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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:111-120/2015. (X. 15.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 18/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 111/2015. (X. 15.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 112/2015. (X. 15.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázat kiírása  

- 113/2015. (X. 15.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. alapszabálya 

módosításának elfogadása  

- 114/2015. (X. 15.) számú határozat: Szennyvízhálózat üzemeltetésére a Debreceni 

Vízmű Zrt.-vel üzemeltetési szerződés megkötése, valamint annak kiegészítésének 

elfogadása  

- 115/2015. (X. 15.) számú határozat: a 023/2 hrsz-ú horgásztó adás-vételi 

szerződésének felbontásáról döntés   

- 116/2015. (X. 15.) számú határozat: a 023/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 

horgásztó, vagy víztározó üzemeltetésére megállapodás elfogadása  

- 117/2015. (X. 15.) számú határozat: Településszerkezeti terv értelmezésében javaslat  

- 118/2015. (X. 15.) számú határozat: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése 

a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal, valamint a korábbi döntés hatályon 

kívül helyezése  

- 119/2015. (X. 15.) számú határozat: KEHOP ivóvízminőségjavító programban való 

részvétel, támogatási kérelem beadásáról döntés  

- 120/2015. (X. 15.) számú határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

felülvizsgálatáról döntés  

 

Rendeletek:   

- 18/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelet: A temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Beruházásokról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Bursa Hungrica 2015 pályázat kiírása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának módosításával és üzemeltetési 

szerződésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Horgásztóval kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Temetkezési rendelet módosításával és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Ivóvízminőség-javító program (KEHOP) támogatási kérelem beadásáról döntés 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról döntés (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

Monostorpályi, 2015. október 15.   

 

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. október 15-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendes 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   

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 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. Beruházásokról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Bursa Hungrica 2015 pályázat kiírása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának módosításával és üzemeltetési 

szerződésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Horgásztóval kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Temetkezési rendelet módosításával és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Ivóvízminőség-javító program (KEHOP) támogatási kérelem beadásáról döntés 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról döntés (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  



258 

 

 

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.  

 

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

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

111/2015. (X. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. október 15. napi rendes Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

 

1.napirendi pont: Beruházásokról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Van egy cég, aki ipari parkot akar csinálni, de nem küldték el az anyagot. Szikszón csináltak 

már ilyet. Budapesten tárgyaltunk velük. Közös cég létrehozását javasolták az ipari park 

vonatkozásában. Termőföldet az önkormányzat tud vásárolni és ki is kellene vonatni. 

Tudnának több céget hozni, akik ebbe az ipari parkba tudnának letelepedni. Monostorpályi 

kiemelt ipari övezetté lett nyilvánítva. Így itt nagyobb támogatást kaphatnak, mint pl.: 

Budapesten. Több olyan cég van, aki ide szeretne letelepedni, változó  területnagyságot 

kérnek. Folyamatban van a szőlő területek felmérése, de annak a tulajdonosi állapota még 

nem rendezett. A szőlő területeket könnyebben adnák az emberek. Talán 20-30 ha területet 

össze tudunk szedni. A vasút mögötti terület felét tudnánk megvenni, a lakosok eladásra 

felajánlották.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel?  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

2.napirendi pont: Bursa Hungrica 2015 pályázat kiírása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Idén is szeretnénk támogatni azon fiatalokat, akik komolyan gondolják a továbbtanulási 

szándékukat. Én javaslom, hogy 6 főt támogassunk idén is.  
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Basa Attila alpolgármester  

Én is javaslom ezt.  

 

Szabó József polgármester  

Határozati javaslat az alábbi, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon:  

 

„A Képviselő-Testület  

6 főt kíván támogatni, 5.000 Ft/hó összegben a 2015/2016-os tanévben 10 hónapon 

keresztül. Végleges támogatási összeget – és támogatásban részesített létszámot – 

viszont annak függvényében hoz, ha a pályázatok beérkeznek, melynek megfelelően 

valamennyi beadott pályázat is támogatható.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

112/2015. (X. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

6 főt kíván támogatni, 5.000 Ft/hó összegben a 2015/2016-os tanévben 10 hónapon 

keresztül. Végleges támogatási összeget – és támogatásban részesített létszámot – 

viszont annak függvényében hoz, ha a pályázatok beérkeznek, melynek megfelelően 

valamennyi beadott pályázat is támogatható.  

 

3.nairendi pont: A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának módosításával és üzemeltetési 

szerződésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

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. A Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) 

alapszabályának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalását elfogadja a 

jegyzőkönyv szerinti tartalommal.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Debreceni Vízmű Zrt.-t 

értesítse.  

Határidő: azonnal  

Felelős:  a polgármester”    
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

113/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. A Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) 

alapszabályának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalását elfogadja a 

jegyzőkönyv szerinti tartalommal.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Debreceni Vízmű Zrt.-t 

értesítse.  

Határidő: azonnal  

Felelős:  a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

A szennyvízhálózat üzemeltetéséről is kell döntenünk. Én a Debreceni Vízmű Zrt.-t javaslom. 

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

„A Képviselő-Testület  

1. A „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és 

tisztítása programjának megvalósítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 

azonosító számú projekt megvalósítását követően a Monostorpályi Községet érintő 

szennyvízhálózat üzemeltetése tekintetében felkéri a Hosszúpályi és Környéke 

Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási 

Tanácsát, hogy hatalmazza fel Monostorpályi Község Önkormányzatát (továbbiakban: 

Önkormányzat), mint ellátásért felelőset a szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi 

közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés megkötésére az Önkormányzatot érintő 

víziközmű vagyon üzemeltetésére, a Társulás társulási megállapodásából eredeztető 

vagyonelemekre, mely a Társulás megszűnése után az Önkormányzat tulajdona lesz.  

 

2. Az Önkormányzat opciós, vagy elő szerződést kíván kötni a Debreceni Vízmű Zrt.-

vel, melyben rögzítve legyen, hogy az a jelenleg a Társulási tulajdonban lévő, de a 

megállapodások szerint az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon működtetésére 

szól, amely akkor fog véglegesülni, ha a Társulás megszűnt.  

 

3. Az 1. pontban meghatározott azon vagyonelemekre vonatkozik az Önkormányzat 

szerződéskötési szándéka, amely teljes mértékben, osztatlanul az Önkormányzat 

tulajdona lesz. A Hosszúpályi szennyvíztelepben lévő, az Önkormányzat résztulajdona 

tekintetében a szerződéskötési szándékról később lehet dönteni, amikor pontosan 

tisztázottak lesznek az Önkormányzatnak ide vonatkozó tulajdonviszonyai.  

 

4. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 10.§-ában, valamint a 2. pontban meghatározott megállapodás(oka)t készítse 

el, majd küldje meg az Önkormányzatnak, valamint a Társulásban résztvevő további 

két tagönkormányzatnak elfogadásra.  
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5. A szennyvízhálózat Monostorpályi Községben található átemelő elemek áramellátása 

fizetési kötelezettségének az Önkormányzat eleget tesz.  

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Társulás Elnökét és az Önkormányzat polgármesterét a 

kötelezettségvállalások teljesítésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős:  Társulás Elnöke és az Önkormányzat polgármestere” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

114/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. A „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és 

tisztítása programjának megvalósítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 

azonosító számú projekt megvalósítását követően a Monostorpályi Községet érintő 

szennyvízhálózat üzemeltetése tekintetében felkéri a Hosszúpályi és Környéke 

Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási 

Tanácsát, hogy hatalmazza fel Monostorpályi Község Önkormányzatát (továbbiakban: 

Önkormányzat), mint ellátásért felelőset a szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi 

közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés megkötésére az Önkormányzatot érintő 

víziközmű vagyon üzemeltetésére, a Társulás társulási megállapodásából eredeztető 

vagyonelemekre, mely a Társulás megszűnése után az Önkormányzat tulajdona lesz.  

 

2. Az Önkormányzat opciós, vagy elő szerződést kíván kötni a Debreceni Vízmű Zrt.-

vel, melyben rögzítve legyen, hogy az a jelenleg a Társulási tulajdonban lévő, de a 

megállapodások szerint az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon működtetésére 

szól, amely akkor fog véglegesülni, ha a Társulás megszűnt.  

 

3. Az 1. pontban meghatározott azon vagyonelemekre vonatkozik az Önkormányzat 

szerződéskötési szándéka, amely teljes mértékben, osztatlanul az Önkormányzat 

tulajdona lesz. A Hosszúpályi szennyvíztelepben lévő, az Önkormányzat résztulajdona 

tekintetében a szerződéskötési szándékról később lehet dönteni, amikor pontosan 

tisztázottak lesznek az Önkormányzatnak ide vonatkozó tulajdonviszonyai.  

 

4. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 10.§-ában, valamint a 2. pontban meghatározott megállapodás(oka)t készítse 

el, majd küldje meg az Önkormányzatnak, valamint a Társulásban résztvevő további 

két tagönkormányzatnak elfogadásra.  

 

5. A szennyvízhálózat Monostorpályi Községben található átemelő elemek áramellátása 

fizetési kötelezettségének az Önkormányzat eleget tesz.  

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Társulás Elnökét és az Önkormányzat polgármesterét a 

kötelezettségvállalások teljesítésére.  

Határidő: azonnal  
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Felelős:  Társulás Elnöke és az Önkormányzat polgármestere  

 

4.napirendi pont: Horgásztóval kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

2007. április 23. napján adásvételi szerződést kötöttünk a horgászegyesülettel a monostorpályi 

023/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 6 ha 7072 m2 területtel nyilvántartott, kivett anyaggödör 

megnevezésű külterületi ingatlan tekintetében. Az ingatlan 2015. október 15.-i tulajdoni lap 

szemle másolat tanúsága szerint a vevő tulajdonjoga adásvétel jogcímen, 54622/2007.04.24 

számú bejegyző határozattal került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Mivel mi is 100 

Ft összegért adtuk oda az ingatlant, ezért a felbontási érték is legyen ennyi. Ennek oka a 

horgászegyesület által a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalt azon kötelezettségek voltak, 

amelyek írásba foglalására a 2012. augusztus 28. napján megkötött megállapodásban került 

sor. A 2007. április 23.napján köttetett adásvételi szerződés felbontását javaslom, hogy a 

2012. augusztus 28. napján köttetett megállapodás 11. pontjában vállalt kötelezettségét a 

horgászegyesület nem teljesítette.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata és a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület között, a 023/2 hrsz-ú ingatlanra 2007. április 23. napján megkötött 

adás-vételi szerződés felbontását kezdeményezi, mivel a felek között 2012. 

augusztus 28. napján megkötött megállapodás 11. pontjában vállalt kötelezettségét 

a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület nem teljesítette.  

 

2. Felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződést felbontó okirat elkészíttetésére és 

annak aláírására.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

3. Az ügyvédi költséget, valamint a földhivatali eljárás díját az önkormányzat 

biztosítja a mindenkori költségvetésében.  

 

4. A Monostorpályi 023/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződést felbontó okiratban 

szereplő értékét 100 Ft-ban kívánja az önkormányzat meghatározni. ”    

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

115/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  
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A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata és a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület között, a 023/2 hrsz-ú ingatlanra 2007. április 23. napján megkötött 

adás-vételi szerződés felbontását kezdeményezi, mivel a felek között 2012. 

augusztus 28. napján megkötött megállapodás 11. pontjában vállalt kötelezettségét 

a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület nem teljesítette.  

 

2. Felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződést felbontó okirat elkészíttetésére és 

annak aláírására.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

3. Az ügyvédi költséget, valamint a földhivatali eljárás díját az önkormányzat 

biztosítja a mindenkori költségvetésében.  

 

4. A Monostorpályi 023/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződést felbontó okiratban 

szereplő értékét 100 Ft-ban kívánja az önkormányzat meghatározni.    

 

Szabó József polgármester  

Az előző döntésünk figyelembe-vételével kérte a horgászegyesület vezetősége azt, hogy ha és 

amennyiben visszaadják a 023/2 hrsz-ú ingatlant, úgy a horgásztó üzemeltetésében had 

vehessenek részt. Erre készítettünk egy megállapodás-tervezetet. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata és a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület közötti megállapodás-tervezetet elfogadja a 023/2 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan, amelyet alkalmazni és aláírni akkor lehet, amennyiben az 

önkormányzat tulajdonába visszakerül a Monostorpályi 023/ 2 hrsz-ú ingatlan.   

 

2. Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti kötelezettségvállalásra, és valamennyi 

ide vonatkozó feladat elvégzésére.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester „  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

116/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  
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1. A Monostorpályi Község Önkormányzata és a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület közötti megállapodás-tervezetet elfogadja a 023/2 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan, amelyet alkalmazni és aláírni akkor lehet, amennyiben az 

önkormányzat tulajdonába visszakerül a Monostorpályi 023/ 2 hrsz-ú ingatlan.   

 

2. Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti kötelezettségvállalásra, és valamennyi 

ide vonatkozó feladat elvégzésére.   

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ide vonatkozik azon döntésünk is, hogy a településszerkezeti tervből ki kellene venni azt a 

részt, hogy a 023/2 hrsz-ú ingatlant láppá lehessen nyilvánítani.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

A településszerkezeti tervben nem kívánja lápként szerepeltetni a Monostorpályi 023/2 

hrsz-ú ingatlant, ezért annak értelmezése ezek után nem lehetséges.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

117/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

A településszerkezeti tervben nem kívánja lápként szerepeltetni a Monostorpályi 023/2 

hrsz-ú ingatlant, ezért annak értelmezése ezek után nem lehetséges.    

 

 5.napirendi pont: Temetkezési rendelet módosításával és a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést a rendelet-tervezet vonatkozásában.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a temetőkről és a 

temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 18/2015. (X. 16.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

18/ 2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete  

 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 

8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében 

eljárva, valamint  

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján  

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet 42.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„Üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

 

42. §. 

 

Az önkormányzat kötelezővé teszi a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a 

temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a 

hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, 

sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással 

kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének 

igénybevételét.” 

 

2. §  Jelen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépés időpontját 

követő nap hatályát veszti.  

 

 

 

          Szabó József                     Juhász Péter  

          polgármester           jegyző 

 

A rendeletet 2015. október 16. napján kihirdettem:  

 

            Juhász Péter  

              jegyző  

 

 

Szabó József polgármester  

A Képviselő-Testület a 105/2015. (IX. 30.) számú határozata az alábbi:  
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„A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződés-

tervezetet, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal köt meg.  

 

2. A szerződés aláírására felkéri a polgármestert.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester „   

 

Ezen döntés alapján képezte a szerződés-tervezet, amelynek egy pontját (II. fejezet 4. c) pont) 

a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat nem fogadott el, ez pedig a követő:  

 

II. fejezet 4. c) pont: „Megbízó nem teszi kötelezővé a temetőn belül, az elhunyt 

hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön 

történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, 

visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az 

üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét, viszont üzemeltető 

csak olyan temetkezési tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaságot engedhet a 

temetőbe, amelynek a temetkezéssel kapcsolatos engedélyei maradéktalanul rendben 

vannak, valamint semmi féle adóhátralékkal nem rendelkeznek sem az önkormányzat 

sem pedig az állam felé. ” 

 

Ezen pont került módosításra a jelenleg elfogadandó szerződés-tervezetben az alábbira:  

 

„Megbízó kötelezővé teszi a temetőn belül, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a 

temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 

urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, 

újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 

szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét.” 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozati javaslat az alábbi:  

„A Képviselő-Testület 

1. Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződés-

tervezetet, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal köt meg.  

 

2. A szerződés aláírására felkéri a polgármestert.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester 

 

3. A 105/2015. (IX. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, így a jelen 

határozattal elfogadott kegyeleti közszolgáltatási szerződést tekinti érvényesnek.”  

 

Szavazás.  

 

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

Képviselő-Testületének  

118/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződés-

tervezetet, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal köt meg.  

 

2. A szerződés aláírására felkéri a polgármestert.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester   

 

3. A 105/2015. (IX. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, így a jelen 

határozattal elfogadott kegyeleti közszolgáltatási szerződést tekinti érvényesnek.  

 

6.napirendi pont: Ivóvízminőség-javító program (KEHOP) támogatási kérelem 

beadásáról döntés (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A NEFPI-vel az együttműködési megállapodást aláírtuk, ezért most már csak a támogatási 

kérelem beadása szükséges. Erről kell most döntenie a Képviselő-Testületnek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozati javaslat az alábbi:  

„A Képviselő-Testület 

1. A KEHOP ivóvízminőség-javító programban beadja a támogatási kérelmét.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi kötelezettségvállalásra, valamint 

nyilatkozatok megtételére. ”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

119/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. A KEHOP ivóvízminőség-javító programban beadja a támogatási kérelmét.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi kötelezettségvállalásra, valamint 

nyilatkozatok megtételére.   
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7.napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról döntés (szóbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A Monostorpályi Község Önkormányzata a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tett, 

melynek eredménye, hogy a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálata szükséges. Ezen felülvizsgálat határideje legyen 2015. december 31. napja.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozati javaslat az alábbi:  

 

„A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata a jogszabályban előírt kötelezettségének 

eleget tett, melynek eredménye, hogy a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (továbbiakban: HEP) felülvizsgálata szükséges.  

 

2. A felülvizsgálattal kiegészített HEP Képviselő-Testület elé terjesztésnek határideje 

2015. december 31. napja.”  

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

120/2015. (X. 15.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata a jogszabályban előírt kötelezettségének 

eleget tett, melynek eredménye, hogy a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (továbbiakban: HEP) felülvizsgálata szükséges.  

 

2. A felülvizsgálattal kiegészített HEP Képviselő-Testület elé terjesztésnek határideje 

2015. december 31. napja.  

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  


