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

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:137-139/2015. (XI. 30.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 21-24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 137/2015. (XI. 30.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 138/2015. (XI. 30.) számú határozat: Településszerkezeti terv módosítása   

- 139/2015. (XI. 30.) számú határozat: Rózsa Ferenc utca elnevezésével kapcsolatos döntés 

meghozatala   

 

Rendeletek:   

- 21/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. 

évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- 22/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. 

(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet: a települési adóról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Településrendezési eszközeinek 2015. év I. sz. módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Rózsa Ferenc utca elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. A települési adóról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2015. november 30.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. november 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 

- Futó Ferencné képviselő   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József 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 5 

fő képviselő jelen van.  2 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Településrendezési eszközeinek 2015. év I. sz. módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Rózsa Ferenc utca elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. A települési adóról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. 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.  

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi ülés 

napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

137/2015. (XI. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. november 30. napi rendkívüli Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Monostorpályi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mit döntött a bizottság a 

témában?  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés szerinti formában elfogadásra a rendelet-tervezetet.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló 21/2015. (XII. 1.) 

önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 



Juhász Péter 
jegyző 

Jelen rendeletet 2015. 12. 01. napján kihirdettem: 

Juhász Péter 
jegyző 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

21/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületé az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el; 

1. §A Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(111.13.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban; Rendelet) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei 
lépnek. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése szerinti, az önkormányzat tervezett összes bevételeit és 
kiadásait (mérkg) az 1. melléklet tartalmazza, amely kiadási oldalon összevontan tartalmazza 
valamennyi intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonként! tagolásban ide értve - az általános 
tartalék és céltartalék előirányzatait is. 

2. § A Rendelet 3. § (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított 

előirányzatát  1.257.315.- E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el, mely 

tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében ellátandó családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is. 

(2) A feladatfinanszírozásra kapott támogatás csak az adott feladatra használható 

fel, ezért az  intézményeknél az alábbi működési hiány mutatható ki: 
a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya : 28.377.-E Ft, 
b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya : 8.521.-E Ft, 
c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya : 5.610.-E Ft. Összességében 

a működési hiány az a) - tói c) pontokig figyelembe véve önkormányzati szinten 42.508.-E Ft.” 

3. § A Rendelet valamennyi melléklete a Rendelet címeinek és mellékleteinek 
számozási rendjének, megnevezésének és szerkezetének megfelelően a jelen 

rendelet 1. melléklet, az I. cím, a II. cím, III. cím, IV. cím, 1/A. melléklet, a FA. 

melléklet, a IFA. melléklet, a IIFA. melléklet, és a IV/A. melléklet, 1/B. melléklet, 

1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, FC. cím, II/B. melléklet, IFC. cím, 

III/B. melléklet, IIFC. melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. cím, IV/D. melléklet, 2. 

melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. 

melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. 

mellékleteivel egészül ki. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba lépést 
követő munkanapon hatályát veszti. 

 
 
Szabó József 
polgármester 
 

 
 



A 21/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv részeként annak 

mellékletében találhatóak.  

 

2.napirendi pont: Településrendezési eszközeinek 2015. év I. sz. módosítása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-

tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a helyi építési szabályzatról 

szóló 12/2013. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2015. (XII. 1.) 

önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ 

TESTÜLETÉNEK 

22 / 2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI.22.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 

12/2013. (VI.22.) sz. rendeletét (továbbiakban: HÉSZ) Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében 

eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak 

szerint, továbbá a 41. § szerint előírt (egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz) 

államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész) 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 



- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztály 

- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

Erdészeti Osztály 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. (XI.8.) 

Korm.r. 40. § szerint az állami főépítész végső véleményének figyelembevételével az 

Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: 

Monostorpályi, Debreceni utca (hrsz.: 1098) - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) - 622. 

hrsz.-ú közterület - Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) - Damjanich János utca (hrsz.: 443) - 

Sziget utca (347. hrsz) - Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) - 21/2. hrsz.-ú árok - belterületi határ - 

Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére. 

2. § 

HÉSZ II. FEJEZET 

TELEPÜLÉRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 4.§ 

A terv területének felhasználása 

(1) Beépítésre szánt területek a) 

lakóterület, ezen belül 

kiegészül az alábbiakkal: 

ac) településközpont vegyes terület „Vt 1.1.” 

(2) Beépítésre nem szánt területek 

a) közlekedési és közműterületek, ezen belül 

kiegészül az alábbiakkal: 

ac) gyalogút (övezeti jele „Gy”) 

3. § 

HÉSZ IV. FEJEZET 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA BEÉPÍTÉSRE 

SZÁNT TERÜLETEK 

kiegészül az alábbiakkal: 

14/A. § 

Településközpont vegyes területek 

(1) A szabályozási terven „Vt 1.1.” jellel jelölt területek sajátos építési használatuk szerint 

településközpont vegyes területek. 

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 

1. lakóépület, 

2. igazgatási épület, 



3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

4. egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú 

használat az elsődleges, 

5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

6. sportépítmény, 

(3) A településközpont vegyes területeken belül parkolóház, üzemanyagtöltő nem helyezhető 

el. 

 

4. § 

HÉSZ 21. § 

Közlekedési és közműterületek 

(1) A terv közlekedési területei a tervben szabályozási vonalak 

által meghatározott 

kiegészül az alábbiakkal: 

c) „Gy” jelzésű területei, melyek gyalogút közlekedési területek. 

(7) A közterületek, közlekedési területek övezeti besorolása és szabályozási szélessége: 

kiegészül az alábbiakkal: 

f) „Gy” gyalogút övezete 

Szabályozása: szabályozási terv szerint. 

5. § 

HÉSZ 23. § 

Zöldterületek 

(2) bekezdése hatályát veszti és helyére a következő előírás lép: 

„23. § (2) a) A zöldfelületen elhelyezhetők a pihenést szolgáló 

építményeken (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér, stb.) túl köztárgyak, utcabútorok, 

pergola, térrács, és egyéb kertépítészeti architektúrák, valamint a terület fenntartásához 

szükséges épület. 

(2) b) A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetőek el.”

(4) Az építési övezetre vonatkozó előírásokat a következő táblázat tartalmazza 

A B C D E F G H 
Sajátos 

építési 

használat 

szerint 

Alkalmazható Telekre vona tkoztatott 
Építési 

övezet 

jele 

beépí 

tési 

mód 

alakítható legkisebb megen 

gedett 

épít 

mény 

magas 

ság 

(m) 

legna 

gyobb 

beépí 

tettség 
(%) 

szélesség 

(m) 

telek 

terület 

m2 

zöld- 

felü 

let 

% 

Település-

központ - 

vegyes 

Vt. /1.1. SZ 14 m 600 20 7,5 60 
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6.§ 

A HÉSZ 37. §-a hatályát veszti és helyére a következő rendelkezés lép: 

„37. § Műemléki környezet és helyi védelmi területek építési előírásai 

(1) A műemléki környezetben és helyi védelmi területen a közműveket, távközlési 

nyomvonalas létesítményeket föld alatt kell elhelyezni. 

(2) Magastető és előtető fedésének anyaga: cserép, fémlemez lehet. 

(3) Amennyiben a telektömbben meglévő lapostetős épület található, úgy kialakítható 

lapostető is. 

(4) Az épületek homlokzati kialakításának módját, a kerítések, kapuk 

anyaghasználatát, színezését a műemlék illetve a helyi védett épülethez 

illeszkedően kell meghatározni. 

(5) A műemléki környezetben annak történelmi jellegét, bemutatás (látvány) hangulati 

hitelességét veszélyeztető köztárgyak, hirdető berendezések nem helyezhetők el. 

7. § 

Hatályát veszti a HÉSZ 38. §-a. 

8. § 

HÉSZ 2. SZÁMÚ 

MELLÉKLET 1. táblázat 

kiegészül az alábbiakkal: 

 

9. § 

A HÉSZ 1. sz. mellékletét képező „T-3” jelű belterület szabályozási terv a Debreceni 

utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 622. hrsz.-ú közterület – 

Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) – Sziget utca 

(347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi határ – 

Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére vonatkozóan az e 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti szabályozási tervnek megfelelően módosul.

 

A B C D E F G H 

1 Sajátos 

építési 

használat 

szerint 

Alkalmazható Telekre vona tkoztatott 

2 Építési 

övezet 

jele 

beépí 

tési 

mód 

alakítható legkisebb megen 

gedett 

épít 

mény 

magas 

ság 

(m) 

legna 

gyobb 

beépí 

tettség 
(%) 

3 szélesség 

(m) 

telek 

terület 

m2 

zöld 

felü 

let 

% 

17 Település-

központ – 

vegyes 

Vt./1.1. SZ 14 m 600 20 7,5 60 
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10. § 

A HÉSZ 1. sz. mellékletét képező „T-3” jelű belterület szabályozási terv a 234. hrsz.-ú 

közterületre vonatkozóan az e rendelet 2. sz. melléklete szerinti szabályozási tervnek 

megfelelően módosul. 

11.§ 
Záró rendelkezések 

(1) A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen 

rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan. 

Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan 

tartalommal hatályban marad. 

(2) E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

 
(3) Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 11/ 2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.  

 

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

A jelen rendeletet 2015. december 1.napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  

 

A 22/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet melléklete annak komplexitására tekintettel 

a jegyzőkönyv részeként annak mellékletében vannak feltüntetve.  

 

Szabó József polgármester  

A településszerkezeti terv módosításáról is dönteni kell.  

Határozat-tervezet az alábbi, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

„Monostorpályi község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

138/2015. (XI. 30.) számú határozata 

a 64/2013. (VI.21.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv 

módosításáról  

 

Monostorpályi község önkormányzatának képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 45. 

§ alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm.r. 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési követelményeinek és 

jelmagyarázatának figyelembevételével ezen határozattal jóváhagyja Monostorpályi község 

településszerkezeti tervének és leírásának módosítását. 
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1. sz. melléklet településszerkezeti terv leírás módosítás (dátum: 2015. szeptember hó) 

2. sz. melléklet településszerkezeti terv módosítás (dátum: 2015.  

szeptember hó)” 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

138/2015. (XI. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi község önkormányzatának képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 45. 

§ alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm.r. 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési követelményeinek és 

jelmagyarázatának figyelembevételével ezen határozattal jóváhagyja Monostorpályi község 

településszerkezeti tervének és leírásának módosítását. 

1. sz. melléklet településszerkezeti terv leírás módosítás (dátum: 2015. szeptember hó) 

2.sz. melléklet településszerkezeti terv módosítás (dátum: 2015.  

szeptember hó)” 

A 138/2015. (XI. 30.) számú határozat mellékletei annak komplexitására tekintettel a 

jegyzőkönyv részeként annak mellékletében vannak feltüntetve.  

 

3.napirendi pont: Rózsa Ferenc utca elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

(írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a kormányhivatal levelét. Javasolja, hogy mielőtt konkrétan döntene a testület a 

témában, először kérdezze meg a Rózsa Ferenc utcai lakosok véleményét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. A Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatása előtt kikéri az ott lakcímmel rendelkező 

lakosok véleményét.  

 

2. A Képviselő-Testület javaslata a névváltoztatásra a Rózsa utca.  

 

3. A lakosság a véleményét 2015. december 31. napjáig teheti meg. A feladat ellátására 

felkéri a polgármestert.”  
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Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

139/2015. (XI. 30.) számú  

határozata 

 

„A Képviselő-Testület  

1. A Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatása előtt kikéri az ott lakcímmel rendelkező 

lakosok véleményét.  

 

2. A Képviselő-Testület javaslata a névváltoztatásra a Rózsa utca.  

 

3. A lakosság a véleményét 2015. december 31. napjáig teheti meg. A feladat ellátására 

felkéri a polgármestert.   

 

4.napirendi pont: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. 

(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 



301 

 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében 

eljárva, 

a következőket rendeli el: 

 

1. §  (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép:  

(5) A közszolgáltató által elsődlegesen biztosítandó gyűjtőedények fajtáit, 

űrtartalmát, színét, anyagát és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségét és 

azok fajtáját a Melléklet tartalmazza. 

 

 (2)  A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(6) Az ingatlanhasználó a hulladékot az elszállítás napján, reggel 6:00 órára 

az ingatlana előtti útszakasz melletti közterületen helyezheti el oly módon, hogy 

az a begyűjtést végző járművel megközelíthető és üríthető (elszállítható) 

legyen, és ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, valamint ne 

szennyezze a közterületet. A gyűjtőedény a szállítás napját kivéve közterületen 

nem helyezhető el, azt az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolja. Amely 

hulladék tekintetében az elkülönítetten gyűjtés biztosított, a vegyes hulladékra 

rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba elhelyezni nem lehet; a közszolgáltató 

által erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával kell 

elkülönítetten gyűjteni az ilyen típusú hulladékokat.  

 

 (3)  A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék hulladékgyűjtő edényzetének 

fedelét lecsukott állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő 

tároláskor, mind pedig a közterületre történő kihelyezésekor, a vegyes 

hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (ide értve a bio hulladékot is) 

tartalmazó hulladékgyűjtő zsákot pedig lezárva. A települési hulladékot a 

közszolgáltató által az arra rendszeresített gyűjtőedényben az 

ingatlanhasználó  úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor, 

mozdításakor és ürítésekor ne szóródjon, a hulladékgyűjtő zsák ne szakadjon 

szét, valamint a gépi és kézi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési 

hulladék erre rendszeresített gyűjtőedénye (beleértve a hulladékgyűjtő zsákot 

is) nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem 

járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

(4)  A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített a Mellékletben 

meghatározott gyűjtőedényben és hulladékfajtára vonatkozóan a hulladékot 

köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, illetve ne 

akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését, elszállítását. A 

közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő 

egyényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, és a közszolgáltató 

tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzetben keletkezett kárt 30 napon belül a 

közszolgáltatónak megtéríteni.  

 

 

 

(5)  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(1) A közszolgáltató a hulladékokat egymástól elkülönítve heti egy-egy 

alkalommal szállítja el. 
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(6)  A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(4) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltató által rendszeresített 

hulladékgyűjtő edényzetet, vagy a bio hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot és 

ezzel együtt a vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot 

igénybe kell vennie. 

 

(7)  A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(2) A magánszemély ingatlanhasználónak az (1) bekezdésben foglaltak 

jogosultsága fenntartása szempontjából (melyet közszolgáltató ellenőriz) 

folyamatosan biztosítania kell az (1) bekezdés tekintetében a Melléklet 

hulladékmennyiségének felső határa betartására vonatkozó feltételeit, 

ellenkező esetben a nem teljesített időponttól kezdődően tárgyévet követő év 

március 31. napjáig a kedvezményre való jogosultsága megszűnik és 100%-os 

mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége keletkezik a nem teljesített 

időpontot követő hét első napjától.  

 

(8)  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(1) Az ingatlanhasználónak az ingatlanán a házi komposztálást lehet 

alkalmaznia.  

 

(9)  A Rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.  

 

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 14. § (7) bekezdése.   

 

3. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját 

követő nap hatályát veszti.   

 

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

A jelen rendeletet 2015. december 1.napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  
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Melléklet a 23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

„Melléklet a 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

1. A hulladékgazdálkodási létesítmények, a lakossági hulladékudvar és a közszolgáltató 

adatai 

 

a) A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: Debreceni Regionális 

Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.  

 

b) A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe: Lakossági Hulladékudvar, 4031 

Debrecen, István út 138. 

 

c) A közszolgáltató megnevezése: Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési 

Nonprofit Kft.  

 

d) A közszolgáltató székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

 

2. A települési hulladék, az elkülönített gyűjtött hulladék gyűjtésére a közszolgáltató 

által rendszeresített eszközök 

 

2.1. Ingatlanhasználónál történő települési és vegyes hulladék gyűjtése esetén: 

 
A B 

1. 

A gyűjtőedény fajtája, űrtartalma, színe, 

anyaga, a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék 

fajtája   

A gyűjtőedényben 

elhelyezhető hulladék 

mennyisége 

2. 

120 literes, kék színű, műanyag hulladékgyűjtő 

edényzet (települési hulladék gyűjtésére 

magánszemély vagy nem magánszemély 

ingatlanhasználó tekintetében)  

legfeljebb 10 kg 

3. 

1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet 

(települési hulladék gyűjtésére nem magánszemély 

ingatlanhasználó tekintetében)  

legfeljebb 120 kg 

4. 
60 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény 

(vegyes hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 5 kg 

5. 
80 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény 

(vegyes hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 6 kg 

6. 
110 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény 

(vegyes hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 9 kg  

7. 
130 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény 

(vegyes hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 10 kg 

 

 

2.2. Ingatlanhasználónál az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén  

 
A B 

1. 

A gyűjtőedény fajtája, űrtartalma, színe, 

anyaga, a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék 

fajtája   

A gyűjtőedényben 

elhelyezhető hulladék 

mennyisége 

2. 

60 literes, a közszolgáltató által meghatározott 

színnel és felirattal jelölt hulladékgyűjtő zsák 

(papír, műanyag (PET palack), fém, üveg 

legfeljebb 5 kg 



304 

 

gyűjtésére)  

3. 

60 literes, a közszolgáltató által meghatározott 

színnel  és felirattal jelölt hulladékgyűjtő zsák 

(biohulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

4.  

legfeljebb 50 literes, a közszolgáltató által 

meghatározott színnel és felirattal jelölt 

hulladékgyűjtő zsák (biohulladék gyűjtésére) 

legfeljebb 4,5 kg  

 

2.3. Közterületen gyűjtőszigeten történő elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése esetén: 

 
A B 

1. 
A gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedény fajtája,  

űrtartalma, színe, anyaga  

A gyűjtőedényben 

elhelyezhető hulladék 

fajtája 

2. 
1100 literes, kék színű, műanyag hulladékgyűjtő 

edényzet  
papír 

3. 
1100 literes, sárga színű, műanyag hulladékgyűjtő 

edényzet  
műanyag (PET palack) 

4. 
1100 literes, zöld színű, műanyag hulladékgyűjtő 

edényzet  
üveg 

5. 
1100 literes, szürke színű, fém hulladékgyűjtő 

edényzet  
fém  

 

3. A hulladékgyűjtő zsákban elkülönítetten gyűjtött és elhelyezett hulladék gyűjtésébe 

bevont területek:  
Közszolgáltatási terület.”  

 

5.napirendi pont: A települési adóról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a települési adóról szóló 

24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

 

a települési adóról 
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Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 

a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

Adókötelezettség 

1. § 

 

Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 

szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó és erdő művelési 

ágban (továbbiakban együttesen: föld) nyilvántartott földrészlet.  

 

Az adó alanya 

2. § 

 

(1) Az adó alanya az a természetes – vagy jogi személy, aki (amely) a naptári év 

(továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 

tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.  

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

 

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 

3. § 

 

(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe 

venni. 

(3) Az adókötelezettség a föld elidegenítését követő év első napján szűnik meg. 

 

Az adó alapja 

4. § 

 

Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban négyzetméterben (m2) 

meghatározott területe. 

Az adó mértéke és összege 

5. § 

 

(1) Az adó mértéke: 

 a) Monostorpályi Községben életvitelszerűen itt lakó állandó lakóhellyel rendelkező adó 

alanya részére 1 Ft/m2/év,  

 b) az a) pontban meg nem határozottak részére 1 Ft/m2/év.  

(2) Az adó összege az adó alanya összes föld tulajdonának szorzata az adó mértékével, de 

legalább 1.000 Ft/év. 

 

Az adó megfizetése 

6. § 

 

Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig esedékes a 60600015-11047746 számú bankszámlaszámra.  
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Záró rendelkezések 

7 .§ 

 

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Az e rendelet alapján az adó mértékének megállapításával adófizetésre kötelezettek 

2016. január 31. napjáig kötelesek bevallani az adóköteles földtulajdonukat. 

(3) Ezen rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja akkor alkalmazható, ha az önkormányzat a 

Monostorpályi adó mértéke települési adóról szóló rendeletben ide vonatkozó feltételeket 

határoz meg.  

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

A jelen rendeletet 2015. december 1. 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  


