
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12-én megtartott 
nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 50-59/2010. (10.12.)
d. rendelete: 11/2010. (X.13.)

Határozatok:
50/2010. (10.12.) KT. határozata Polgármester illetményéről és költségátalányáról
51/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
52/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
53/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
54/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
55/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
56/2010. (10.12.) KT. határozata Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
57/2010. (10.12.) KT. határozata Alpolgármester választásáról
58/2010. (10.12.) KT. határozata Alpolgármester illetményéről és költségátalányáról
59/2010. (10.12.) KT. határozata Leköszönő polgármester részére adható juttatásról

Rendeletek:
11/2010.  (X.13.)  sz.  önkormányzati  rendelete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  9/2005.  (IX.22.) 
KT. rendeletének módosításáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Ünnepélyes megnyitó, választási bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: korelnök

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: korelnök 

3. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Szabó József polgármester

4. A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szabó József polgármester

5. Bizottságok megválasztása
Előadó: Szabó József polgármester

6. Alpolgármester(ek) választása
Előadó: Szabó József polgármester

7. Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Szabó József polgármester

8. Különfélék

Monostorpályi, 2010. október 12.

SZABÓ JÓZSEF DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y   V  

Készült:  Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12-én 
megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tárgy: (1. tsp.) Ünnepélyes megnyitó, választási bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Basa Attila korelnök

Basa Attila korelnök

Jó estét  kívánok minden kedves résztvevőknek.  Tisztelettel  külön köszöntöm hölgyeim és 
uraim a ma esti Monostorpályi önkormányzat ünnepélyes alakuló ülésen, külön Berzi Sándor 
urat a helyi választási bizottság elnökét, aki be fog nekünk számolni a választás eredményéről.
Továbbá Szeretném megköszönni a tisztelt választópolgároknak a bizalmat, amit október 3-án 
megszavaztak  nekünk,  hogy  Monostorpályiban  újra  elindulhat  a  fejlődés,  a  megújulás  és 
evvel egy új korszak kezdődik el a községünkben, amihez megkaptuk önöktől a bizalmat. 
Végül  is  önök  megtették  az  első  lépést,  azzal  szemben,  hogy  mi  ezt  tovább  folytassuk, 
tisztességgel, becsülettel. Községünknek mindenről be fogunk számolni, semmit nem fogunk 
eltitkolni,  lehetőleg  üléseinket  nyilvánosan  fogjuk  megtartani,  de  bármikor  bárki  eljöhet. 
Ehhez a munkához, ami most elkezdődött  október 3-án, ehhez én a polgármester úrnak, a 
képviselőtársaimnak nagyon sok erőt, egészséget, és bizalmat és további sok sikert kívánok a 
munkájukhoz. És szeretném még elmondani, hogy községünkben nagyon sok feladat vár ránk, 
és már most elkezdtük a munkálatokat, nem tudom észre vették -e már, de nagyon komoly 
erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy  jövő ilyenkor  már ha valaki bejön  a 
községünkbe, megjegyzést tegyen arra, hogy  na végre történt már valami a falunkban. Ezt 
szeretnénk elérni, és  ezért ehhez köszönjük a bizalmat amit kaptunk Önöktől, nem fogunk 
visszaélni  vele.  Ezek  után  én  ennyit  szerettem  volna  a  megnyitómban  elmondani,  és  itt 
felkérném Berzi Sándor urat a választási bizottság elnökét, hogy az október 3-i választással 
kapcsolatos észrevételét és eredményeit ismertesse Önökkel. Köszönöm szépen.

Berzi Sándor HVB elnöke

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt megjelentek! 

A  Helyi  Választási  Bizottság  nevében  szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  újonnan 
megválasztott Polgármester Urat, Képviselőket és minden kedves meghívott és a nyilvánosság 
körében  megjelenteket.  A  Helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármester  választás 
munkálatait illetően a Helyi Választási Bizottság lassan befejezi munkáját. Munkánkat még 
augusztusban  elkezdtük,  amikor  a  polgármesterek  és  képviselő  jelöltek  benyújtották 
jelentkezésüket. Ezt követően határozatban állapítottuk meg nyilvántartásba vételüket. 

Törvényes határidőn belül összesen két polgármester jelölt  és 19 képviselő jelölt nyújtotta be 
igényét ezen tisztségekre, és  akiknek elfogadtuk jelentkezésüket.  Mindenkit nyilvántartásba 
vettünk, senkit nem kellett elutasítani.  
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Következő feladatunk volt a szavazólapok elkészítésénél való közreműködés, az adattartalmat 
megvizsgáltuk,  a  bizottság  részéről  nem találtunk   eltérést  a  jelöltek  adatai  egyeztek.  A 
szavazólapok legyártása után megkezdődhetett 2010. október 3-án a szavazás.

A  lakosság  köréből  nagy  számban   jelentek  meg  a  szavazáson,-  sokkal  nagyobb  volt  a 
megjelenés mint általában más választásokon, népszavazásokon szokott . Ez azt mutatja, hogy 
az  önkormányzati  választás  helyi  választás,  az  itt  lakó  embereket  érinti.  Az  1794 
választópolgár közül 1124-en jelentek meg és így választottak maguknak polgármestert és 6 
fő képviselőt.

A  választás  eredményességét  a  bizottság  2010.  október  04-én  reggel  állapította  meg 
határozatban, mely szerint  
- Szabó József 748 szavazattal 
polgármesterré lett megválasztva

- Basa Attila Zoltán
- Berényi Attiláné
- Gyügyei Ernő
- Nyilas József
- Sápiné Molnár Edit
- Dr. Varga Zoltán László 

kerültek be  a képviselő-testületbe.

A bizottság  határozata  ellen  jogorvoslati  lehetőséggel  élhettek  volna  2010.  október  06-án 
16.00 óráig.   Jogorvoslati  lehetőséggel  a  választás  eredménye  ellen  nem élt  senki,  így  a 
választás eredménye jogerőre emelkedett.

A  Választási  Bizottság  2010.  október  07-én  megállapította  a  jogerőre  emelkedést,  így  a 
mandátumot kapott polgármester és képviselők, valamint a mandátumhoz nem jutottakat is 
kiértesítettük. 

A választásról, mind a magam nevében és a bizottság többi tagjainak nevében elmondhatom, 
hogy az rendben, rendkívüli események nélkül lezajlott. Rendbontásról nem kaptunk jelzést, 
és sem a választás napján, sem azt követően a bizottsághoz nem érkezett semmilyen írásbeli 
sem szóbeli kifogás.

A magam  és a  Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármester 
úrnak, valamint a 6 fő megválasztott képviselőnek.  Munkájukhoz sok sikert kívánunk, és azt 
hiszem,  hogy  a  lakosság  nevében  is  mondhatom,  kérhetem  Önöket,  hogy  a  falu  sorsát, 
fejlődését, nyugalmát mindig tartsák szem előtt.

Ezt  követően  átadta  a  megbízóleveleket  Szabó  József  polgármester  Basa  Attila  Zoltán, 
Berényi  Attiláné,  Gyügyei  Ernő,  Nyilas  József,  Sápiné  Molnár  Edit  és  Dr.  Varga  Zoltán 
László képviselők részére.
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Tárgy: (2. tsp.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Basa Attila korelnök

Berzi Sándor választási bizottság elnöke előolvasásában Szabó József polgármester letette a 
következő esküt.

„Én,  Szabó  József  esküszöm,  hogy  hazámhoz,  a  Magyar  Köztársasághoz  hű  leszek;  az 
Alkotmányt  a többi jogszabállyal  együtt  megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot  megőrzöm;  polgármesteri tisztségemből  eredő  feladataimat  a  Monostorpályi 
fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  érvényesülése  érdekében  lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”

Polgármester eskü okmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Berzi  Sándor  választási  bizottság  elnöke  előolvasásában  a  képviselő-testület  tagjai   a 
következő esküt tették.

„Én,……………………………..(képviselő  neve)  esküszöm,  hogy  hazámhoz,  a  Magyar 
Köztársasághoz  hű  leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és 
megtartatom;  a  tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm;  települési  képviselői   tisztségemből 
eredő  feladataimat  a   Monostorpályi   fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”

Települési képviselők esküokmányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Tárgy: (3. tsp.) A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Szabó József polgármester

Basa Attila

Megköszönném  Berzi  Sándor  úrnak  a  tájékoztatóját  és  itt  felkérném  Szabó  József 
polgármester urat, hogy tartsa meg expozéját.

Szabó József polgármester

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet alakuló ülésünkön. Mielőtt  a 
program ismertetésébe belekezdenék, szeretném megköszönni a helyi választási iroda, a helyi 
választási  bizottság,  és  a  szavazatszámláló  bizottságok  vezetőinek,  tagjainak  az  áldozatos 
korrekt  munkát   amivel  biztosították  október  3-án   a  választás  zavartalan  lebonyolítását. 
Szeretném  megköszönni  Monostorpályi  polgárainak,  hogy  ilyen  nagy  számban  járultak  a 
szavazóurnákhoz, és a választás fontosságához, és komolyságához illő viselkedéssel segítették 
a bizottságok munkáját.

Külön  köszönöm  azoknak,  akik  szavazatukkal,  jó  szóval,  vagy  bármilyen  egyéb  módon 
támogattak.  Ígérem,  jó  gazdája,  jó  polgármestere  igyekszem  lenni  Monostorpályinak.   A 
megválasztott képviselőknek gratulálok munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok.

És  akkor  most  rátérnék  a  program  ismertetésére.  Akik  megkapták  a  választás  idején  a 
programomat, igazából annak egy kivonata ez, ezt szeretném most ismertetni.
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Programpontok:
-  Ilyen,  hosszú  idő  óta  húzódó  kérdés  a  település  lehetőség  szerint  minél  több  útjának 
burkolattal való ellátása, a járdák állapotának helyreállítása, kiépítése és biztonságossá tétele. 
Létai  úton  járda  és  kerékpárútként  menjen  át  a  településen!  Ehhez  kapcsolódóan  a 
buszmegállók és várók megfelelő rekonstrukciója sem várathat magára, a községben, pályázat 
nem nyert, megpróbáljuk önerőből fokozatosan megoldani!
- A közvilágítás egész településünkön való kiépítése, korszerűsítése szintén ilyen feladat. A 
mai  kor követelményeinek megfelelő világító  testek beszerzése,  melyekkel  energiát,  pénzt 
takaríthatunk meg! 
-  Régóta  vár  ránk  a  munka  elvégzése,  hogy  végre  ne  jelentsen  gondot  a  belvíz  és  a 
csapadékvíz, mely sokunk számára okoz károkat. A csapadékvíz-elvezető és belvízkivezető 
csatornák,  árkok  rendbetétele,  karbantartása,  szükségesek  kialakítása  kötelező  feladat  a 
közeljövőre nézve.
- Fontos szempontként fogalmazódik meg bennem Monostorpályira gondolva az egészséges 
életmódra  nevelés,  melyet  az  iskolákban,  óvodákban  kicsi  korban  kezdve  önkormányzati 
segítséggel  kívánok  megalapozni.  Ez  eredményezheti  a  település  minél  rendezettebb  és 
tisztább  képét,  környezetbarát  életkörülményeket.  Célom a  jelenleginél  több,  karbantartott 
zöld terület és park, valamint egy játszótér kialakítása. 
-  A temető  megfelelő,  rendezett  működtetése  szintén  olyan  feladat,  mely  évek  óta  nincs 
mindenki számára megnyugtatóan rendezve! Sok a panasz, melyet minél előbb orvosolni kell. 
Nem csak rendeletet kell alkotni, azt be is kell tartatni! 
- Az óvodai-bölcsőde indítása, lehetőség szerinti bővítése, fejlesztése szintén sürgető dolog, 
hiszen a  fiatal  anyukák újbóli  munkába állása  kiemelten  fontos  a  családok és  a  település 
számára is!
- A szociális háló átalakítása a mai igényeknek megfelelően, a válság hatására önhibájukon 
kívül bajba kerültek segítése, valamint az idősek és rászorulók részére korszerű segélyhívó-
rendszer  kiépítése,  működtetése,  mely  nem  csak  egészségügyi  probléma  esetén,  hanem 
betörés, rablás észlelésekor is gyors, szakszerű segítséget biztosít! Szeretnénk figyelemmel 
kísérni az idős, beteg rászoruló embereket, hogy szükség esetén segítségükre legyünk, legyen 
szó téli hó eltakarításról, vagy tavasztól őszig fűnyírásról, árok tisztításról! 
-  Hagyományaink  őrzése  kiemelt  feladat,  melynek  hozzáférhetővé  tétele  a  turizmus 
fejlesztésének  alapja.  Ehhez  jelenthet  komoly  segítséget  a  településen  átmenő,  megépülő 
kerékpárút, valamint azok a civil mozgalmak, egyesületek, melyek már most is működnek és 
reményeim szerint a jövőben is működni fognak! Ehhez minden tőlem telhető segítséget meg 
fogok adni, ahogyan azt eddig is tettem!
-  A  helyi  lakosokkal,  a  községben  működő  vállalkozókkal,  vállalkozásokkal  valós  közös 
munkavégzés,  mely  új  munkalehetőségeket  és  esélyeket  teremt!  Ezen  belül  a  helyi 
vállalkozókkal,  munkaadókkal  rendszeres  kapcsolattartás,  külön  referenssel,  előtérbe 
helyezésük a közbeszerzési  szabályok figyelembevételével,  óriási  lehetőség!  A településen 
lakó aktív munkaképes lakosság számára megpróbálunk lehetőleg helyben, de mindenképpen 
valahol a közelben munkahelyet, munkahelyeket teremteni, termelő, adófizető vállalkozásokat 
idehozni! Örömmel írhatom, hogy a folyamatos tárgyalások és egyeztetések után már több 
vállalattal, vállalkozással sikerült olyan szintre eljutni, hogy sikerünk esetén alkalmaznának 
40  fő  monostori  dolgozni  akaró  fiatal  és  középkorú  munkavállalónak  jelentkezési  lapot 
tudunk  biztosítani  a  debreceni  FAG  Magyarország  Ipari  Kft-be  való  jelentkezéséhez,  ez 
ügyben az érdeklődők forduljanak Basa Attila Képviselő Úrhoz!
- Helyi gazdálkodók bevonása a konyhai alapanyag beszállításra, önellátóvá tenni amennyire 
csak lehet a települést! A kormányzat azáltal, hogy az alapanyagokat /hús, tej, tojás, zöldség, 
gyümölcs/ kivette a közbeszerzés hatálya alól, lehetőséget biztosít ennek a megvalósítására, a 
megfelelő, szigorú minőség-ellenőrzés mellett!
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- Fejlődő világunk nagy kihívásainak egyike az alternatív energiák felkutatása és felhasználási 
lehetőségének kiaknázása, így a település energiaszükségletének olcsóbbá tétele is sikerülhet! 
A  település  intézményeinek  energia  felhasználása,  különösen  a  téli  fűtés,  valamint  az 
áramfogyasztás az ahol lehet és van is lehetőség pályázat útján alternatív módok kialakítására, 
használatára.  Természetesen, minden segítséget megadunk ahhoz is, ha valaki az otthonában 
is szeretné, ezen technológiák kényelmét, előnyét élvezni!
- Közbiztonság javításáért, fenntartásáért nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években, és kell 
folyamatosan dolgoznunk a jövőben is! Van egy jól működő Polgárőrsége a településnek, 
amit  nem  Én  mondok,  hanem  együttműködő  partnereink  a  létavértesi  Határrendészet,  a 
Hosszúpályi Rendőrőrs valamint  a Megyei Polgárőr Szövetség vezetői,  munkatársai!  Ezen 
szervezetekkel  sikerült  folyamatosan  kialakítani  a  jó  kapcsolatot,  így  segítve  egymás 
munkáját! Körzeti Megbízotti Iroda kialakítása!
A  Sporttelepre  igenis  szükség  van!  Kell  egy  csapat,  akikre  büszkék  lehetünk,  akiknek 
szurkolhatunk! Támogatásukat folytatni kell! Kell egy olyan kulturált hely, ahol Majálisokat, 
Fesztiválokat, nagy ember tömegeket mozgósító rendezvényeket lehet lebonyolítani, a község 
nyugalmának  a  lehető  legkisebb  zavarásával!  Erre  ez  a  terület  alkalmas,  további 
fejlesztésekkel nyári táboroztatásokkal bevételt jelenthet településünknek!
A lakosságnak egy nyitott Hivatalt, és egy őszinte nyílt képviselő testületet szeretnék, ahol 
még  a  gyanúja  sem  merülhet  fel  semmilyen  sumákságnak,  mutyizásnak!  A  testületi 
gyűléseket olyan időpontban tartjuk, hogy akik igazán érdeklődnek a falu sorsa, jövője iránt, - 
hogyan,  miképp,  miért  születnek  a  döntések,  határozatok,  -  az  első  kézből  értesülhessen, 
esetleg kérdezhessen is az adott témáról közvetlenül a képviselőktől és a polgármestertől! 
A képviselők számára körzetekre  osztjuk a települést,  mindenki  gazdája  lesz a  sajátjának, 
hozzá  lehet  fordulni  azonnal,  ha  probléma  van!  Az  Önök  által  választott  képviselők 
mindannyian vállalták ezt!

Kérem, hogy egymást segítve, összefogva tegyünk a településünkért!

Tárgy: (4. tsp.) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szabó József polgármester

Szabó József polgármester

A  választás  előtt  nyilatkozatot  kellett  tenni  mindenkinek,  ha  megválasztják,  akkor 
főállásúként, vagy pedig társadalmi megbízatásban fogja, vagy akarja csinálni a posztot. Én 
azt választottam, hogy mindenképpen főállásúként. Tehát én csak ezzel szeretnék foglalkozni, 
nem  mással,  hanem  csak  a  településsel.  A  polgármesteri  illetmény  megállapításánál  a 
lakosságszámot veszi figyelembe a táblázat, ez alapján 2.999 főig tartozunk mi bele, ami azt 
jelenti, hogy az illetmény alap, 38.650.- Ft és ennek a szorzója 8,5 – 11 –ig terjed, ami azt 
jelenti, hogy 328.525.- Ft-tól 425.150.- Ft-ig lehet ezt az illetményt megállapítani. Az eddigi 
szokásnak megfelelően 10-es szorzóval volt ez megállapítva, 386.500.- Ft-ban, én ettől nem 
tartok többre igényt, a költségtérítésnél pedig egy 20 %-os költségtérítést kérek. Ezt most a 
képviselő-testület  elé  terjesztem,  ha bárkinek bármi más javaslata  van,  kérem, most tegye 
meg. 

Az előterjesztésre a képviselő-testület tagjai részéről más javaslat nem hangzott el.
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Basa Attila

Kérem, hogy szavazzuk meg kézfelnyújtással, aki egyetért a polgármester illetményének az 
ismertetett előterjesztés alapján.

Szavazás

Szabó József polgármester

Úgy látom egyhangú szavazással tehát a  polgármester illetménye 386.500.- Ft  lesz és ehhez 
20 %-os költségtérítés fog tartozni.

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

50/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Polgármester illetményéről és költségátalányáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szabó  József  főállású 
polgármester illetményét 2010. október 3-tól, az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése 
alapján 386.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szabó  József  főállású 
polgármester részére 2010. október 3-tól, az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére 
tekintettel 77.300,- Ft/hó költségátalányt állapít meg.

Fedezet forrása: Hivatal személyi jellegű kiadása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tárgy: (5. tsp.) Bizottságok megválasztása
Előadó: Szabó József polgármester

Szabó József polgármester

Településünkön  az  elmúlt  ciklusban  is  egyetlen  egy  bizottságunk  volt,  ez  a  Pénzügyi 
Bizottság. Igazából több bizottságnak akkor sem és most sem láttuk értelmét, hogy legyen. 
Nem tudom, hogy erről a képviselőknek van-e más véleménye, tehát hogy  elegendő -e ez az 
egy bizottság?

A képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot más bizottságok megválasztására.

Én a magam részéről javaslatot tennék a pénzügyi bizottság tagjaira:
Sápiné Molnár Editet, Nyilas Józsefet és Dr. Varga Zoltán László képviselőket javaslom.
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Van-e valakinek más javaslata?

Más javaslattal nem éltek a képviselők. 

Kérem, hogy egyesével szavazzuk meg a jelölteket.

Aki  Sápiné  Molnár  Edittel  egyetért,  hogy  a  pénzügyi  bizottság  tagja  legyen,  kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

51/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottság tagjának az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében Sápiné Molnár Edit 
képviselőt választja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Egyhangú  szavazattal  Sápiné  Molnár  Editet   a  pénzügyi  bizottság  tagjává  választottuk. 
Következő tag jelöltem Nyilas József volt. Kérem kézfelnyújtással szavazzanak.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

52/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottság  tagjának  az  1990.  évi  LXV.  törvény 22.  §  és  24.  §-a értelmében  Nyilas  József 
képviselőt választja meg.
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Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Megállapítom,  hogy  egyhangú  szavazattal  Nyilas  Józsefet  a  pénzügyi  bizottság  tagjává 
megválasztottuk.  Harmadik  jelöltem  Dr.  Varga  Zoltán  László.  Aki  egyetért  jelölésével, 
megválasztásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

53/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottság tagjának az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében Dr. Varga Zoltán 
László képviselőt választja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Megállapítom,  hogy egy tartózkodás  mellett  6  igen  szavazattal  Dr.  Varga  Zoltán  Lászlót 
megválasztottuk  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának.  A  három  belső  tagunk  közül  kellene 
választanunk egy elnököt. Elnöknek Sápiné Molnár Editet javaslom. Van-e valakinek esetleg 
más javaslata?

Más javaslattal a képviselő-testület tagjai nem éltek.

Kérem,  aki  a  pénzügyi  bizottság  tagjai  közül  Sápiné  Molnár  Editet  elnöknek  elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy 1 fő tartózkodás mellett  6 igen szavazattal  Sápiné Molnár Edit lesz a 
pénzügyi bizottságunk elnöke.
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A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

54/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottság elnökének az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében Sápiné Molnár 
Edit képviselőt választja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A három belső tagunkon kívül két külső tagot szeretnék még a bizottságba felkérni,  a két 
külső  tag  egyike  Kardos  Róza,  a  másik  pedig  Merkószki  András.  Mind  a  kettőjükkel 
beszéltem, és mindketten vállalták a jelölést, kérem a képviselőket, hogy erről szavazzunk, 
illetve megkérdezném, hogy van-e esetleg más javaslatuk, más jelöltje?

A képviselő-testület tagjai más jelöltre nem tettek javaslatot.

Kérem szavazzunk. Aki a pénzügyi bizottság külsős tagjának Kardos Rózát elfogadja, kérem 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

55/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottságba  az  1990.  évi  LXV.  törvény  22.  §  és  24.  §-a  értelmében  Kardos  Róza  4275 
Monostorpályi Bajcsy Zs. u. 27. sz. alatti lakost választja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Megállapítom, hogy Kardos Rózát a pénzügyi bizottság külső tagjaként a képviselő-testület 
megválasztotta egyhangú szavazattal. A másik jelöltünk Merkószki András. Kérem, aki ezzel 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

56/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  pénzügyi 
bizottságba az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében Merkószki András 4275 
Monostorpályi, Landler tér 5. sz. alatti lakost választja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-t a fentiek szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Megállapítom,  hogy a  pénzügyi  bizottság  külső  tagjának  Merkószki  Andrást  a  képviselő-
testület megválasztotta. Köszönöm szépen mindazoknak akik a jelöléseket elfogadták, és most 
megszavaztuk őket. Sok sikert kívánok a munkájukhoz.

A pénzügyi  bizottság tagjainak ugyanúgy esküt  kell  tenni,  mint  a képviselőknek,  kérném, 
hogy a pénzügyi bizottság tagjai  illetve mindannyian álljunk fel és tegyék le az esküt.

Szabó József polgármester előolvasására a pénzügyi bizottság tagjai letették az alábbi esküt.

„Én,  …………………. (pénzügyi bizottsági tag neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz  hű  leszek;  az  Alkotmányt  a  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; pénzügyi bizottsági tagságomból  eredő 
feladataimat   Monostorpályi  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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Tárgy: (6. tsp.) Alpolgármester választása
Előadó: Szabó József polgármester

Szabó József polgármester

Alpolgármesternek a képviselő-testület felé Basa Attilát javaslom.  Az alpolgármestert titkos 
szavazással kell választanunk.  Ehhez elkészültek a szavazólapok. Aki úgy gondolja, hogy 
mást  szeretne   megválasztani,  megteheti.   Felkérem a  helyi  választási  bizottság  jelenlévő 
tagjait, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos feladatokat végezzék el.

Az alpolgármester választása titkos szavazás keretében zajlott.

Berzi  Sándor  HVB-elnöke

Az alpolgármesteri  tisztségre Basa Attila  Zoltán 7 szavazatot  kapott,  így alpolgármesterré 
Basa Attila Zoltánt választotta meg a képviselő-testület. Gratulálok megválasztásához.

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

57/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Alpolgármester választásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Basa Attilát 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A titkos  szavazásról  szóló  jegyzőkönyv  a  képviselő-testület  jegyzőkönyvének  mellékletét 
képezi.

Tárgy: (7. tsp.) Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Szabó József polgármester

Szabó József polgármester

Az alpolgármester tisztelet díjának megállapítására szintén van egy táblázatunk, ahol a 2000-
2999 fő lakosú település esetére a megállapított szorzószám 4,5 – 6,5, ami azt jelenti, hogy az 
illetmény  alsó  határa  173.925.-  Ft,  a  felső  határa  pedig  251.225.-  Ft  .   Törvényileg  a 
minimálisat meg kell állapítani, ettől eltérni csak akkor  tudunk, ha az alpolgármester más 
nyilatkozatot tesz. 
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Basa Attila alpolgármester

Erről a minimális összegről lemondok, és 125.000.- Ft-ot kérek, és 20 % költségtérítést.

Szabó József polgármester

A képviselők elé szeretném ezt terjeszteni.  Az alpolgármesterünk 125.000.- Ft-os fizetést kért 
magának 20 %-os költségtérítéssel. aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  egy  fő  tartózkodással  6  igen  szavazattal  megszavaztuk,  tehát 
alpolgármesterünknek 125.000.- Ft fizetése, és 20 %-os költségtérítése lesz. 

A  Képviselő-testület  6  igen  és  0  nem  szavazattal,  1  fő  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

58/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Alpolgármester illetményéről és költségátalányáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Basa  Attila  társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 12-től, az 1994. évi LXIV. törvény 4. 
§ (1)-(3) bekezdése és írásban tett nyilatkozata alapján 125.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg.

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Basa  Attila  társadalmi 
megbízatású alpolgármester részére 2010. október 12-től, az 1994. évi LXIV. törvény 18. § 
(2) bekezdésére tekintettel 25.000,- Ft/hó költségátalányt állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Azt még el kell mondanom, hogy az alpolgármester úr úgy vállalta ezt a feladatot, hogy ő 
szeretne dolgozni a képviselők mellett, illetve ezt a munkát szeretné ellátni, a napi operatív 
ügyekkel  kíván  foglalkozni,  amibe  bele  tartozik  többek  között  a  közmunkások 
munkaszervezése, felügyelete, irányítása, és minden olyan operatív dolog, ami a mindennapos 
dolog működéséhez szükséges mind az önkormányzatnak mind pedig a településnek.

Azt hiszem ez nem egy könnyű, és nem egy hálás feladat lesz, de ő ezt vállalta,  és én is  
köszönöm neki, mert nagy segítség lesz ez azt hiszem mindannyiunknak. 
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Tárgy: (8. tsp.) Különfélék

Szabó József polgármester

Az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  módosítanunk  kell,  hiszen  az 
tartalmazza mind a bizottság, mind pedig a képviselők polgármesternek a neveit, mivel ezek 
változtak.  Ezek  miatt  az  SZMSZ-t  módosítanunk  kell.   Valamint  majd  6  hónapon  belül 
felülvizsgálatot  kell  tartani,  de  már  most  ami  biztos,  a  nevek  miatt  módosítanunk  kell. 
Belekerül  polgármesterként  Szabó  József,  alpolgármesterként  Basa  Attila,  képviselőként: 
Berényi Attiláné, Dr. Varga Zoltán László, Nyilas József, Sápiné Molnár Edit, és Gyügyei 
Ernő.

A pénzügyi bizottság elnökeként bele kerül Sápiné Molnár Edit,  tagjai:  Nyilas József, Dr. 
Varga Zoltán László, Kardos Róza, Merkószki András.

Aki  ezzel  egyetért,  hogy  ezekkel  módosításra  kerüljön  az  SZMSZ,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy az SZMSZ módosítására tett előterjesztést, javaslatot a képviselő-testület 
7  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta,  meghozta  az  alábbi 
önkormányzati rendeletet.

Szavazás

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

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

11/2010. (X.13.) sz. önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2005. (IX.22.) KT. rendeletének módosításáról

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  l8.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján 
Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
9/2005. (IX.22.) KT. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§.

A rendelet 18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület összehívása
(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

2.§.
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A Rendelet 3. sz mellékletének helyébe a következő lép:

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselőtestületéről

l.  Szabó József polgármester
2. Basa Attila alpolgármester
3. Berényi Attiláné képviselő
4. Gyügyei Ernő képviselő
5. Nyilas József képviselő
6. Sápiné Molnár Edit képviselő
7. Dr. Varga Zoltán László képviselő

3.§.

A Rendelet 3. sz mellékletének helyébe a következő lép:

K I M U T A T Á S

a Bizottság létszámáról és összetételéről

    Pénzügyi  Bizottság
    Elnöke:   Sápiné Molnár Edit
    Tagjai: Dr. Varga Zoltán László

Nyilas József
Kardos Róza
Merkószki András

4. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monostorpályi, 2010. október 12.

SZABÓ JÓZSEF SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2010. (X.13.) rendelete 2010. október 13-án 
kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. október 13.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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Szabó József polgármester

Megkérem Dr. Berényi Attila jegyző urat, hogy tegye meg tájékoztatását a képviselő-testület 
felé.

Dr. Berényi Attila jegyző

Két dologról szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet illetve a polgármester urat.
Az egyik, hogy 30 napon belül a megbízólevél átvételétől számítva vagyonnyilatkozatot kell 
tenni  minden  képviselőnek  és  a  polgármesternek.   Az  újonnan  megválasztott  pénzügyi 
bizottság  elnöke  feladata,  hogy  átvegye  és  kezelje  az  SZMSZ  szerint.  Amennyiben  ezt 
elmulasztják, nem tudnak élni a törvényben adott felhatalmazással. 

A  másik  pedig  az  összeférhetetlenségi  szabályok.   Ezzel  kapcsolatosan  mindenkinek 
kiosztottam egy összefoglalót,  nem olvasnám fel, mert elég hosszú, szabályokat tartalmaz, 
amennyiben az összeférhetetlenség ténye felmerül, akkor ezt bárki jelezheti a polgármester 
úrnak, illetve a polgármester úrral kapcsolatosan bárki jelezheti a települési képviselőknek.

Van még egy kötelező döntése a képviselő-testületnek.

A volt polgármester juttatását kell megállapítani, mivel több mint két évig összesen 20 évig 
volt a polgármester úr a falu vezetője, ezért törvényben elő van írva a 3 havi juttatás, melyet  
kötelező  neki  megállapítani.   Illetve  még további  3 havi  juttatást  állapíthat  meg a tisztelt 
képviselő-testület.
 
A juttatás ahhoz volt kötve, hogy az átadás-átvételi eljárás rendben lezajlódjon. A tegnapi nap 
során az átadás-átvétel rendben lefolytatódott, az önkormányzatot előző polgármester úr úgy 
adja át a következő ciklusnak, hogy hitellel nem rendelkezik, 5.700 eFt  pénzkészlet, illetve 
több mint 11 millió Ft  követelése van.  Ezután átadom a szót, hogy tegye fel szavazásra 
illetve megtárgyalásra  Vágó András polgármesternek az adható illetményt.

Szabó József polgármester 

Amiről szavaznia kell a képviselő-testületnek, hogy a 3 havi illetmény kötelező, ezen felül 
lehet  még plusz 3 havi juttatást, ami azt jelenti, hogy nemcsak ez a három havi adható, hanem 
0-1-2-3 havi.

Valakinek van-e ehhez kapcsolódóan hozzászólása? 

Dr. Varga Zoltán László

Szeretném, ha a három havi plusz juttatást  megszavazná a testület polgármester úr számára 
tudná az önkormányzat biztosítani a következő indokok alapján.  Húsz év alatt volt 5 sikeres 
és egy sikertelen választása   előző polgármester úrnak.  Azt kell mondanunk, hogy utólag 
most erről a 4 évről mondtak véleményt a szavazók,  amit el kell fogadnunk, ami törvényesen 
lezajlott.  Előtte 16 évvel is mondtak véleményt, sőt sikeresen, és én úgy gondolom, hogy az 
összes  köztisztviselő,  a  legalacsonyabb  besorolásban  a  polgármesterrel  bezárólag  volt 
megfizetve. És a 20 éves jubileumi jutalmat mindenki felveszi,  úgy gondolom, hogy a község 
érdekében tett munkájáért igazándiból az a három havi juttatás az megilleti. Magam részéről 
ezt  támogatnám.   Illetve  a  vázolt  gazdasági  helyzet  az  előző  négyévi  ciklus  képviselői 
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munkáját elsősorban a polgármester munkáját,  mely a stabil gazdálkodást, másodsorban az 
összes intézményünk vezetőit beleértve,  iskola vezetőitől az idősek intézményének vezetőjéig 
feszes gazdálkodást, a polgármesteri hivatalnak a gazdasági szakembereinek, illetve hozzáértő 
munkatársainak  gazdálkodását tükrözi ez a 16 millió Ft. Azt gondolom, hogy itt semmiféle 
olyan jellegű pénzherdálás nem történt, amiről sajnos  hallani lehet mindenféle pletykákat  és 
egyéb dolgok is szárnyra kaptak, és írásban is megjelentek bizonyos vádak.

Én  nem  szeretnék  ezekről  már  beszélni,  különösebben  ezekre  reagálni,  ezek  lezártnak 
tekinthetők.   Azt hiszem, hogy ez a minimum az én véleményem szerint.  Arra kérem tisztelt  
képviselő-társakat, hogy alkossanak véleményt, ellenvéleményt.

Sápiné Molnár Edit

Én azt  szeretném elmondani,  hogy valóban  20 évig  volt  polgármester  polgármester    úr, 
viszont ki merem mondani, hogy ha ez a választás  nem úgy sikerül, mint ahogy sikerült, 
akkor én ebben a pillanatban  mint intézményvezetőként várhatnám a  lemosatásomat, amire 
személyesen ígéretet tett,  tehát én nem szeretném támogatni csak azt ami adható.

Gyügyei Ernő

Én is azt tudnám javasolni, hogy szívem szerint, és nem akarok senkit sem megbántani,  csak 
amit jogszabály szerint járó,  az alap három hónap.

Berényi Attiláné

Én a Dr. Varga Zoltán László javaslatát támogatnám, mert én úgy gondolom, hogy a 20 év 
alatt  bizonyított  annyit  a  polgármester  úr,  hogy  igazán  megérdemli.  Mint  ahogy  minden 
köztisztviselő és közalkalmazott megkapja azt a jubileumi jutalmat ami a jogszabályban jár, 
hát ő is megérdemli. Arról nem beszélve, hogy a képviselők és az alpolgármester is ugyanúgy 
lemondtak a négy éves tiszteletdíjukról az előző ciklusban. Tehát én támogatom a plusz 3 havi 
illetmény megállapítását.

Nyilas József 

Csak amit a jogszabály előír a három havi kötelező juttatást.

Szabó József polgármester

Úgy gondolom, hogy ha nincs semmi olyan nyomós érv, ok, amit el akarunk mondani, csak 
egy olyan tényt közlünk, amit szavazással úgyis meg kell állapítani, erősíteni, akkor ezért nem 
muszáj hozzászólni, ha nincs senkinek egyéb hozzáfűzni valója, akkor én szavazásra tenném 
fel ezt a kérdést.

A  szavazás  arról  fog  szólni,  hogy  a  volt  polgármester  juttatásának  a  kötelező  3  havi 
illetményen felül – két javaslat hangzott el - plusz 3 havi illetmény vagy pedig 0.

Feltenném szavazásra, először  a plusz  3 havi juttatás hangzott el, aki egyetért azzal, hogy a 
volt polgármester juttatásának a kötelező 3 havi juttatáson felül még három havi illetményt 
adjunk, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás

A képviselő-testület  2 igen szavazattal,  5 ellenszavazattal  tartózkodás nélkül, elutasította a 
volt  polgármester  kötelező  3  havi  illetményen  felüli  juttatás  megállapítását,  meghozta  az 
alábbi önkormányzati határozatot.

A Képviselő-testület  5 igen és 2 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

59/2010. (10.12.) KT.  számú határozata

Leköszönő polgármester részére adható juttatásról

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 2. 
§ (5) bekezdése alapján eljárva úgy határoz, hogy a törvényi kötelező juttatáson felül további 
juttatást  nem  állapít  meg  Vágó  András  leköszönő  polgármester  részére  a  polgármesteri 
tisztsége és foglalkoztatási jogviszonya megszűnésekor.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó József polgármester

Végül a végére értünk az ünnepi gyűlésünknek, én azt kérném, hogy mindnyájan álljunk fel, 
és közösen énekeljük el a Himnuszt.

Himnusz

Köszönöm szépen, és mindnyájunknak jó munkát kívánok. Egy kis pezsgővel és pogácsával 
szeretnénk  kedveskedni  minden  kedves  megjelent  vendégeinknek.  Megköszönöm 
mindenkinek a megjelentést, az ülést befejezettnek nyilvánítom. 

k.m.f.

SZABÓ JÓZSEF DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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