
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 21-én megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 24/2010. (04.21.)
d. rendelete: 6/2010. (IV.22.)

Határozatok:
24/2010. (04.21.) KT. határozata ÖNHIKI támogatás igényléséről

Rendeletek:
6/2010.  (IV.22.)  sz.  ök.  rendelete Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2009.  évi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési 
gazdálkodásáról szóló zárszámadás előterjesztésének megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester  

2. ÖNHIKI támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2010. április 21.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  április  21-én 
megtartott nyilvános üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző
Jósvai Sándorné pénzügyi bizottság tagja
Somogyi Imréné pénzügyi bizottság tagja

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat,  és  a  pénzügyi  bizottság 
megjelent tagjait. 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.) Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési 
gazdálkodásáról  szóló  zárszámadás  előterjesztésének 
megtárgyalása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  öt  oldalas  előterjesztést  mindenki  kézhez  kapta.  A  beszámoló  részletesen  kitér  a 
gazdálkodásunk különböző területeire, eredményeire. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Merkószki András képviselő

A pénzügyi bizottság a napirendet tárgyalta, a rendeletet elfogadásra javasolja a testületnek. A 
pályázatok  a  2010.  év  költségvetését  fogják  terhelni,  az  oktatási-nevelési  intézményeink 
költségvetését pedig jövő héten tudjuk tárgyalni.
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Vágó András

Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  kérem,  aki  elfogadja  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési  gazdálkodásáról  szóló  zárszámadását, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  7  igen  és  0 nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

6/2010. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
zárszámadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzati  Képviselő  Testülete  az  Államháztartásról  szóló 
módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  82.  §-ban  biztosított  jogkörében  eljárva, 
Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  szabályairól 
szóló  14/2005.  (XII.  12.)  sz.  önkormányzati  rendeletben  foglaltakra  tekintettel  az 
Önkormányzat  2009.  évi  költségvetés  végrehajtásáról,  zárszámadásáról  a  következőket 
rendeli el:

1.§.

(1) Az  Önkormányzat  a  2009.  évi  költségvetés  zárszámadása  bevételeinek  tárgyi 
főösszegét 308.959 e Ft-ban állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.

(2) Az  Önkormányzat  a  2009.  évi  költségvetés  zárszámadása  kiadásainak  tárgyi 
főösszegét 301.678 e Ft-ban állapítja meg a Rendelet 1. sz. melléklete szerint.

2. §. 

Az  1.  §-ban  megállapított  bevételi  és  kiadási  főösszeg  jogcímeit  a  Rendelet  1.  sz. 
melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat Képviselő Testülete.

3. §.

(1) Az Önkormányzat  és intézményeinek bevételeit  és kiadásait  a Rendelet  1; 2;  3 sz. 
melléklete szerint: 

- 1. sz. melléklet: mérleg
- 2. sz. melléklet: költségvetési bevételek címenkénti részletezése
- 3. sz. melléklet: költségvetési kiadások címenkénti részletezése
- 4. sz. melléklet: önkormányzati igazgatási tevékenység
- 5. sz. melléklet: felhalmozási kiadás
- 6. sz. melléklet: címrend
- 7. sz. melléklet: az ellátottak pénzbeli juttatásai
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- 8. sz. melléklet: átadott-átvett pénzeszközök
- 9. sz. melléklet: vagyon kimutatás
- 10. sz. melléklet: pénzmaradvány elszámolása

4. §.

(1) Az  Önkormányzat  2009.  évi  helyesbített  pénzmaradványát  7.281  e  Ft-ban,  a 
módosított  pénzmaradványát pedig 6.363 e Ft-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet 
szerint.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványból   6.117 e Ft felhalmozási célra,  246 e Ft működési 
célra van tervezve, többlettámogatási visszafizetés 918 e Ft-al módosítja.

5. §.

(1) Az Önkormányzat  Képviselő Testülete az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 
2009 december 31-i állapotnak megfelelően 306.477 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2009. december 31-i létszámát a 3. sz. mellékletben 
foglaltak szerint 45 főben állapítja meg, melyből közcélú foglalkoztatott 20 fő.

6. §.

E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  Monostorpályi  Község 
Önkormányzata  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2009.  (II.17.)  sz.  és  az  ezt  módosító 
költségvetési rendeletek hatályukat vesztik.

Monostorpályi, 2010. április 21.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 6/2010. (IV.22.) rendelete 2010. április 22-én 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. április 22.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (2. tsp.) ÖNHIKI támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az ÖNHIKI támogatásra idén is javaslom benyújtani pályázatunkat. A testületi ülés jelenlegi 
összehívását  a  pályázat  benyújtására  rendelkezésre  álló,  hátralevő  határidő  rövidsége 
indokolta.
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Merkószki András képviselő

A pénzügyi bizottság a napirendet tárgyalta, a pályázat benyújtását támogatja. A községnek 
szüksége van az állami támogatásra

Vágó András

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, aki támogatja az ÖNHIKI pályázat benyújtását, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

24/2010. (04.21.) KT. határozata 

ÖNHIKI támogatás igényléséről

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, és annak a 
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokról 
szóló 6. számú melléklet alapján Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatást igényel az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatása” címen.

A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  kérelmet  jogszabályban  előírt 
mellékleteivel határidőre nyújtsa be a MÁK regionális igazgatóságához.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 26.

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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