
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 08-án megtartott 
nyilvános rendkívüli ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 30/2010. (06.08.)
d. rendelete:

Határozatok:
30/2010. (06.08.) KT. határozata Egyeztetés kezdeményezéséről

T Á R G Y S O R O Z A T

1. HOMOBA jogi társulás alapdokumentumainak elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2010. június 08.

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.  június  08-án 
megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat.  Megállapítom,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés 6 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, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) HOMOBA jogi társulás alapdokumentumainak elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Szennyvíz beruházással kapcsolatos társulás megalakítása és alapító okiratának elfogadása a 
pályázatban  vállalt  kötelezettségünk.  A  helyzet  kiemelt  fontosságára  tekintettel  e-mailben 
javaslatot kértünk a képviselő-testületi tagoktól.

Dr. Berényi Attila 

Berényi Attiláné képviselő asszony nem támogatja, Szabó József képviselő úr pedig csupán 
ebben a formában nem támogatja, illetve az alábbiakban fejti ki véleményét.

Dr. Berényi Attila jegyző felolvassa Szabó József képviselő testületnek címzett levelét

Kiss Zoltán képviselő

Ezek  a  hozzáfűzések  csak  egyszemélyes  megjegyzések,  nem  szeretem  az  ilyenfajta 
üzengetéseket.
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Dr. Berényi Attila

Az alábbi észrevételt fűzném a társulási megállapodáshoz és az alapító okirathoz.

A  gazdálkodás  pénzügyi  feladatokat  Hosszúpályi  Nagyközség  látja  el,  azonban  nincs 
leszabályozva az arányos teherviselés mértéke. Külső szakértőt is igénybe vehet, de itt sincs 
leszabályozva a felső határa a költségeknek.

A hitelintézet  megnevezése  Hosszúpályi  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  -  már  nem ez  az 
elnevezés. Eljárási szabályok nélkül pedig a beszámolási kötelezettség súlytalanná válik.

Tekintettel a beruházás nagyságrendjére, illetve arra, hogy a beruházás önerejét a település 
lakossága  adja,  nem  léphet  fel  az  a  helyzet,  hogy  bármelyik  önkormányzat  lakossága 
képviselet nélkül maradjon, illetve a döntés során az önkormányzat véleménye ne számítson. 
A jelenlegi szabályok szerint Hosszúpályi illetve egy másik önkormányzat dönthet a harmadik 
önkormányzat nélkül.

A társulási  megállapodás  szerint  határozott  időre  nevezi  ki  az  elnököt  a  Tanács,  míg  az 
Alapító okirat szerint határozatlan időre.

Nem történt  meg  az  érintett  önkormányzatok  polgármestereinek  egyeztetése,  összehívása. 
Múlt  hét  pénteken  e-mailben  kérték,  hogy  el  kell  fogadni  szerdáig,  azért  hogy  „csak”  a 
víziközmű  társulat  megalakítása  hiányozzon  a  második  fordulós  pályázat  benyújtásának 
feltételei közül, különösebb határidő nem köt minket.

Vesszős Géza

Még nem történt meg a faluban a felmérés, amint hallik, egyre többen azt hangoztatják, hogy 
nem lépnek be a  társulásba,  mert  előre  nem tudják  fizetni  a  költségeket,  nem vállalják  a 
felelősséget.  Emlékezzetek  rá  mikor  ott  voltunk  együtt  az  egész  nem így  indult,  hanem 
hagyjunk rá időt. 

Vágó András

Sajnos, akik ezt az egészet erőltetik, nem mutattak még fel minőségi munkát, a felmérések, a 
tájékoztatások, amiket az elején erőltettek, nem jött össze érdeklődés hiányában, az emberek 
nem merik, és nem tudják vállalni az ezzel járó költségeket. 

Jó lenne együtt a három jegyző egyeztetne.

Merkószki András

Szerintem a határozatba nem kellene, hogy mindent  felsoroljunk, hogy ezzel és ezzel nem 
értünk egyet, hanem azt, hogy mivel nem volt előzetes egyeztetés a három település között 
ezért  nem  fogadja  el  a  tervezetet  Monostorpályi  Képviselő-testület  hanem  egy  szakmai 
találkozó összehívását kezdeményezzük.

Vágó András
A jegyzők üljenek össze és tárgyalják meg. Nem hallottunk még százalékos eredményeket, 
hogy melyik település hány százalékon van.  
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Merkószki András

A haon-on fent volt, hogy nyilatkozott Berényi András, megvan a 66 % és indul a beruházás.

Dr. Berényi Attila

Szerintem összesítve maximum olyan 30 – 40 % lehet a szándéknyilatkozatot aláírók aránya.

Vágó András

A Merkószki  András  által  elhangzott  határozati  javaslatot  javaslom elfogadni.  Kérem,  aki 
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

30/2010. (06.08.) KT.  számú határozata

Egyeztetés kezdeményezéséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Hosszúpályi  és  környéke 
Víziközmű  Beruházási  Önkormányzati  Társulás  társulási  megállapodás  tervezetét  és  az 
alapító okiratát nem fogadja el.

Felkéri a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy szervezzen szakmai egyeztetést a társulásban 
részt  vevő  önkormányzatok  jegyzőinek  részvételével  a  közös  álláspont  kialakítása  és  a 
szakmailag  és  jogilag  is  megfelelő  társulási  megállapodás  és  alapító  okirat  tervezetek 
elkészítése érdekében.

Felkéri  a  polgármestert  a  döntés  haladéktalan  közlésére  Hosszúpályi  Önkormányzatának 
jegyzőjével.

Határidő: 2010. június 09.
Felelős: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

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

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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