mert ők elsősorban a külterületre lettek eredetileg is 
létrehozva, esős időben ott gépjárművel nehéz közlekedni. Már beszéltünk többször velük és a 
lovak  fenntartásához  akár  terményt  is  szívesen  elfogadnának,   kérték,  hogy próbáljunk  a 
gazdákra hatni,  mivel  fenn kell   tartani  az állatokat.  Megpróbálok az Agricorn Kft-nél  is 
terményt kérni.  A költségvetésbe beterveztük a lovas járőr szolgálatnak is a támogatását, 
mivel szerződésünk van velük, nem szeretnénk a Rendőrséggel újat húzni, még ha tudjuk is, 
hogy  nem  a  leghatékonyabb  a  működésük.  Rossz  szájízzel  vették  azt  is,  amikor  a 
Hosszúpályi Önkormányzat megtagadta tőlük a támogatást ők a Mikepércsi központtal voltak 
megállapodásban.  Felvesszük a kapcsolatot velük. 

Szabó József képviselő

Ha  terményt  tudunk  adni,  akkor  a  támogatásra  szánt  összeg  megmaradna?  Elég 
méltánytalannak tartom a Rozmaring egyesület támogatására tervezett összeget. 
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Vágó András polgármester

Erre  vissza  fogunk  térni,  a  kv.-be  beterveztünk,  ne  mondják,  hogy  kihúzzuk  magunkat, 
leülünk és megbeszéljük.

Sápiné Molnár Edit

Akartam kérdezni, én is köszönöm szépen a Rozmaring egyesület nevében a tavalyi évben, 
azt viszont nem értettem 2008. évben 200 eFt-ot kaptunk, 2009-ben 100 eFt-ot, és most is 100 
eFt van betervezve.    Elég sok helyen képviseljük Monostorpályit,  úgy a kicsikkel mint a 
nagyokkal, felnőttekkel, tehát nemcsak arról szól hogy itthon minden héten és rendezvényen 
ott  vagyunk,  hanem ahova csak meghívnak bennünket  ott  vagyunk és felajánlom én saját 
magam is,  hogy akár  milyen  bálban,  rendezvényen  környező  községekben   sőt  távolabbi 
községekbe is szívesen megyünk. És saját autónkkal mentünk 2009-ben is több helyre.

Vágó András polgármester

Itt nem arról van szó, hanem tudja mindenki, hogy pénz az nincs. A másik pedig mikor az 
ÖNHIKI-t igényli valaki, akkor  rögtön arra tenyerelnek rá, hogy megnézik, hogy előző évben 
mennyit  adtunk a társadalmi  szervezeteknek,   és  ha  valaki  emeli  ezt  a  összeget,  mert  ez 
tulajdonképpen   támogatás,  nem  kötelező  feladat,  amit  adunk,  pl.  a  Polgárőrségnek  sem 
emelünk évek óta, a sportegyesületnek sem.

Sápiné Molnár Edit

Nem emeltek, de nem is csökkentettek, de az egyesületnél 2009-ben csökkentették 100 eFt-al, 
aminek  nem értette  az  okát,  mert  a  fellépő  ruhák is  sokba kerülnek,  pedig  legtöbben  én 
varrtam, hogy ne kelljen több összeget kifizetni és minden összegnek örülnénk.

Dr. Berényi Attila jegyző

Van lehetőség az átcsoportosításra.

Vesszős Géza képviselő

Javaslom a  Lovasrendőrség  294  eFt-jából   94  eFt-ot  a  Rozmaring  egyesületnek  adni,  és 
maradjon 200 a lovasrendőrségnek az abrakkal együtt.

Szabó József képviselő

A polgárőrség támogatásából 100 eFt-ot felajánlok, ha a Sportegyesület is felajánl 100 eFt-ot 
a Rozmaring Egyesületnek. 

Merkószki András

Kérésem van,  az  önkormányzat  is  régóta  tud  arról,  hogy  az  Országos  Monostori  iskolák 
találkozója  ez  évben   itt  lesz  megrendezve,  és  nincs  rá  betervezve  Hogyan  fogja  ezt  az 
önkormányzat lebonyolítani? 
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Dr. Berényi Attila jegyző

Ez természetesen az önkormányzat rendezvénye lesz, melyet Merkószki András szervez, aki a 
számlákat az önkormányzat nevére fogja kérni, ezek a számlák tartalmaznak étkezési és más 
rendezvényekkel  kapcsolatos  számlákat,  melyeket  nem  lehet  egyetlen  egy  szakfeladatba 
besorolni, az önkormányzat így összességében betervezte ennek a programnak a költségét.

Vágó András polgármester

A polgárőrség ha lemond, akkor az a polgárőrség dolga, de  más nevében ne tegye ezt. 

Sápiné Molnár Edit

Ha valaha is nagy szükség volt a polgárőrségre, akkor most van a legnagyobb szükség rájuk, 
hisz ők is koldulnak, minden boltnál ki van téve a dobozuk, nem szeretném tőlük elvenni. 
Attól, akik nem végeznek itt fontos dolgot szívesen veszem, de a polgárőröktől nem venném 
el. 

Merkószki  András  képviselő

Lovasrendőrséghez köt bennünket valami? Szerződés? Ők állapítják meg az összeget?

Dr. Berényi Attila jegyző

Decemberben átrendeztem a hagyatékomat, ott nem találtam erre vonatkozó szerződést, utána 
fogunk érdeklődni mert kellene hogy legyen, és ezt mindenképpen be kell pótolni. Ilyenkor 
általában  a  lakosságszám  arányában  szokták  meghatározni  a  díjat,  de  elsősorban  a 
megállapodásból kell kiindulnunk. 

Kiss Zoltán képviselő

Javaslom felvenni velük a kapcsolatot a nehéz anyagi helyzetre tekintettel kicsit csökkenteni a 
hozzájárulást. KMB-el fel kell venni a kapcsolatot. 

Vágó András polgármester

Itt több pénz nem lesz. A sportegyesület nevében azt mondhatom, ismerem a költségvetést,  
két csapat megy állandóan játszani, az egyesület nem tudja nélkülözni  a támogatást, mi is 
saját  kocsinkkal  járunk  és  senkinek  sem fizetünk,  egy  játékosnak  sem.    Egy  kis  üdítőt 
kapnak. A nevezések 140 eFt, hogy elinduljon valaki a bajnokságban. Nem szeretném, ha a 
társadalmi szervek közt nívót húznánk, mindenkire szükség van, mindenki a saját feladatát 
lássa el.  A sportegyesület részére ez az összeg több évvel ezelőtt is 500 eFt volt, nem kell 
mondani senkinek, hogy mennyibe kerül, ezek a fiuk is megteszik a feladatukat. Mindenki a 
saját  magáét  tudja,  örülünk  neki  hogy  mindenki  jól  működik,  ellátják  a  feladatukat  és 
öregbítik a falu hírnevét. 

Szabó József 

A 44 milliós hitellel  kapcsolatosan van valamilyen javaslat,  a visszafizetést  illetően? Nem 
látom annak biztosítását. 
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Vágó András polgármester

A költségvetést  mindig úgy csináljuk meg évek óta, az önkormányzati  költségvetés olyan, 
hogy van kiadás  és  bevétel.  Ha nincs  meg  a  mérleg,  akkor  hitelt  kell  beállítani.  Éveken 
keresztül ott volt. Kigazdálkodjuk, soha sem vettünk még fel 20. éve de ezt be kell állítanunk 
a költségvetésbe.

Dr. Berényi Attila jegyző

Erre van az ÖNHIKI támogatás, melyről már hallott minden képviselő, a forráshiányunkat 
hivatott kitölteni.

Vágó András polgármester

Az önkormányzati  költségvetés  nem egyenrangú a vállalkozói  költségvetéssel.  Ez egészen 
más dolog. A költségvetés két végének meg kell  egyezni,  ha nem egyezik akkor azt hitel 
beállításával lehet egyenlíteni. A képviselő-testület eddig is így gazdálkodott. Monostorpályi 
eddig még nem vett igénybe hitelt.

Merkószki András képviselő

Ehhez csak annyit, hogy eddig is be volt tervezve a hitel,  de nem vettük fel,  valamint az 
Önhikiből egyenlítettük ki. 

Vágó András polgármester

Javaslat,  hozzászólás, ha nincs több az elhangzott  javaslattal,  Vesszős Géza módosításával 
fogadja  el.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  lovasrendőrségnek  200  eFt  támogatás  legyen 
előirányozva, a Rozmaring Egyesületnek pedig 194 eFt  kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Vágó András polgármester

Mivel  felvetés  volt  a  100-100  eFt-os  csökkentést  elfogadja  a  két  egyesület  részérők, 
kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás: 1 igen, 8 nem, 0 tartózkodás

Vágó András polgármester

Kérem,  hogy  aki  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetési 
rendeletét a fenti, megszavazott módosítással elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:
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Monostorpályi Község Önkormányzatának 

2/2010. (II.23.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
2010. évi költségvetéséről

Monostorpályi  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerinti 
szerkezetben,  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX. 
törvénnyel  (a  továbbiakban:  költségvetési  törvény)  és  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetési koncepcióját meghatározó  53/2009. (11.26.) KT. határozatában meghatározott 
tervezési  keretekkel  összhangban,  az  önkormányzat  kötelező  és  önként  vállalt  feladati 
ellátáshoz  szükséges  tervszerű  gazdálkodás  viteléhez  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetéséről a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A költségvetés főbb adatai

1.§.

(1)Az  önkormányzat  a  2010.  évi  költségvetés  tárgyévi  bevételi  főösszegét  316.529  ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből hitel  44.240 eFt.

(2)   Az Önkormányzat  a  2010.  évi  költségvetés  tárgyévi  kiadási  főösszegét  316.529 ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai

                                                                  2.§.

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

1. Intézményi működési bevétel 25030
2. Sajátos bevétel 952
- Helyi adók
- Kommunális adó 6500
- Iparűzési adó 7500
3. Átengedett központi adók
- SZJA visszaadott 8% 11776
- SZJA kiegészítés 65369
- Gépjárműadó 8500
4. Normatív kötött felhaszn. -
5. Normatív hozzájárulás
- Lakosságszám alapján 4518
- Felat mutat. alapján 40845
6. Kiegészítő tám. egyes szoc. feladath. 55421
7. Pénzmaradvány
- Felhalmozási célra 6117
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- Működési célra 1164
8. Működési célú pénzeszköz átvétel 4470
9. Önkorm. sajátos tőke jellegű bevétele 30
10. Hitel 44240
11. Leghátr. helyzet. tel. felh. tám. 34097

Bevételek mindösszesen: 316529

3. §.

(1) Az Önkormányzat az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatokon belül 
elkülönítetten és összesítve az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

1. Személyi jellegű juttatás 76598
2. Munkaadót terhelő járulékok 21846
3. Felhalmozási és tőke jellegű  kiadás 49896
4. Átadott pénzeszközök
- Felhalmozási célra -
- Működési célra 65624
5. Társadalom polit. jutt. 43069
6. Dologi kiadások 59496
7. Felhalmozási cél tartalék, saját forrás -

Kiadások mindösszesen. 316529

(2)  Az  Önkormányzat  intézményei  és  az  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  dolgozói 
létszámát e rendelet 3. sz. melléklete szerint 2010. évre együttesen 49 főben állapítja meg 
szakfeladatonkénti részletezésben.

Kiemelt sajátosságok

4. §

(1)  Az  Önkormányzat  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  módosított  1992.  évi  XXIII. 
Törvény 43. §. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az illetményalapot 38.650 
Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány fedezetére hitelt kell igénybe venni.

(3)  Az  Önkormányzat  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  hiány  esetén  a  hiány 
finanszírozására hitelt vegyen fel. Az egyszeri a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását 
szolgáló hitel (bérhitel) nagysága nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

5. §

(1) 2010/2011/2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 6. sz. 
melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat kiemelt címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.
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(2) A bevételek címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A felhalmozási kiadásokat, felújítási célokat feladatonkénti bontásban az 5. sz. melléklet 
tartalmazza.

8. §

(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési 
előirányzatait  feladatonkénti  bontásban a  4.  sz.  melléklet  tartalmazza.  A kiadás  főösszege 
127.797 e Ft/ 11 fő költségvetési létszám.

(2) Általános tartalékot a plusz bevétel terhére képez az Önkormányzat.

(3) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat.

(4) A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza a Címrendet.

9. §.

A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása:

- Felhalmozási célra 6117
- Működési célra 1164

Összesen: 7281

10. §.

(1) Könyvvizsgálói véleményeztetésre az Önkormányzat nincs kötelezve, mivel hitellel nem 
rendelkezik. (Ötv. 92/A. §)

(2) Az intézmény költségvetések esetében az intézményvezetőkkel a 2010. évi költségvetési 
rendelet és előterjesztés egyeztetésre került.

(3) Monostorpályi Község Önkormányzat 2010. évi finanszírozási tervét a 7. sz. melléklet 
tartalmazza.

(4)  Az Önkormányzat  szabad pénzeszközeinek  lekötéséről  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslata 
alapján a polgármester köteles gondoskodni.

11. §

(1)  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  működési  forráshiányából  eredően  igényli  az 
önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzati támogatást.
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(2)  E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  2010.  január  01-től  kell 
alkalmazni.

Monostorpályi, 2010. február 22.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 2/2010. (II.23.) rendelete 2010. február 23-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. február 23.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (7. tsp.) Természetben  nyújtott  szociális  ellátások  térítési  díjainak 
módosítása, vendégebéd térítési díjának meghatározása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A természetben nyújtott  szociális  ellátások térítési  díjának módosítása,  vendégebéd térítési 
díjának meghatározása a következő napirendünk.  Az előterjesztés részletesen tartalmazza az 
alkalmazott térítési díjakat. Javaslom, hogy az előterjesztés alapján 2010. április 1-től történő 
hatályba lépésével fogadja el a képviselő-testület.

 Kérem,  hogy  aki  egyetért  a  pénzbeli-  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól szól 8/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosítására tett  javaslattal, 2010. április 1-i 
hatálybalépéssel, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzata

3/2010. (II.23.) KT. rendelete

A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2009. 
(IX.16.) KT. rendeletének módosításáról

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
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szóló  1993.  évi  III.  törvény  (továbbiakban:  Szt.).,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.  (Szt.)  10.§  (1)  bekezdésében,  26.§,  32.  §  (1)  és  (3) 
bekezdésében,  37/D.§  (5),  38.§  (9)  bekezdésében,  43/B§.  (1)  bekezdésében,  45.§  (1)-(3) 
bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 50.§ (2) bekezdésében, 92.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazások  alapján  a  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól  szóló  8/2009.  (IX.16.)  KT.  rendeletét  (továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosítja.

1.§.

A Rendelet 5. sz mellékletének helyébe a következő lép:

Gondozási Központ Monostorpályi 2010. évi Élelmezési nyersanyag normák és 
alkalmazandó térítési díjak

1. Nappali szociális  ellátás ( klubtagok )

Norma:      350
ÁFA 25%    88  
                       438 Ft/nap

Térítési díj: 438 Ft/nap.

2. Szociális étkeztetés

a). nyugdíj minimum 200 %-ig
      norma 228 
      ÁFA 25%   57

285 Ft/nap.

            Térítési díj: 285 Ft/nap.

b). Nyugdíjminimum 200-300 % között

norma 228 
rezsi 20%         46
ÁFA 25%   69

343 Ft/nap.

Térítési díj: 343 Ft/nap

c). Nyugdíjminimum 300 % felett
norma 228
rezsi  30%   68
ÁFA 25%   74

                                                370 Ft/nap
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          Térítési díj:  370 Ft/nap
          Ebédkihordás díja: 40 Ft/nap

3. Házi segítségnyújtás térítési díj mentes

4. Ápoló, gondozó otthoni ellátás

élelmezési norma 448
ÁFA 25% 112

560 Ft/nap

Személyi térítési díj: 52.500 Ft/hó
Napi térítési díj:   1.750 Ft/hó

Az  alkalmazotti  térítési  díjakat  legfeljebb  egy  havi  időtartamra  előre  kell  megfizetni,  a 
szolgáltatás hónapjában.

2. §.

E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2010. február 22.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 3/2010. (II.23.) rendelete 2010. február 23-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. február 23.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Vágó András polgármester

Mivel a vendégebéd nem szociális alapon történik, a rendelet nem tartalmazhatja a díjának 
megállapítását  sem, ezért  erről külön kell  dönteni a képviselő-testületnek.  Az előterjesztés 
alapján  456  Ft  +  ÁFA  összegben  javasoljuk  megállapítani.  Kérem,  hogy  aki  egyetért  a 
vendégebéd  térítési  díjára  tett  javaslattal,  mely  2010.  április  01-től  lép  hatályba, 
kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzata

7/2010. (02.22.) KT. határozata

A vendégebéd térítési díjának meghatározásáról

Monostopályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vendégebéd  térítési  díját 
2010. április 1. napjától

456 Ft + 114 Ft Áfa, összesen 570 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős: polgármester

Tárgy: (8. tsp.) Hulladékszállítási díj módosításának megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester 

A következő napirendi pont a Hulladékszállítási díj megállapítása, mivel az elmúlt év utolsó 
ülésén nem döntött a képviselő-testület a díjemelés tárgyában. Megpróbáltunk hatással lenni, 
de sem kistérségi, sem községi szinten sem jártunk sikerrel. Tudjuk, hogy sok idős személynél 
nem telik meg hetente az edény, de nem tudunk mit tenni, az ANTSZ-re hivatkoztak, és nem 
tudunk  tovább  várni,  döntenünk  kell.  Ha  nem  vállaljuk  fel  a  díjemelést,  akkor  az 
önkormányzatnak kell átvállalni, amit persze nem tudunk megtenni.

Dr. Berényi Attila jegyző

Jelenleg annyi kedvezményt tudunk nyújtani az idős személyek részére, hogy 50 m-en belül 2 
egyedülélő  személy  összefoghat.  Ha  versenyhelyzet  lenne,  akkor  mi  is  jobb  pozícióba 
lennénk.

Vágó András polgármester

Sajnos az AKSD kihasználja a monopolhelyzetét, mivel egyedül van a piacon. Nekünk pedig 
döntenünk kell,  az  árkalkuláció  alapján  elkészítettük  a rendelet  tervezetet,  melyben a 120 
literes edényzet 259.- Ft+ Áfa/szállítás, összesen 323 Ft/szállítás , valamint a többlet hulladék 
elszállítás esetén emblémás zsák 148 Ft +Áfa/ db. összesen 185 Ft /db.  szerepel.

Kérem, hogy aki elfogadja a 2010. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás költségét, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja:
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Monostorpályi Község Önkormányzatának 

4/2010. (II.23.) KT. rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának
4/2005. (II.21.) KT. rendeletének módosításáról

Monostorpályi Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
23. §-ban kapott  felhatalmazás alapján és a települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj 
részletes  szakmai  szabályairól  szóló  242/2000.  (XII.23.)  Korm.  számú  rendelet 
rendelkezéseire  figyelemmel  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési 
helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló 4/2005.  (II.21.)  rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

2. §.

A rendelet 2009. március 1-jétől lép hatályba.

1. számú melléklet

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja:

120 literes edényzet: 259 Ft + ÁFA/szállítás, összesen 323 Ft/szállítás

Többlet hulladék elszállítása:

Emblémás zsák: 148 Ft + ÁFA/db, összesen 185 Ft/db
          

Monostorpályi, 2010. február 22.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 3/2010. (II.23.) rendelete 2010. február 23-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. február 23.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Tárgy: (9. tsp.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Közfoglalkoztatási terv megalkotása és elfogadása a következő napirendünk,mely az írásos 
előterjesztésben  részletesen  tartalmazza,  hogy  miért  kell  megalkotnunk.  Erről  jogszabály 
rendelkezik,  tehát  úgymond  kötelező  önkormányzatunkra  nézve.  Az  „Út  a 
munkához„ programban való részvétel keretén belül az önkormányzat és intézményeinél is 
alkalmazunk embereket, akikre nagy szükség van. 

Kérem, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

8/2010. (02.22.) KT. határozata

Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Monostorpályi  Község 
Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervben szereplő közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önrészt a tervnek megfelelően 
a költségvetésében biztosítja.

Felhívja a polgármestert,  hogy az elfogadott közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje 
meg az illetékes Magyar Államkincstárnak, illetve Munkaügyi Kirendeltségnek.

Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Tárgy: (10. tsp.) Különfélék
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A HBm. Önkormányzatok Vízmű Zrt vezérigazgató lemondott, és ezért rendkívüli Felügyelő 
Bizottság  által  összehívott  közgyűlésen  fognak  döntést  hozni  a  részvényesek. 
Önkormányzatunk is érintett a részvényesek között, ezért a polgármestereknek megbízást kell 
adni a testület által, hogy a képviseletet elláthassák.  Már nem az az elv mozgatja a Zrt-t,mint 
a 90’-es években, amikor megalakultunk. Háttérben pedig Debrecen Megyei Jogú Város áll. 
Egy-két nagyobb tulajdonnal részt vevő önkormányzat ki akar válni a Zrt-ből, megpróbálják 
átadni más szolgáltatónak a tulajdonukat. A kistelepüléseknek össze kell fogni, mert nagyon 
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kevés  a  tulajdon hányadunk,  az önállóság  szóba sem jöhet.  Az igazgatótanács  tagjai  sem 
képviselik a tulajdonosokat. Monostorpályiban végrehajtottak egy programot az egészséges 
ivóvízhálózat korszerűsítésére, európai szintű vízminőség javítására.  Reméljük meg tudjuk 
tartani  az  egészséges  ivóvizet  Monostorpályiban.  Most  a  Zrt.  által  megküldött  határozati 
javaslatot  a  képviselő-testületnek el  kell  fogadni.  Kérem a  képviselő-testület  tagjait,  hogy 
bízzon meg az önkormányzat képviseletében a rendkívüli közgyűlésen döntési eljárásban való 
részvételre. Ezt nem mi kértük, hanem az ebesi polgármester kérte beadványában, hogy ez 
történjen. Erről a képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

Kérem,  hogy  aki  egyetért  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal,  kérem  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzatának

9/2010. (02.22.) KT. határozata

Részvényesi jogok gyakorlásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzata,  mint  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 2009. november 13. és 
2009.  december  08.  napján  megtartott  rendkívüli  közgyűlésein  hozott  határozatok 
érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló a cégbíróság végzésébe foglalt hiánypótlás okán 
2010.  február  25.  napjára  a  Felügyelő  Bizottság  által  összehívott  rendkívüli  közgyűlés 
napirendjével összefüggésben:

• elfogadja  az  igazgatóság  tagjainak  Dr.  Tárkányi  Tamás,  Nagy  Miklós  és  Szabó 
Ferencné  jelölését  azzal,  hogy  Nagy  Miklóst  az  alapszabály  jogosítsa  fel  a 
vezérigazgató cím viselésére;

• a hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és elfogadja a 
megválasztott,  de  érvényesen  a  cégjegyzékben  át  nem  vezetett  igazgatóság  2009. 
december  01.  napjától  az  érvényes  megválasztásukig  terjedő  időtartamban  végzett 
tevékenységét és meghozott intézkedéseit;

• elfogadja  az  üzemi  tanács  döntése  alapján  Kanyuk  Jánosnak  a  felügyelőbizottság 
tagjává jelölését;

• egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képező részletes napirend szerinti 
módosításával;

• a  Felügyelő  Bizottság  által  vizsgált  2008.  évi  üzleti  jelentést,  az  éves  beszámolót 
2.508.801 e  Ft  mérlegfőösszeggel  és  433.444 e  Ft  mérleg  szerinti  veszteséggel,  a 
kiegészítő melléklettel, a Könyvvizsgálói jelentést jelen formájában elfogadja.

Meghatalmazza a 2010. február 25. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a polgármestert, mint 
szavazásra feljogosított képviselőjét, hogy a határozati javaslatokról történő döntési eljárásban 
a fentieknek megfelelően járjon el.

118



Felelős: Vágó András polgármester
Határidő: 2010. február 25.

Szabó József képviselő

Már  felvetettem,  hogy  érdemes  lenne  a  Debrecen  Megyei  Jogú  Várossal  felvenni  a 
kapcsolatot,  Ányos úrral.  Még mindig elvetjük  ezt a  lehetőséget?  Nem értem, hogy miért 
vagyunk magunk ellensége. 

Vágó András 

Mi kicsik vagyunk ehhez, és nem úgy működik a dolog, előbb-utóbb megszerzik a többségi 
tulajdont, és a kis önkormányzatok kénytelenek lesznek oda csatlakozni. 

Vágó András polgármester 

Buszöblök  kialakítása:  Az  írásos  anyagot  rajzokkal  kiegészítve  megkapták  a  képviselő-
testület tagjai. A jelenlegi buszöböl, amit megépítettek a Létai úton, ahhoz hozzáépítenek 1-1 
mFt-os váró helyiséget. Ezen kívül az Ady u. szemben is lesz busz váró kialakítva mindkét 
oldalra.  Modern  fából  készült  buszmegálló  lesz.  Ezen  kívül  az  óvoda  elé  lesz  szintén 
buszmegállóval,  a helyszűke miatt  csak fém esővédő lesz megépítve,  hogy az emberek be 
tudjanak állni.  A Petőfi téren ami van, ez helyre lesz pakolva, nem a Hivatal előtt áll meg a 
busz,hanem  keresztbe  az  állatmérlegtől  kezdve   végig,  biztosítja  azt,   hogy  az  előzés 
megoldott legyen, a biztonság miatt. Meg lesz építve, és ide is egy 1 mFt-os buszváró lesz 
építve, és ezen túl tovább megy a Bajcsy Zs. utcán amint meg lesz építve az út a Béke utcáig,  
ott a vége előtt közvetlenül lesz egy buszmegálló, és körbe fog ott fordulni a Béke u. elejénél. 
Most  egyeztetés  történt,  megkaptam  a  módosítást  ezzel  kapcsolatban  ,az  új  költség 
38.794.865 Ft,.  36 mFtos támogatással,   saját  forrás ami bennünket  érint  2 mFt.  95 %-os 
támogatásban részesül ennek a komplex beruházásnak a költsége. Mikepércs, Sáránd  Bagos 
és Pocsaj vesz részt, a gesztor Pocsaj, mivel ők a leghátrányosabb település, A testület ezen 
összeg tudatában hozzon egy olyan határozatot, hogy ezekkel a számokkal vállalja az önerőt. 
Ehhez kapcsolatosan van-e vélemény?

Merkószki András

Óvoda: Ha ott megépül egy buszöböl, a járdán mindig állni fog a víz, utána meg a falon. Nem 
lenne célszerű az Öno elé kitolni, ott kerítés van, ezen 99 %-ban leszálló utasok vannak csak, 
nem is javasolnék buszvárót, csak a nagybolthoz, mert ott várják inkább a buszt.
 
Vágó András polgármester

Ezt már megtervezték, a lehetőségeket vették figyelembe, jóváhagyták, és ezen a területen is 
nézték.  Próbáltunk  változtatni,  a  buszmegállókhoz  vízelvezetés  is  tartozik,  a  tervet  ennek 
figyelembe vételével készítették el. 

Merkószki András képviselő

Az oda fogja vezetni a járdára a vizet.
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Vágó András polgármester

Én nem láttam a tervet, most készítik, amint készen lesznek a tervek megnézzük és kifejtjük a 
vízzel kapcsolatos aggályokat. Mindenkinek van véleménye, elmondjuk. 

Az  előterjesztett  költségeket  figyelembe  véve  kérem,  hogy  a  képviselő-testület 
kézfelnyújtással fogadja el, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen. 

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

10/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Támogatási kérelem benyújtásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy   ÉAOP-
2009-3.1.4/A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése témájú pályázatra támogatási 
kérelmet nyújt be az 83/3, 83/4, 83/2, 83/3, 83/1, 1165/2, 1165/2, 1164/3, 542, 475. hrsz-on 
buszöböl kiépítésére az alábbi költségvetés szerint.

 költségnemek nettó áfa bruttó
%-os 
arány

ELŐKÉSZÍTÉS

engedélyes 
tervdokumentáció

620 000
155 
000

775 000 2,15%

közbeszerzési eljárás 
költségei 

800 000
200 
000

1 000 
000

2,78%

ÉPÍTÉS
építés

28 785 
892

7 196 
473

35 982 
365

 

SZOLGÁLTATÁ
SOK

nyilvánosság max 1% 330 000 82 500 412 500 1,06%
műszaki ellenőrzés 
max 1,5%

320 000 80 000 400 000 1,11%

könyvvizsgálat 180 000 45 000 225 000  

 
összesen

31 035 
892

7 758 
973

38 794 
865

 

saját forrás
1 939 
743

 
5,000000

%

támogatás
36 855 
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95,00000
0%

összköltség
38 794 

865
 

 NETTÓ ÁFA BRUTTÓ %

ELŐKÉSZÍTÉS
1 420 
000

355 
000

1 775 
000 4,58%

ÉPÍTÉS
28 785 

892
7 196 
473

35 982 
365  
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SZOLGÁLTATÁSOK 830 000
207 
500

1 037 
500 2,67%

ÖSSZESEN
31 035 

892
7 758 

973
38 794 

865  
   
Egyben  felhívja  a  polgármestert  a  projekttel  kapcsolatos  szerződések  megkötésére  és  a 
fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra.
 
Határidő: 2010. február 23.
Felelős: polgármester
Vágó András polgármester

Több képviselő is értesült arról, hogy kegyeletsértés történt. Az elhunytat, a Hosszúpályiban 
lakó  gondnok nem engedte  be a ravatalozóba, és Álmosdra kellett szállítani.  A félreértéseket 
tisztázták.   Másnap  visszahozták.  A családnak  ezzel  lelki  traumát  okoztak.  Az embernek 
mikor meghal a hozzátartozója, hogy fájdalmába belekeveredni egy ilyen attrocitásba. Ezért a 
Temetkezési Vállalatot a Jegyző úr megkereste.

Dr. Berényi Attila jegyző

Megbeszéltük az üzemeltetővel,  hogy ilyesmi  a  jövőben semmiképpen nem fordulhat  elő. 
Felelősségre  vonást  kezdeményeznek  és  mi  is  lefolytatjuk  a  szükséges  eljárást.  A temető 
rendelet  módosítása  azonban  más  jellegű  kötelezettségünk.  Az  Államigazgatási  Hivatal 
évente  kitűz  több  olyan  célterületet,  melyet  szakmai  szempontból  felülvizsgálnak.  Ilyen 
szakmai véleményt bocsátottak ki Monostorpályi község temetkezésről szóló rendeletéről. A 
képviselő-testületet  arról  kérem  dönteni,  hogy  csupán  a  szakmai  vélemény  észrevételei 
alapján  terjesszem elő  a  rendeletet,  vagy  egyéb  módosításokat  is  javasol  az  előterjesztés 
előkészítése során.

Vágó András polgármester

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy bízza meg a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésével, 
a testület pedig a következő testületi ülésen megtárgyalhatja és elfogadhatja.

Kérem, hogy aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

11/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Rendelet előkészítéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Regionális  Államigazgatási 
Hivatal  szakmai  véleményét  elfogadva  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  a 
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temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 4/2006. (II.28.) sz. KT rendeletét módosítani 
kívánja a véleményben szereplő javaslatok szerint.

Felhívja a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően készítse el.
Felelős: Dr. Berényi Attila jegyző
Határidő: 2010. szeptember 15.

Vágó András polgármester

Az  Agricorn  Kft.  kérelmének  másolatát  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták,  mely  a 
vízvezeték tulajdonjogának átadásáról szól, valamint a HBm. Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
továbbra is üzemeltetőként szerepeljen. Probléma merült fel a szomszéddal a tulajdonosváltást 
követően,  mert  valamikor  a  termelőszövetkezet  kivetetette  az  ivóvizet,  de  a  tanya   két 
tulajdonosé lett.  Tóth Lászlóval  és édesapja Tóth Istvánnal  az Agricorn Kft.  a vízvezeték 
tulajdonjogával kapcsolatosan viták merültek fel. Most ennek a vitának a tisztázását csak a 
kérelemben leírtak alapján tudják  rendezni ugy, hogy mindkét fél kapna egy – egy mérőórát 
és nem lehetne  többet  olyan gond,  hogy egyik a  másik vezetékét  használná.   Javaslom a 
képviselő-testületnek,  hogy  fogadja  el  az  Agricorn  Kft.  kérelmében  foglaltakat,  az 
önkormányzati vagyon bővítésére, a mi tulajdonunk lesz, a kezelő pedig továbbra is a Vízmű 
Zrt lesz. 

Kérem,  hogy  aki  elfogadja  a  vízvezeték  tulajdonjogának  megszerzését,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  9 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

12/2010. (02.22.) KT.  számú határozata

Vízvezeték tulajdonjogának térítésmentes átvételéről, és üzemeltetésre átadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Agri-Corn  Kft.  felajánlását 
elfogadva a  gazdasági  társaság tulajdonában levő 1.0 km NA 80 vízvezeték tulajdonjogát 
térítésmentesen  átveszi.  A Képviselő-testület  nem vállal  kötelezettséget  további  vezetékek 
kiépítésére. 

A tulajdon megszerzése után a vagyont üzemeltetésre átadja a HBm Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. részére.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szerződés  előkészítésére  ügyvédi 
megbízást adjon, és a szerződéseket a fentiekben foglaltak szerint megkösse.

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Vágó András polgármester
 
Vágó András polgármester
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Napirendjeink végére értünk, így a munkát megköszönöm, az ülést bezárom.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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