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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14-én 

megtartott rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:96-98/2015. (IX. 14.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -     

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 96/2015. (IX. 14.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 97/2015. (IX. 14.) számú határozat: Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés 

meghozatala a Monostorpályi II. ütem társulás általi nem támogatása végett  

- 98/2015. (IX. 14.) számú határozat: NEFPI-vel együttműködési megállapodás 

megkötése  

 

Rendeletek: -  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

 

1. Szennyvízberuházás Monostorpályi II. ütemével kapcsolatos döntés meghozatala 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. NEFPI-vel együttműködési megállapodás megkötése (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

Monostorpályi, 2015. szeptember 14.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. szeptember 14-én 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 

- Futó Ferencné képviselő   

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 0 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 4 fő képviselő jelen van.  3 fő képviselő jelezte távolmaradását. A rendkívüli ülés 

összehívása szóban történt, viszont mindenki részére el lett juttatva a meghívó, valamint az 

ahhoz tartozó anyagok.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

 

1. Szennyvízberuházás Monostorpályi II. ütemével kapcsolatos döntés meghozatala 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. NEFPI-vel együttműködési megállapodás megkötése (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

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.  

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

96/2015. (IX. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. szeptember 14. napi rendkívüli Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

1.napirendi pont: Szennyvízberuházás Monostorpályi II. ütemével kapcsolatos döntés 

meghozatala (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

A szennyvízberuházás Monostorpályi II.-es ütemét érintően a Hosszúpályi és Környéke 

Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a 2015. szeptember 14. 

napján tartott ülésén elutasította az erre vonatkozó a közbeszerzési kiírást, melynek 

értelmében hozzávetőleg 110 Millió forint EU – s támogatás lehívása meghiúsult. A 

Képviselő - Testület által a Társulási Tanácsba delegált tagok az ide vonatkozó ülésen a 

szennyvízberuházás Monostorpályi II. üteme kivitelezését érintően igennel szavaztak, azaz 

támogatták annak megvalósulását.  

Felháborítónak tartom Hosszúpályi és Hajdúbagos önkormányzatainak döntését, mivel hosszú 

hónapok teltek, de most is megvalósítható lett volna a II. ütem, mivel a társulási tanácsi 

ülésen a kivitelező képviselője arról biztosította a társulást, hogy a Monostorpályi II. ütem 

beruházást határidőben be tudják fejezni, azaz a társulást nem érte volna kár 

semmiféleképpen.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Basa Attila alpolgármester  

Szintén megdöbbentett a döntés, felháborítónak tartom én is. Dr. Vitányi István országgyűlési 

képviselői is ott volt ezen a társulási tanácsi ülésen, és azelőtt is nagyon sokat segített ebben 

az ügyben.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület:  

 

„A Képviselő - Testület   

A szennyvízberuházás Monostorpályi II-es ütemével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza 

1. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a szennyvízberuházás Monostorpályi II.-es 

ütemét érintően a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2015. szeptember 14. 
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napján tartott ülésén elutasította az erre vonatkozó a közbeszerzési kiírást, melynek 

értelmében hozzávetőleg 110 Millió forint EU – s támogatás lehívása meghiúsult.  

 

2. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő – Testülete delegált tagjai a Társulási Tanács ide 

vonatkozó ülésén a szennyvízberuházás Monostorpályi II. üteme kivitelezését érintően 

igennel szavaztak, azaz támogatták annak megvalósulását.  

 

3. Az 1. pontban foglaltakra a Képviselő - Testület kinyilatkozza, hogy a 

szennyvízberuházás Monostorpályi II. üteme és az azokhoz tartozó és esetlegesen 

felmerülő járulékos kiadások tekintetében semmilyen kifizetést nem biztosít a 

költségvetéséből.  

 

4. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a 49/2015. (IV. 30.) számú Képviselő – 

Testületi határozat a szennyvízberuházás Monostorpályi II. ütemének megvalósítására 

irányult, viszont az 1. pontban foglaltakat figyelembe véve ezen határozat már nem 

alkalmazható, így az visszavonásra és hatályon kívül helyezésre kerül.  

 

5. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

97/2015. (IX. 14.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

A szennyvízberuházás Monostorpályi II-es ütemével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza 

1. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a szennyvízberuházás Monostorpályi II.-es 

ütemét érintően a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2015. szeptember 14. 

napján tartott ülésén elutasította az erre vonatkozó a közbeszerzési kiírást, melynek 

értelmében hozzávetőleg 110 Millió forint EU – s támogatás lehívása meghiúsult.  

 

2. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő – Testülete delegált tagjai a Társulási Tanács ide 

vonatkozó ülésén a szennyvízberuházás Monostorpályi II. üteme kivitelezését érintően 

igennel szavaztak, azaz támogatták annak megvalósulását.  

 

3. Az 1. pontban foglaltakra a Képviselő - Testület kinyilatkozza, hogy a 

szennyvízberuházás Monostorpályi II. üteme és az azokhoz tartozó és esetlegesen 

felmerülő járulékos kiadások tekintetében semmilyen kifizetést nem biztosít a 

költségvetéséből.  

 

4. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a 49/2015. (IV. 30.) számú Képviselő – 

Testületi határozat a szennyvízberuházás Monostorpályi II. ütemének megvalósítására 
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irányult, viszont az 1. pontban foglaltakat figyelembe véve ezen határozat már nem 

alkalmazható, így az visszavonásra és hatályon kívül helyezésre kerül.  

 

5. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

2.nairendi pont: NEFPI-vel együttműködési megállapodás megkötése (szóbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Az ivóvízminőség-javító beruházás a KEHOP-ban valósulhat meg, úgy hogy konzorciumi 

szerződést köt az önkormányzatunk a NEFPI-vel. A konzorcium vezetője jogszabály erejénél 

fogva a NEFPI lesz. Ezzel kapcsolatban készítettek egy együttműködési megállapodást, 

aminek a tartalmán sajnos nem áll módunkban változtatni, amennyiben mégis szeretnénk, 

akkor abban az esetben a Miniszterelnökséggel kellene tárgyalni. De ebben a megállapodás 

tervezetben nincs is olyan dolog, amit ne lehetne elfogadni. Ismerteti a megállapodást, 

valamint a testületi ülés megkezdését megelőzően kiosztott előterjesztéseket.   

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. Úgy dönt, hogy a Monostorpályi Község ivóvízminőség-javító program megvalósítása 

érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal. 

 

2. A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a Képviselő-Testület felhatalmazza 

a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a 

későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

98/2015. (IX. 14.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Úgy dönt, hogy a Monostorpályi Község ivóvízminőség-javító program megvalósítása 

érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési 
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Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal. 

 

2. A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a Képviselő-Testület felhatalmazza 

a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a 

későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.  

 

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  


