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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  április  29-én 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: 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
Somogyi Imréné pénzügyi bizottság tagja
Sápiné Molnár Edit tagintézményvezető

Dr. Varga Zoltán László alpolgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat,  és  a  pénzügyi  bizottság 
megjelent tagját. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés 6 fővel határozatképes, a meg 
nem jelent képviselők és polgármester úr igazoltan vannak távol. Vágó András polgármester 
az önkormányzat képviseletében egy fontos egyeztetésen vesz részt Debrecenben, és később 
fog csatlakozni az üléshez.

Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül van e más javaslat az ülés 
napirendjére.  Amennyiben  nincs,  úgy  kérem  a  tisztelt  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a 
meghívóban  is  közölt  napirendet  fogadják  el.  Kérem,  hogy  aki  az  ülés  napirendjére  tett 
javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület az ülés napirendjét, a meghívóban foglaltak szerint, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

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

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

A két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a 
képviselő-testületet.

- Megvalósult a Bajcsy Zs. u. útépítési beruházás, teljesítés visszaigazolás hiányzik, amint az 
árok  rendszer  is  elkészül  a  jövő  hétre,  készre  jelenthetjük.  Az  önkormányzat  által 
megrendezésre kerülő falunapon szeretnénk ünnepélyes keretek között átadni a lakosságnak.
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- Megint itt a tavasz, esőzések, csapadékvíz elvezetése gondot okozott a Vasvári P. utca lakói 
között. Valamilyen árkot kell készíteni, úgy látszik, hogy hajlanak rá az ott lakók, és jogos a 
probléma.  Monostorpályinak  kellene  egy komplex tervet  készíteni  a  község adottságainak 
figyelembe vételével.
- Április 24-én a debreceni Péchy Mihály Gimnázium által szervezett  Nemzetközi találkozó 
keretében  közel  200  fő  látogatta  meg  községünkben  a  TUBUS  magtár  együttest,  ahol 
bemutatóval, tájékoztatóval  ismertettük a gabona tárolás, visszafejtés  munkafolyamatát.
-  A buszöböl  pályázat  benyújtásra  került,  befogadása  folyamatban van.  Kistérségi  szinten 
kerül sor ezen beruházásra, közös pályázat benyújtására, Hajdúbagoson utólag derült ki, hogy 
magánterületet jelölt meg és ott problémák merültek fel. 

Kérem, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, szíveskedjen megtenni.

Vesszős Géza képviselő

A Sütő kanyarnál van két nagy kátyú, amit a volán buszok sem tudnak már kivédeni, ha az 
útépítésnél maradna annyi anyag, jó lenne kijavítani, mert mire a közútnak jeleznénk, akkorra 
már több baleset is bekövetkezhet.

Dr. Berényi Attila jegyző

Pellei Istvánnal már felvettük a kapcsolatot, a közutat is értesítettük, remélhetőleg hamarosan 
kijavítják az utat. Az útépítés már befejeződött, jelenleg az árkot csinálják, aszfaltot onnan 
nem már tudunk kérni.

Kiss Zoltán képviselő

A Liszt F. utcai útalap is járhatatlan, az ott lakók már lassan sehogyan sem tudnak közlekedni.

Sápiné Molnár Edit

A temetővel kapcsolatosan az elmúlt ülésen tájékoztatás hangzott el, kegyeletsértés történt, és 
az intézkedésről szeretnék pár szót hallani, hogy áll az a dolog?

Dr. Berényi Attila jegyző

Tervben vannak az önkormányzati utak javításai is, remélhetőleg a Liszt F. utcát is sikerül 
járhatóvá tenni.

A temetővel kapcsolatosan szabálysértés keretében folyamatban van az intézkedés,  a felek 
között, valamint a Temetkezési Vállalat igazgatójával is rendeződött az ügy, bocsánatot kértek 
a hozzátartozóktól. További tárgyalásokat kezdeményeztünk az igazgatóval, hogy  tisztázzuk 
a szerződésben rögzített kötelezettségeket, azok betartását.

Az önkormányzat évente hozzájárul a temető üzemeltetéséhez, ezért  elvárható lenne, hogy az 
ne úgy nézzen ki ahogyan kinéz. Amint lejár a szerződés, érdemes lesz újragondolni a temető 
üzemeltetésének módját.
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Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló  tájékoztatót  valamint  a  kérdésekre  adott  választ  kézfelnyújtással  szíveskedjenek 
elfogadni.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzata

25/2010. (04.29.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

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

Tárgy: (2. tsp.) Esélyegyenlőségi terv megalkotása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila jegyző

Az  előterjesztésben  megkapták  a  képviselő  testület  tagjai  az  esélyegyenlőségi  program 
tervezetét.  Az  esélyegyenlőségi  programot  és  tervet  minden  önkormányzatnak  meg  kell 
alkotni  május  1-ig.  Mindent  megteszünk  az  itt  élő  emberek  életéért,  beilleszkedéséért, 
minimális célként minden intézményünknél ki kell tűznünk a részleges akadálymentesítést.

Később előfordulhat, hogy kötelező elemként fogják nézni, rendelkezünk-e ezzel, lehet, hogy 
lesz olyan pályázat, mely előírja az esélyegyenlőségi program, és terv csatolását.
A jogszabályi feltételeknek megfelelően elkészítettük, az elfogadását javaslom a képviselő-
testületnek.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Kérem, az előterjesztés alapján az esélyegyenlőségi tervet kézfelnyújtással szíveskedjenek 
elfogadni.

Szavazás

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

26/2010. (04.29.) KT. határozata 

Esélyegyenlőségi terv elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Monostorpályi 
esélyegyenlőségi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felhívja a polgármestert, hogy a jogszabály által előírt felülvizsgálatra az értékelést készítse 
el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2012. június 30.

Tárgy: (3. tsp.) Közoktatási társulások költségvetési beszámolójának megvitatása
Előadó: Vágó András polgármester

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Az  írásos  beszámolót  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták,  azt  előzetesen  a  Pénzügyi 
Bizottság  is  tárgyalta.  Megkérem  Merkószki  Andrást,  a  pénzügyi  bizottság  elnökét, 
tájékoztassa a képviselő-testületet.

Merkószki András képviselő, Pü. Biz. elnöke

A  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalta  a  közoktatási  társulások  költségvetési 
beszámolóját. A bizottság javaslata, hogy a képviselőtestület független pénzügyi szakértővel 
való megvizsgálását kérje a gesztor önkormányzattól. Az érintett intézményvezetőkkel történt 
egyeztetés  során  kiderült,  hogy  a  költségvetési  beszámoló  összeállítására  egyetlen 
intézményvezetőt sem kérték fel.

Az óvodát tekintve elestek az állami támogatástól is, az iskolától pedig vettek el bizonyos 
pénzeszközöket. Mióta Hosszúpályihoz tartozunk, azóta kötött felhasználású pénzről van szó. 
Amint rákérdezünk valamire, utánanéznek, később tájékoztatást kapunk. Egy dolgot emelnék 
csak ki, hogy szemléltessem, rákérdeztem,  hogy  - az önkormányzat átadott 60.834 mFt-ot, és 
a beszámolóban 59.700 mFt szerepel -  a különbözet hol szerepel? Kiderült, hogy még 90 eFt 
visszajár.   Tőlünk  csoportonként  kérik  a  kimutatást,  igénylésnél  egy  csoportot  hoz  ki. 
Megkérdezzük  miért?  Válasz,  hogy  macerás  felbontani  a  csoportokat.  Monostorpályit  a 
legkisebb csoportba rakták. 

Személyes dolog: az intézményi ellátmányt 70 eFt-ban állapították meg, ezért az összegért 
legalább háromszor kell átmenni Hosszúpályiba, de előtte legalább ötször telefonálni, hogy 
mikor mehetünk. Egy pozitívuma van a pénzügyi részének. 3-4 évvel ezelőtt  már májustól 
nem lehetett vásárolni, tavaly ez már nem volt.

Volt egy megállapodás, hogy mivel Hosszúpályiban könyvelnek, valaki az önkormányzattól 
átjár és lekönyveli a Monostorpályi iskola és óvoda tételeit. Ezt nem sikerült kivitelezni, nem 
jár át senki, ezért 60 eFt-ot levesznek Monostorpályitól havonta.
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Dr. Berényi Attila jegyző

Többször is egyeztetés kértünk mivel havi 120 eFt-ot állapítottak meg, melyet nem fogadtunk 
el. Testületi döntés kellett volna hozzá, faxon ajánlatokat tettek, a tárgyalások elmaradtak, és 
ők megállapítottak egy 60 eFt-os költséget. Ez fontos része a társulási szerződésnek, melyet 
az  önkormányzatoknak  minősített  többséggel  kellett  volna  elfogadni,  hogy  érvényes,  és 
alkalmazható  legyen.  Testületünk  tett  javaslatot  feléjük,  melyet  nem  fogadtak  el,  így 
maguktól  kezdték  el  vonni  ezen  összeget,  ami  jogellenes.  Én  is  támogatom  a  független 
pénzügyi szakértői vizsgálatot a beszámolóhoz, tisztázzuk le legalább azt az évet. Javaslom, 
hogy a kistérségi belső ellenőrzési keretünk terhére valósuljon meg a vizsgálat.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

A  mikrotérségi   társulás  keretében  amúgy  milyen  az  együttműködés,  a   társtelepülések 
intézményei  között  milyen  a  munkakapcsolat?  Hajdúbagos  felé  hogy  működnek  az 
elszámolások?

Merkószki András képviselő ált. isk. ig.

Különösebb  gond  nincs,  mert  az  intézmények  jól  működnek  együtt.   Jó  munkatársi 
kapcsolatban  vagyunk.  A  megállapodásban  szereplő  társulási  tanácsnak  kellene  működni, 
amire már többször tettünk  javaslatot.

Havi szintű elszámolás van, attól függően, hogy mennyi a felhasználás, de ez nem mérvadó. 
A 60 eFt Hosszúpályiban a gazdálkodáson dolgozó 6-8 fő között oszlik el. Pedig ennyivel 
több dolguk nincs, mert ott is egy program szerint könyvelnek, mindent gépre visznek. Az 
volt mindig a gondjuk, hogy Hajdúbagos későn utalt, nem volt pénz a pedagógus bérre, mert 
amig Hajdúbagos nem utalt, nekik ezt meg kellett saját pénzből előlegezni. Nagyságrendileg 
Monostorpályitól kevesebbet kell nekik utalni.

Sápiné Molnár Edit

Nekem az  a  meglátásom,  hogy  gyermekcipőben  jár  a  számítógépes  program náluk.  Egy 
témában kétszer kerestem a Hosszúpályi jegyzőt,   nem találtam. A gazdasági csoporthoz - 
mivel adminisztrátor nincs nálunk, saját magamnak kell Hpályiba menni,  - eddig csak délután 
értem rá, ekkor mentem, most jelezték, hogy csak délelőtt lehet menni. Egy-egy kifizetéshez 
nem elég átmenni egyszer, mire lekönyvelik és kifizetik kétszer kell átmenni.

Merkószki András 

Másik téma, vezetői megbízásom az idén  lejárt, és eddig még nincs kiírva a pályázat. Hogy 
lesz akkor előkészítve?

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

A pénzügyi bizottság a beszámoló visszautasítása mellett javasolta a független szakértő általi 
célvizsgálatot, melyet elsősorban a belső ellenőrzési keretünk terhére kérünk elvégeztetni a 
kistérségi  belső  ellenőrökkel.  Kérem,  hogy  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfelnyújtással 
szavazzon.
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Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

27/2010. (04.29.) KT.  számú határozata

Célvizsgálat kezdeményezéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hosszúpályi  Nagyközség 
Önkormányzata,  mint  gesztorönkormányzat  által  megküldött  2009.  évi  költségvetés 
zárszámadását az alábbi társulások vonatkozásában nem fogadja el.

• Hosszúpályi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás
• Hosszúpályi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás

Felhívja  a  polgármestert,  hogy  elsősorban  a  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok 
képviselőivel  egyeztetve kezdeményezze a fenti  társulások belső ellenőrzési  célvizsgálatát. 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy ezen célvizsgálatokat 
Monostorpályi  éves  rendes  belső  ellenőrzési  kvótája  terhére  végezze  el  a  kistérség  belső 
ellenőrzésével  megbízott  SÁBA  2000  Kft.  A  célvizsgálat  feladata,  hogy  elsősorban  a 
településeket érintő bevételek és kiadások elszámolását, a normatívák jogszerű igénylését, és 
az átadott pénzeszközök felhasználását a társulási szerződéseknek megfelelően vizsgálja.

Felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Derecske-Létavértes Többcélú 
Kistérségi Társulás Elnöke részére.

Határidő: 2010. május 14.
Felelős: polgármester

Tárgy: (4. tsp.) Különfélék

Dr. Berényi Attila jegyző

Sápiné Molnár Edit  kérelemmel fordult  a képviselő-testülethez,  melyben kéri  a képviselő-
testület hozzájárulását az egységes óvoda-bölcsőde kialakításához. A kérelmet a képviselő-
testület tagjai részére megküldtük, melyben részletesen benne van az indokolás, a törvényi 
hivatkozás, valamint a feltételek alakulása is.  Megkérem Sápiné Molnár Editet, amennyiben 
az előterjesztéshez még szóbeli kiegészítése van, szíveskedjen megtenni.

Sápiné Molnár Edit

Már  2009-ben  is  kérte  a  gesztor  intézmény  vezetője,  hogy  a  lehetőségekhez  mérten 
gondolkodjunk el ezen a lehetőségen, mert nagyon kevés befektetéssel alkalmasak lehetünk e 
feladatra. Az ottani vezető váltással nem kezdtünk hozzá, de felmértük a szülők között, és van 
rá igény. Ez 4. csoportot jelentene,  és 75 fővel kezdenénk szeptemberben,  5 fő bölcsődés 
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korúval 80 főre emelkedne a létszám. Egy fő autista gyerek is beiratkozott, és úgy gondoljuk, 
hogy minden tárgyi felszereltséget be tudunk szerezni.

Személyi  feltételek  is  adottak,  hisz  van  egy  olyan  óvodapedagógusunk,  aki  fejlesztő 
pedagógus, elvállalta, ennek a csoportnak a vezetését. Egy fő óvodaképzőben járó személyt 
pedig  közcélú  munkaprogramban  való  alkalmazással  gyakorlatozna  az  óvodapedagógus 
mellett. A mentor óvónőt mellé tudjuk rendelni.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  közcélú  munkavégzés  ténylegesen  nem  jelent  többletterhet  az  önkormányzatnak. 
Kétségként merül fel, hogy közcélú alkalmazása egyáltalán lehetséges-e erre a feladatra? Ez 
lesz a jövő útja a kis településeken, szakmailag támogatom, ezekkel az eszközökkel, tárgyi 
feltételekkel  amennyiben  az  engedélyt  kiadják,  javaslom a  képviselő-testületnek  döntésre, 
elfogadásra, 2010. szeptember  01-től  10 órás nyitva tartással, 7-17 óráig, 4 csoporttal, önálló 
óvoda-bölcsőde intézményegységgel.
 
Sápiné Molnár Edit

Mindig is 17 óráig volt nyitva az óvoda, a gesztor intézmény javaslatára, költségcsökkentés 
érdekében lett 16 óra meghatározva. Arra, hogy látni szerettem volna, mit takarít meg ezzel, 
nem kaptam választ. Egyébként nálunk erre van igény, és van is rá óvoda pedagógus.

Dr. Berényi Attila jegyző

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a határozatot haladéktalanul továbbítsuk Hosszúpályi 
felé, hogy mint gesztor meghozhassák a döntést.

Merkószki András

Javaslom   a részemről is támogatni ezt a fajta óvodai-bölcsődei csoport kialakítását, és még 
az lenne a jó,ha a normatíva helyre kerülne

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Az  elhangzottak  alapján  én  is  javaslom  az  egységes  óvoda-bölcsőde  kialakítását  2010. 
szeptember 01-től, kérem, aki elfogadja, támogatja, hogy Hosszúpályi irányába terjesszük fel, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

28/2010. (04.29.) KT.  számú határozata

Intézmény átszervezésének kezdeményezéséről
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Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  mint  a   Hosszúpályi  Napközi 
Otthonos Óvoda (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5) Monostorpályi tagóvodájának 
finanszírozója,  a  Hosszúpályi  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületénél 
kezdeményezi a Monostorpályi Község Önkormányzat kötelező feladatának ellátását biztosító 
tagintézmény átszervezését.

Monostorpályi tagóvoda tagintézményben 2010. szeptember 01. napjától kezdődően negyedik 
csoport  és  azon belül  egységes  óvoda bölcsőde intézményegység kialakítását  határozza  el 
valamint indítványozza a nyitvatartási idő 7.00-17.00 óráig történő szabályozását.

A  képviselő-testület  megbízza  Sápiné  Molnár  Editet,  a  tagintézmény  vezetőjét,  hogy  a 
Monostorpályi  tagóvoda  óvodai  tevékenység  átszervezésével  kapcsolatban  a  gesztor 
önkormányzat, mint fenntartó felé haladéktalanul jelezze az átszervezés szándékát.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Sápiné Molnár Edit

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

A szövetkezet a kezelésében levő, később tulajdonába kerülő, nagyrészt kert, árok és szőlő 
művelési ágú ingatlanokat tagokon keresztül az önkormányzat részére felajánlotta. Javaslom, 
hogy a magánszemély tagok felajánlását fogadjuk el.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

29/2010. (04.29.) KT.  számú határozata

Felajánlott ajándék elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bodnár András (aki Debrecenben született 1965. október 19. napján, an: Pásztor Magdolna, 
szem.az.száma:  5831,  adóazonosító  jele:  8360852952)  4275  Monostorpályi,  Béke  utca  9. 
szám alatti lakos, mint ajándékozó által felajánlott

Monostorpályi 1441.  hrsz 1476.  hrsz 1481.  hrsz 1458.  hrsz 1329. hrsz 1456.  hrsz 1330. 
hrsz 1454. hrsz 1455. hrsz 1479. hrsz 1437. hrsz 1412. hrsz 1439. hrsz 1325. hrsz 1326. 
hrsz 1324. hrsz 1442. hrsz 1445. hrsz 1466. hrsz 1474. hrsz 1467. hrsz 1472. hrsz 1478. 
hrsz 1450. hrsz 1477. hrsz 1480. hrsz 1443. hrsz 1327. hrsz
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és  Kiss  Gyula (aki  Debrecenben  született  1940.  január  28.  napján,  an:  Kiss  Róza, 
szem.az.száma: 1488) 4275 Monostorpályi, Sziget utca 2. szám alatti lakos, mint ajándékozó, 
által felajánlott

Monostorpályi  1334.  hrsz 1335.  hrsz 1365.  hrsz 1369.  hrsz 1378/1.  hrsz 1378/4.  hrsz 
1383/2. hrsz 1367. hrsz 

ingatlanokat köszönettel elfogadja.

Az  ajándékozás  minden  feltétel  nélkül  történik.  A  szerződéssel  kapcsolatban  felmerülő 
valamennyi költség megfizetését a megajándékozott vállalja megfizetni.

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

Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Vágó András polgármester

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Napirendjeink végére értünk, így a munkát megköszönöm, az ülést bezárom.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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