
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 23-án megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 31-37/2010. (06.23.)
d. rendelete: 7/2010. (VI.24.)

Határozatok:
31/2010. (06.23.) KT. határozata Társulási megállapodás elfogadásáról
32/2010. (06.23.) KT. határozata Delegáltak kijelöléséről
33/2010. (06.23.) KT. határozata képviselő kizáró okáról
34/2010. (06.23.) KT. határozata Tagintézmény-vezetői állásra benyújtott pályázatok 
véleményezése
35/2010. (06.23.) KT. határozata Tagintézmény-vezetői állásra benyújtott pályázatok 
véleményezése
36/2010. (06.23.) KT. határozata Folyószámla hitel felvételről
37/2010. (06.23.) KT. határozata Támogatási kérelem benyújtásáról

Rendeletek:
7/2010. (VI.24.) sz. ök. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010 (II. 23.) sz. KT rendelet módosításáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. HOMOBA jogi társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

2. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Tagintézmény-vezetői pályázatok elbírálása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Folyószámlahitel megújítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Játszótér pályázat költségvetésének módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

Monostorpályi, 2010. június 23.

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  23-án 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Berényi Attiláné, 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 
napirendet az alábbi kiegészítés szerint fogadják el.

N A P I R E N D I  J A V A S L A T

1. HOMOBA jogi társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

2. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

3. Tagintézmény-vezetői pályázatok elbírálása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Folyószámlahitel megújítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Játszótér pályázat költségvetésének módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék

Kérem, hogy aki az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület az ülés napirendjét, a kiegészítésben foglaltak szerint, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.
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Tárgy: (1. tsp.) HOMOBA jogi társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az anyagot mindenki megkapta írásban, a jogi személyiségű társulás alapdokumentumai át 
lettek  dolgozva,  és  ennek  megfelelően  javaslom  elfogadni.  Van  e  valakinek  véleménye, 
hozzászólása?

Dr. Berényi Attila jegyző

A társulás jogosult  küldő szakértőket  igénybe venni,  de minden esetben a társulási  tanács 
döntése szükséges ehhez. Önálló munkaszervezet helyett egyelőre Hosszúpályi Polgármesteri 
Hivatal  látja  el  a  gazdálkodási  feladatokat,  biztosítékként  azonban  a  társulási  tanácsra 
ruháztuk  azon  jogunkat,  hogy  a  valódi  munka  megkezdésekor  önálló  munkaszervezetet 
hozzon létre.

Hosszúpályi gesztorként való kijelölése, amiben nem volt véleménykülönbség, és így rögzítve 
lett  a megállapodásban. A Takarékbank neve ki lett  javítva.  A tulajdoni hányadok eszmei 
részesedést  jelentenek,  a  valódi  tulajdonrész  a  költségek  megoszlásának  arányában  fog 
kialakulni.

A  belső  szervezeti  rendszerből  kikerült  a  felügyelőbizottság  intézménye,  és  mivel  nem 
költségvetési  szerv,  ezért  alapító  okirat  sem  szükséges.  Az  elnök  beszámolási 
kötelezettségénél  10  munkanapot  jelöltünk  meg  határidőnek,  amin  belül  tájékoztatja  a 
tagokat.  A társulási  tanácsban 3 tag lesz kijelölve  önkormányzatonként.  A kilenc delegált 
képviselőből 6 tagnak kell jelen lenni, azonban a döntést csupán egyhangúan lehet meghozni. 
Ez  kizárja  annak  a  lehetőségét,  hogy  bármilyen  önkormányzat  meg  nem  jelenésével 
akadályozza a munkát, de ha ott van, akkor számít a véleménye.

A  tisztségviselők  munkájukat  az  éves  költségvetésben  foglaltak  szerinti  anyagi 
ellenszolgáltatás ellenében látják el, tehát ha nincs elkülönítve forrás, akkor értelemszerűen 
térítésmentesen.

Ebben az egyeztetett formában javaslom elfogadni a társulási megállapodást.   

Vágó András

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, aki elfogadja a HOMOBA jogi társulás társulási 
megállapodását, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

31/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Társulási megállapodás elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hosszúpályi és környéke 
Víziközmű  Beruházási  Önkormányzati  Társulás”  jogi  személyiségű  társulást  létrehozó 
társulási megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadják.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Társulási megállapodást aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A társulási  tanácsba  delegált  tagok személyére  kérek javaslatot.  Ki  az,  aki  tudja  vállalni? 
Merkószki András a pénzügyi bizottság elnöke feltétlenül legyen benne.

Kiss Zoltán

Polgármester feltétlenül legyen a delegáltak között.

Vesszős Géza

Kiss Zoltánt javaslom harmadiknak.

Vágó András

Amennyiben  nincs  más  javaslat,  kérem,  aki  elfogadja  a  HOMOBA  jogi  társulásba 
delegálandó három képviselő személyét, kérem, kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

32/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Delegáltak kijelöléséről

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Hosszúpályi  és  környéke 
Víziközmű Beruházási  Önkormányzati  Társulás  társulási  tanácsába  az  alábbi  személyeket 
delegálja:
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• Merkószki András képviselő
• Kiss Zoltán képviselő
• Vágó András polgármester

A tag mandátuma megszűnik, amennyiben a tag képviselői, illetve polgármesteri mandátuma 
megszűnik.

Határidő: azonnal
Felelős: Vágó András polgármester

Tárgy: (2. tsp.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András

A költségvetési rendelet módosítását kisebb korrekciók indokolják, úgymint a választásokkal 
kapcsolatos költségtérítés, a januári és márciusi kereset kiegészítések, valamint a szociális és 
gyermekjóléti szolgálat normatíva-korrekciója.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vágó András

Amennyiben  nincs  hozzászólás,  kérem,  aki  elfogadja  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2010  (II.  23.)  sz.  KT  rendelet 
módosítását, kérem, kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

7/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.23.) sz. 
KT rendelet módosításáról

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény,  az  Államháztartásról  szóló  módosított  1992.  évi 
XXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX.  törvényben  foglaltaknak  megfelelően  Monostorpályi  Község  Önkormányzatának 
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 23.) sz. KT. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:
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1.§.

A Rendelet 1. §. (1) - (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(1)Az  önkormányzat  a  2010.  évi  költségvetés  tárgyévi  bevételi  főösszegét  319.849  ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint, melyből hitel 42.799 eFt.

(2)  Az  Önkormányzat  a  2010.  évi  költségvetés  tárgyévi  kiadási  főösszegét  319.849  ezer 
forintban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

                                                                  2.§.

A Rendelet 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő lép:

(2)

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 42286
6. Kiegészítő tám. egyes szoc. feladath. 55421
7. Pénzmaradvány
- Felhalmozási célra 6117
- Működési célra 1164
8. Működési célú pénzeszköz átvétel 4908
9. Önkorm. sajátos tőke jellegű bevétele 30
10. Hitel 42799
11. Leghátr. helyzet. tel. felh. tám. 34097
12. Központosított tám. 2282

Bevételek mindösszesen: 319849

3.§.

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

13. Személyi jellegű juttatás 79122
14. Munkaadót terhelő járulékok 22523
15. Felhalmozási és tőke jellegű  kiadás 49896
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16. Átadott pénzeszközök
- Felhalmozási célra -
- Működési célra 65624
17. Társadalom polit. jutt. 43099
18. Dologi kiadások 59585
19. Felhalmozási cél tartalék, saját forrás -

Kiadások mindösszesen. 319849

4.§.

Kiemelt sajátosságok

(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) Az Önkormányzat kiemelt címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

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

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

7. §

 (2) E rendelet rendelkezései 2010. június 24-től lépnek hatályba.

Monostorpályi, 2010. június 23.

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

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 7/2010. (VI.24.) rendelete 2010. június 24-én 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. június 24.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Tárgy: (3. tsp.) Tagintézmény-vezetői pályázatok elbírálása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Tudvalévő,  hogy  5  évenként,  hogy  az  oktatási  intézmények  vezetőjének  állását  újra  kell 
pályáztatni.  Nem  mi  döntünk,  hanem  a  gesztor  település,  azonban  a  véleményeket  az 
intézmény alkalmazottjai, illetve az önkormányzati testület részéről el kell juttatni

Merkószki András képviselő

Az  intézményvezetők  kinevezése  az  adott  település  képviselőtestületének  jóváhagyásával 
történhet, azonban a tagintézményvezetők tekintetében ez már nem kötelezettség.

Vágó András

Az iskolai tagintézmény-vezetői állásra két pályázat érkezett be, melyből a Merkószki András 
igazgató úr pályázatát az alkalmazotti közösség 100%-ban támogatta.

Merkószki András képviselő

2008. óta elektronikusan is meg kell jelentetni a pályázatokat. Ez a két pályázat volt, amelyik 
érvényes volt. A beadási határidő június 21. volt, és nyolc napon belül döntetni is kell. 

Vágó András

Az óvodai tagintézmény-vezetői állásra egy pályázat érkezett, Sápiné Molnár Edit jelenlegi 
tagintézményvezető adta be pályázatát.  Az intézményvezetői állásra pályázók nem kérik a 
zárt ülés tartását.

Vágó András

Javaslom, hogy az általános iskola tagintézményvezetői pályázatai közül Merkószki András 
pályázatát  támogassuk,  míg  az  egyetlen,  Sápiné  Molnár  Edit  óvodai  tagintézményvezetői 
pályázatát támogassa a képviselő-testület. Első döntésünk pedig a képviselő úr, mint érintett 
kizárásával kapcsolatos. Javaslom, hogy a döntésből ne zárjuk ki.

Szavazás

A Képviselő-testület  5 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

33/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

képviselő kizáró okáról
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Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.  14.  §.  (2)  bekezdése  alapján  biztosított  jogkörében  eljárva  nem  tekinti  kizáró  oknak 
Merkószki  András  helyi  képviselő  személyes  érintettségét,  így  a  képviselőt  a  napirend 
vonatkozásában a döntéshozatalból nem zárja ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Vágó András polgármester

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

34/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Tagintézmény-vezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezése

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  véleményezési  jogkörében 
eljárva  az  Irinyi  József  Általános  Iskola,  Thuolt  István  Tagintézménye  vezetői  állásának 
betöltésére beérkezett pályázatok közül Merkószki András 4275 Monostorpályi, Landler tér 5. 
szám alatti lakos pályázatát támogatja, javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse Irinyi 
József Általános Iskola intézményvezetőjét.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Vágó András polgármester

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

35/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Tagintézmény-vezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezése

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  véleményezési  jogkörében 
eljárva  a  Hosszúpályi  Napközi  Otthonos Óvoda,  Monostorpályi  Napközi  Otthonos Óvoda 
Tagintézménye  vezetői  állásának  betöltésére  beérkezett,  Sápiné  Molnár  Edit  4275 
Monostorpályi, Kossuth u. 6. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot támogatja, javasolja 
elfogadásra.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  haladéktalanul  értesítse 
Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetőjét.
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Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Vágó András polgármester

Vágó András

Igazgató urat kérem, pár szóban tájékoztassa a testületet a Monostori iskolák találkozójáról.

Merkószki András képviselő

Összesen  99  gyermek  és  12  vendég  felnőtt  vett  részt  a  rendezvényen.  Sikeres  volt  a 
rendezvény, jó érzés volt, hogy az ide érkezők megdicsérték az iskola rendezettségét, állapotát 
és felszereltségét. A tantestület minden tagja felvállalt egy-két programot, maximálisan jó volt 
így  a  visszhangja.  A  program  költségvetése  1  millió  forint  körüli  volt,  azonban  voltak 
támogatóink: a Minisztériumtól nyertünk 500.000,- Forintot, a Közalapítvány 200.000,- Ft, a 
Takarékszövetkezet  20.000,-  Forint  támogatásban  részesítette  a  találkozót.  Monostori 
vállalkozók is segítettek:  a Kiss Bt. jégkrémeztette  meg a gyermekeket,  míg Vágó László 
egyes ajándéktárgyakat adott kedvezményesen. A Friesland 25.000,- Ft értékű tejtermékkel, 
kiflivel látta el a gyermekeket, Piros Gergely zöldséget ajánlott fel.

Vágó András

Köszönöm a tájékoztatást.

Tárgy: (4. tsp.) Folyószámlahitel megújítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András

A Takarékszövetkezet  jelezte,  hogy a  likvid-hitel  szerződésünk lejár  a  közeljövőben.  Bár 
javarészt kihasználatlan volt a keret, azonban a likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében 
javaslom megújítását. Amennyiben nem használjuk, úgy költsége sincs.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

36/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Folyószámla hitel felvételről

Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1990.évi  LXV.  tv.  88.  §.  –a 
alapján  úgy  határoz,  hogy  likviditási  problémáinak  orvoslására,  az  Hajdú  Takarék 
Takarékszövetkezettől működési célú, rövid lejáratú, 1 éves futamidejű, 10.000.000 Ft. azaz 
tízmillió  forint összegű folyószámla hitelt vesz fel 2010. augusztusában.
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A törlesztés számlára érkezéskor, jóváíráskor azonnal, legkésőbb 2011. júliusában.

A  Képviselő-testület  a  10.000.000  Ft.  azaz  tízmillió  forint  összegű  folyószámla  hitel  és 
járulékai  erejéig   az  Hajdú  Takarék  Takarékszövetkezetre  engedményezi  saját  normatív, 
állami és SZJA, helyi adó bevételeit és hozzájárulását adja ahhoz, hogy nemfizetés esetében 
az Hajdú Takarék Takarékszövetkezet igénybejelentéssel él és az engedményezett összeggel a 
bankszámláját megterhelheti.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitelezés  éveiben  a  költségvetés 
összeállításakor  a  működési  kiadást  követően,  de  minden  egyéb  fejlesztési  kiadást 
megelőzően a hitel törlesztésére és kamatára előirányzatot biztosít és jóváhagy.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel kérelem elkészítésére, benyújtására 
és aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 02.
Felelős: polgármester

Tárgy: (5. tsp.) Játszótér pályázat költségvetésének módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András

A pályázatunk hiánypótlása megérkezett.  A pályázati  anyagban egy tétel  kétszer szerepelt, 
aminek  javítása  már  megtörtént.  Ezzel  a  költségvetés  is  módosult,  azonban  nem  látom 
akadályát az új költségvetés elfogadásának, hiszen pályázati összköltség, és így az önerő is 
csökkent. Javaslom a határozat elfogadását.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

37/2010. (06.23.) KT.  számú határozata

Támogatási kérelem benyújtásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési  Miniszternek  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  -fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások 
részletes  feltételeiről  szóló 135/2008.  (X.  18.)  FVM rendelet  3.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja 
alapján,  figyelemmel  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  180/2009.  (XI.  24.) 
közleményére  támogatási  kérelmet  nyújt  be  kültéri,  közcélú  feladatokat  ellátó  játszóterek 
kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület). A fejlesztés a 402/6, 
402/7, 402/8. hrsz. ingatlanokon valósul meg.
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 Nettó ÁFA Bruttó
Építés 22 556 388 5 639 097 28 195 485
Közbeszerzés 1 000 000 250 000 1 250 000
Bonyolítás 2 000 000 500 000 2 500 000
Összesen 25 556 388 6 389 097 31 945 485
  
Támogatás 25 556 388  
Önerő (Áfa) 6 389 097   

A játszótér  építés tervezett  összege nettó  25 556 388,-  Ft. A támogatás mértéke az összes 
elszámolható  nettó  kiadás  100%-a.  A  6 389  097,-  Ft  összegű  általános  forgalmi  adót  az 
önkormányzat megfizeti, a 2010. évre vonatkozó költségvetésében tervezi.
   
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására.

Tárgy: (6. tsp.) Különfélék

Vágó András

A közmunkások  már  tíz  napja  kapálják  a  csemetét,  amit  elültettünk.  Csodálatos  az  erdő, 
vannak olyan fák, amelyek a „plafont érik”. Ilyenkor látszik a belefektetett munka eredménye.

Dr. Berényi Attila

A  Vasvári  Pál  utcával  kapcsolatban  kértem,  és  kaptam  árajánlatot  geodéziai  vizsgálatok 
elvégzésére. 50.000, Ft-ba kerül, azonban ennek az eredményétől függ az, hogy a földeken 
keresztülvezető  árok megvalósítható  e,  van  e  akkora  természetes  esése,  hogy levezesse  a 
vizet.

Vágó András polgármester

Az árkot  meg lehet  ásni,  ezt  merem állítani,  mert  elviszi  a Magyar kerti  árok a  vizet.  A 
Vasvári Pál utcáról a víz nem tud menni sehova, ezért a belvíz mellett az utca vizét is fontos 
lenne levezetni. Sajnos a 2006-os megállapodást nem tartják be, mindenki mást mond, úgy 
gondoltuk, hogy amit vállaltak, betartják, és megnyitják az árkot esőzések idején. Az őseink 
megegyeztek abban, hogy egy hallgatólagos árkot létesítenek minden szántás után, és fapallón 
jártak át. Manapság itt minden megvan, csak a békesség nincsen, meg az összhang, hogy a 
tízedik ember vizét is leeresszék, ne csak a sajátjukat.

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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