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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:78-82/2015. (VII. 30.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 13-14/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet    

 

Ügyiratszám: 63-22/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 78/2015. (VII. 30.) számú határozat: Debreceni Rendőkapitányság Hosszúpályi 

Rendőrs 2014. évi beszámoló elfogadása  

- 79/2015. (VII. 30.) számú határozat: HBM Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti 

Kirendeltség Létavértes vezetőjének kinevezésében döntés  

- 80/2015. (VII. 30.) számú határozat: Monostorpályiért Közalapítványba kuratóriumi 

tag választása  

- 81/2015. (VII. 30.) számú határozat: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

alapító okiratának módosítása  

- 82/2015. (VII. 30.) számú határozat: Telekalakításban döntés meghozatala  

 

Rendeletek:  

- 13/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet: A települési támogatásról szóló 1/2015. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 14/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet: a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi beszámolója 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: az illetékes rendőrkapitány  

 

2. A települési támogatásról szóló rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti Kirendeltség 

Létavértes vezetőjének kinevezésére állásfoglalás (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Monostorpályiért Közalapítványba Kuratóriumi tag választása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2015. július 30.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. július 30-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Nyilas József képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

- Futó Ferencné képviselő   

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 3 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 fő képviselő jelen van.  1 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi beszámolója 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: az illetékes rendőrkapitány  

 

2. A települési támogatásról szóló rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti Kirendeltség 

Létavértes vezetőjének kinevezésére állásfoglalás (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Monostorpályiért Közalapítványba Kuratóriumi tag választása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. Különfélék  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

Javasolja, hogy a meghívóban és az előbb ismertetett napirendi pontokat fogadja el a 

Képviselő – Testület.  
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Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testület i 

ülés napirendi pontjait.  
 

1.napirendi pont: Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi 

beszámolója (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: az illetékes rendőrkapitány  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Ezt követően a Rendőrkapitány beszámolóját részletesen ismerteti.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

78/2015. (VII. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 2014. évi beszámolóját 

elfogadja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Debreceni Rendőrkapitányság és a Hosszúpályi 

Rendőrőrs vezetőjét értesítse.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

2.napirendi pont: A települési támogatásról szóló rendelet módosítása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta A települési 

támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. 

(VII. 30.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

13/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a 

meghatározott feladatkörében eljárva  

a következőket rendeli el:  

 

1.§  A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 25. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

25. § (1)  Az az – alanyi - és normatív közgyógyellátásra nem jogosult – 

szociálisan rászorult  

személy jogosult a települési közgyógyellátásra, akinek 

a)  az egy főre számított havi családi jövedelme – az egyedül élő esetén is – az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja 

meg, továbbá  

b)  a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri. 

(2)  A települési közgyógyellátásra az Szt. szerinti alanyi és normatív 

közgyógyellátásra vonatkozó előírásokat, eljárási szabályokat és 

formanyomtatványokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azt az 

önkormányzatra kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a háziorvos állapítja 

meg a tényleges gyógyszerkeretet a gyógyszerész által meghatározott 

gyógyszerárak alapján. A háziorvos és a gyógyszerész által kiadott 

igazolásokat az ügyfél továbbítja az önkormányzat részére a kérelem 

beadásával egyidejűleg.  

(3)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosult az alanyi vagy normatív 

közgyógyellátásra jogosultságot szerez, úgy a települési közgyógyellátását az 

alanyi vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása 

napjával meg kell szüntetni.  
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(4)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosulnak az alanyi vagy 

normatív közgyógyellátásra való jogosultsági feltételi fennállnak, úgy az 

települési közgyógyellátásra nem jogosult.  

(5)  A települési közgyógyellátásra nem jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon túl 

az, akinek az önkormányzat a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 28. 

§-a alapján közgyógyellátásra való jogosultság lett megállapítva és ezen 

jogosultsága még fennáll.  

(6)  A települési közgyógyellátás évente egy alkalommal adható, melynek összege 

25.000 Ft/év, amely csak és kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott 

gyógyszerekre fordítható, a gyógyszerfelhasználás Önkormányzat részére 

történő igazolásával.  

 

2. §  (1)  Ez a rendelet 2015. augusztus 3. napján lép hatályba, majd a hatálybalépés 

napját  

követő napon hatályát veszti.  

(2)  A Rendelet jelen rendelettel módosított szabályait a hatályba lépése előtt indult 

ügyekben is kell alkalmazni.  

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2015. július 31. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

 

3.napirendi pont: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti 

Kirendeltség Létavértes vezetőjének kinevezésére állásfoglalás (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  
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79/2015. (VII. 30.)számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti Kirendeltség 

Létavértes vezetőjének, Berde László r.százados kinevezését támogatja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetőjét értesítse.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

4.napirendi pont: Monostorpályiért Közalapítványba Kuratóriumi tag választása 

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

80/2015. (VII. 30.)számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A Képviselő – Testület mély megrendüléssel veszi tudomásul, hogy Dr. Koczka 

József, a Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumának tagja elhalálozott.  

 

2. A Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumába megválasztja Somogyi Sándort 

(lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 41.).  

 

3. A változást követően a kuratórium összetétele 2015. július 30. napjától az alábbi:  

Elnök: Piros Gáspár  

Tagok:  

- Somogyi Sándor  

- Vas László  



182 

 

- Kéri Lajos  

- Pusztai János  

4. Felkéri a polgármestert és az elnököt, hogy a változás átvezetéséről a cégbíróságon 

keresztül gondoskodjon.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és az elnök  

 

5.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Az óvodánk alapító okiratának módosítása válik szükségessé. Ismerteti részletesen az ide 

vonatkozó előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

81/2015. (VII. 30.)számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 

Kivonat  

 

Készült Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testületének 2015. július 

30. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

81/2015. (VII. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

1. A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde a Monostorpályi Község Önkormányzata 

által 2012. december 27. napján kiadott 114/2012. (XII. 27.) számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a jelen határozat 1. sz. 

melléklete szerint módosítja, és egységes szerkezetbe a 2. sz. melléklete szerint adja ki. 
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2. A Képviselő - Testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 114/2012. (XII. 27.) számú 

és a 135/2013. (XII. 12.) számú határozatát.  

 

3. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

81/2015. (VII. 30.) számú határozat 1.sz.melléklete  

 

Okirat száma:32-14/2015/ÖNK. 

 

Módosító okirat  

 

A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete által 2012. december 27. napján kiadott 114/2012. (XII. 27.) számú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 81/2015.(VII.30.) 

számú képviselő-testületi 

határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom. 

 

 

1. Az alapító okirat 1. pont   c) és f)  pontja elhagyásra kerül.  

 

 

2. Az alapító okirat 1. pont d) pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a  

2.1.pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:  

 2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.  

 

3.Az új számozás szerinti alapító okirat a 2.2 ponttal egészül ki a következők szerint: 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

 

4.Az alapító okirat 1. pont e) pontja  helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 2.3 

pont alatt szerepel-a következő rendelkezés lép: 

 2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hosszúpályi Egységes 

Óvoda-Bölcsőde  

4274 Hosszúpályi, Kossuth út 3-5. 

 

 

5. Az alapító okirat 2. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 4.1. pont alatt 

szerepel – a következő rendelkezés lép:  

4.1.A költségvetési szerv közfeladata:  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 



184 

 

- óvodai nevelés 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése – oktatása 

b)  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.  

c) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

d) Integráltan foglalkozható sajátos nevelési igényű gyerek nevelése  

ea) látási fogyatékos (gyengén látó) 

eb) hallási fogyatékos (nagyothalló) 

ec) értelmi fogyatékos (enyhe) 

ed) beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzd 

ee) egyéb pszichés fejlődés zavarai 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

f) Közhasznú foglalkoztatás 

g) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

6. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 4.3. pont alatt 

szerepel – a következő rendelkezés lép:  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

- Óvodai nevelés: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 

összefüggő feladatok ellátása. 

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése 

- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat 

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: az óvodai ellátottak és a 

köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel 

összefüggő feladatok ellátása.  

- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: a köznevelési intézményben a 

pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő 

feladatok ellátása.  

- Képességfejlesztés 

- Óvodai fejlesztő program szervezése.  

- A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható  

a) autizmus spektrum zavarral  

b) mozgásszervi fogyatékossággal  

c) hallásfogyatékossággal  

d) enyhe értelmi fogyatékossággal  

e) beszéd fogyatékossággal  

f) egyéb pszichés, fejlődési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás 

szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igénylő gyermekek óvodai nevelése  

- A bölcsőde feladata biztosítani a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.  
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7. Az alapító okirat 4. pont a) pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 4.4. 

pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091120 
Sajátos nevelési  igényű  gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

2 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

5 107080 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok  

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

  

8. Az alapító okirat 4. pont b) pontja elhagyásra kerül. 

 

9. Az alapító okirat 4. pont c) pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 4.2. 

pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020    Óvodai nevelés 

 

 

lép10. Az alapító okirat 5. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 6.4. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés:  

6.4.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 90 fő.  

Ebből:  

a) Óvodai férőhely összesen: 85 fő  

b) Bölcsődei férőhely összesen: 5 fő. 

 

 

11. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 

12. Az új alapító okirat az alábbi 5.3. ponttal egészül ki a következők szerint:  

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működését a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata részletesen 

tartalmazza.  

 

13. Az alapító okirat 11. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban az 5.2. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

14. Az új számozás szerinti alapító okirat a 6.1. és 6.2. ponttal egészül ki a következők 

szerint:  

6.1.A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1.megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

6.1.2.székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

6.2.A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: többcélú intézmény  

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés  

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő. Pénzügyi, 

gazdálkodási feladatait Monostorpályi Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

15. Az alapító okirat 12. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban 6.4. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m2) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 
4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1.  
1 4115 m2 

használatra átadott 

az önkormányzat 

mindenkori 

vagyonrendeletében 

meghatározottak 

szerint.   

óvodai 

nevelés, 

bölcsődei 

ellátás 

 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni.  

 

Monostorpályi, 2015. július 30.   

P.H.  

Szabó József  

polgármester  
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81/2015. (VII. 30.) számú határozat 2.sz.melléklete  

 

Okirat száma:  32-13/2015/ÖNK. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Monostorpályi Egységes 

Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

   

          1.1.1.megnevezése: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.   

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.  

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 

2.2.1.megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

 

2.2.2. székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hosszúpályi Egységes 

Óvoda-Bölcsőde  

4274 Hosszúpályi, Kossuth út 3-5. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

 

3.1.1.megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő – Testülete  
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3.1.2.székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata :  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 

- óvodai nevelés 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése – oktatása 

b)  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.  

c) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

d) Integráltan foglalkozható sajátos nevelési igényű gyerek nevelése  

ea) látási fogyatékos (gyengén látó) 

eb) hallási fogyatékos (nagyothalló) 

ec) értelmi fogyatékos (enyhe) 

ed) beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzd 

ee) egyéb pszichés fejlődés zavarai 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

f) Közhasznú foglalkoztatás 

g) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020    Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- Óvodai nevelés: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 

összefüggő feladatok ellátása.  

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése 

- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat 

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: az óvodai ellátottak és a 

köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel 

összefüggő feladatok ellátása.  

- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: a köznevelési intézményben a 

pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő 

feladatok ellátása. 

- Képességfejlesztés. 

  

- Óvodai fejlesztő program szervezése.  

- A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható  
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a) autizmus spektrum zavarral  

b) mozgásszervi fogyatékossággal  

c) hallásfogyatékossággal  

d) enyhe értelmi fogyatékossággal  

e) beszéd fogyatékossággal  

f) egyéb pszichés, fejlődési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás 

szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igénylő gyermekek óvodai nevelése  

- A bölcsőde feladata biztosítani a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.  

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091120 
Sajátos nevelési  igényű  gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

2 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

5 107080 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok  

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Monostorpályi Község 

közigazgatási területe  

 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A képviselő-testület – pályázat 

alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő óvodavezetőt 

nevez ki. Az óvodavezetői magasabb vezetői kinevezés határozott, 5 éves időre szól. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működését a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata részletesen 

tartalmazza.  

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1.A köznevelési intézmény fenntartójának 
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6.1.1.megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

6.1.2.székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

 

6.2.A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: többcélú intézmény  

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés  

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő. Pénzügyi, 

gazdálkodási feladatait Monostorpályi Polgármesteri Hivatal látja el  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 90 fő.  

Ebből:  

a) Óvodai férőhely összesen: 85 fő  

b) Bölcsődei férőhely összesen: 5 fő. 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m2) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 
4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1.  
1. 4115 m2 

használatra átadott 

az önkormányzat 

mindenkori 

vagyonrendeletében 

meghatározottak 

szerint  

óvodai 

nevelés, 

bölcsődei 

ellátás 

 

8.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 27. napján kelt, 114/2012. (XII. 27.) 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Monostorpályi, 2015. július 30.  

P.H. 

Szabó József polgármester  

aláírás 
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Szabó József polgármester  

A 0337/11 és a 0337/12 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása mellett döntött a Képviselő – 

Testület. A végleges földhivatali bejegyzéshez szükséges ezen ingatlanok tekintetében a 

telekalapítást is elvégezni.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Elrendeli a 0337/11 és a 0337/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a telekalakítás 

lebonyolítását.  

 

2. A szerződés aláírására az önkormányzat részéről a polgármester jogosult  

 

3. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet az ingatlan telekalakítási szerződés elkészítésére és az ide 

vonatkozó további feladatok elvégzésére.”  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

82/2015. (VII. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Elrendeli a 0337/11 és a 0337/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a telekalakítás 

lebonyolítását.  

 

2. A szerződés aláírására az önkormányzat részéről a polgármester jogosult  

 

3. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet az ingatlan telekalakítási szerződés elkészítésére és az ide 

vonatkozó további feladatok elvégzésére.  

 

Szabó József polgármester  

Kiküldtük az előterjesztéssel a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezetet. Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 

14/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

14/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. §  E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásnak a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet azon tevékenysége vagy mulasztása minősül, amely a 

társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem 

minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e 

rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti. 

 

2. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben  

a) közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege ötezer 

forint; 

b) az e rendeletben meghatározott esetben helyszíni bírság szabható ki, melyek 

legalacsonyabb összege ötezer forint.  

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

3. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló 

eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a 

polgármesterre ruházza át. 

 

4. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve 

bármely szervezet vagy személy bizonyítékokkal alátámasztott írásbeli bejelentése 

alapján történő tudomásszerzést is. 

 

5. §  (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt 

induló  

eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni. 
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(2)  A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során – a Ket. 

94/A.  

(1) bekezdésében foglaltakon túl – mérlegelni kell: 

   a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát; 

b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben 

azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az 

erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja. 

 

 

(3)  Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult 

hatóság tudomására jutásától számított harminc nap, vagy az elkövetéstől 

számított hat hónap eltelt. A hat hónapos határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot 

megszűnik. 

 

6. §  (1)  Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő  

magatartásért való felelősség, ha a tevékenység vagy mulasztás 

bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, úgyszintén, ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási 

bírság alkalmazását rendeli el. 

 

(2)  Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás 

elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú). 

 

7. §  A 2. § a)-b) pontjában meghatározott bírság azzal a természetes személy elkövetővel 

szemben, aki a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a 

tizennyolcadikat még nem (fiatalkorú), csak akkor szabható ki, ha annak megfizetését 

a fiatalkorú vállalja. 

 

3. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 

8. §  (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az  

önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről 11/2014. (VIII. 

01.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve  

a) a Község címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel, 

b) a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja elő illetve 

hozza forgalomba. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási 

bírság legmagasabb összege ötvenezer forint. 

 

9. §  (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

közterületet nem az arra alkalmas módon használja, állapotát rontja.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási  

bírság legmagasabb összege százezer forint. 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is  

kiszabható, melynek legmagasabb összege ötvenezer forint. 

 

10. § (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  
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a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató 

jellegét megszünteti, 

b) utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít, 

c) a házszámtábla kihelyezését elmulasztja,  

d) az önkormányzat hirdetőtábláira kifüggesztett hirdetéseket jogosulatlanul 

eltávolítja.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási  

bírság legmagasabb összege ötvenezer forint. 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is  

kiszabható, melynek legmagasabb összege harmincezer forint. 

 

11. §  (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

közterületen és közforgalom számára nyitva álló területen jogosulatlanul 

kereskedelmi tevékenységet végez.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási  

bírság legmagasabb összege ötvenezer forint. 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is  

kiszabható, melynek legmagasabb összege harmincezer forint. 

 

4. Hatályba léptető rendelkezések 

 

12. §  E rendelet a kihirdetését követő 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

     Szabó József            Juhász Péter  

     polgármester                         jegyző 

 

 

A jelen rendeletet 2015. július 31. napján kihirdettem.  

 

                                      Juhász Péter  

                                                     jegyző 

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


