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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én 

megtartott közmeghallgatásos nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:141-145/2015. (XII. 17.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -  

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 141/2015. (XII. 17.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 142/2015. (XII. 17.) számú határozat: Polgármesteri beszámoló elfogadása  

- 143/2015. (XII. 17.) számú határozat: Bírósági ellenkereset  

- 144/2015. (XII. 17.) számú határozat: Sistrade Kft.-vel közvilágítási szerződés 

megkötése  

- 145/2015. (XII. 17.) számú határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  

 

Rendeletek:   

- - 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható beruházásának 

bemutatása (szóbeli előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

4. Különfélék   

 

 

 

Monostorpályi, 2015. december 17.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. december 17-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének közmeghallgatásos 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:  

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 50 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.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható beruházásának 

bemutatása (szóbeli előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

4. 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. 
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Szavazás.  

 

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

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

141/2015. (XII. 17.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2015. december 17. napi közmeghallgatásos nyílt Képviselő-Testületi ülés 

napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról 

(szóbeli előterjesztés)  
 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

 

Nagyon termékeny volt a 2015-ös év az önkormányzat számára.  

Több közfoglalkoztatással kapcsolatos programot indítottunk. Az önkormányzat illetékességi 

területén a létszám elérte egy híján a 200-at. Ilyenek voltak az illegális hulladéklerakó telepek 

megszüntetése, a mezőgazdasági program, a mezőgazdasági utak rendbetétele, a császárfa 

telepítése, sztívia és levendula telepítése, sturccfarm létrehozása. Az ezeken a programokon 

belül kidolgozott részprogramok még szerteágazóbbak. A császárfa tekintetében a 

kezdetekben tüzelőként való felhasználásra ültettük, viszont jobban megtérül a beruházás, ha 

meghagyjuk rönkfaként való feldolgozásra, így ebből házakat lehet építeni.  

 

A belterületi utak kátyúzása is megtörtént a program keretében.  

50 db sturccot vásároltunk, amelyek a Domb utcán található telepen találhatóak. Nagyon sok 

érdeklődés volt e tekintetben mind a faluban, mind pedig más önkormányzatoktól, 

vállalkozóktól, sőt magánszemélyek is jelentkeztek a tartással kapcsolatos érdeklődésüket 

kifejezve.  

 

A stívia ültetvény is nagyon szépen termett, a levendulának viszont kell még pár év, amíg 

teljesen egybefüggő ültetvény lesz, de ez tudtuk, ez így természetes.  

Elkészült az egészségház épülete, a felújítás zökkenőmentesen zajlott. Itt is szeretném 

megköszönni a lakosoknak azt a példamutató magatartását, amit az átmeneti időszakban 

mutattak, megértve a beruházás fontosságát. 2016. február 1-től már egy új szolgáltatást is fel 

tudunk mutatni, ez pedig a fogorvosi ellátás. Eddig ugye Hosszúpályiba kellett menni az 

ellátás igénybevételéért, most már helyben tudjuk ezt biztosítani minden lakos számára.  

 

Komposztláda kihelyezése lakosok részére: a szemét mennyiségének csökkentése miatt; így 

olcsóbbá téve a szemátszállítás díját. Ebből következett az, hogy nem hódoltunk be a multi 

cégeknek, hanem saját magunk oldottuk meg egyedülállóan a keleti régióban a 

hulladékszállítást. A mérés bevezetése 2015. május 11. napjától folyamatosan zajlik. 

Természetesen vannak sajnos olyanok, akik azért is beletesznek jóval többet a kukába, vagy a 

zsákba. Csak azt nem értik meg, hogy ezzel minden lakosnak ártanak.  
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Jövőbeni tervek. Foglalkoztatás: ameddig nincs elegendő munkahely minden dolgozni akaró 

és tudó számára, addig folytatni kell a közfoglalkoztatási programokat, de ezeket olyan 

formában, mint eddig is tettük, hogy a későbbiek során állandó, piacképes munkahely 

lehessen belőle.  

 

Pirolízises vagy TCG erőmű, mely a keletkezett kommunális hulladékot, a környezet 

mindennemű károsítása nélkül feldolgozza, így villamos-energiát és hőt termel. A megtermelt 

energiával az üzem részben saját magát látja el, a hőenergiával télen lehet fűteni fóliaházakat, 

ahol epret, zöldséget termelnénk, nyáron pedig egy pellet készítő üzem használná fel a 

hőenergiát! Ha ez megvalósul, akkor a szemétszállításért a helyi lakosoknak nem kell fizetni!  

 

Egy pár adat a TCG erőműről:  

A TCG berendezés output anyaga  

500 t/day kapacitású berendezéssel kommunális hulladékból naponta a következő 

mennyiségek állíthatók elő: 

 405.582 m3/nap (12.660kJ/m3 fűtőértékű) szintézis gázt, 

 23,78 MWh/h villamos energiát, 26,74 MW hőenergiát, 

 98 148 l/nap etanolt, 37 692 l/nap metanolt és 15 515 m3/nap metánt 

 89 178 l/nap bio-dieselt  

 101 917 l/nap bio-benzint, 

 114 657 l/nap repülőbenzint 

     képes előállítani. 

 

Az iskolában térségi tanulmányi verseny volt szervezve, ezzel is példát mutattunk a diákok 

által. Nagyon szép eredményt produkáltak, gratulálunk és köszönet érte.  

 

Szociális tüzifa tekintetében 308 erdei köbméter fát nyertünk. Az osztás jövő januárban lesz. 

Az ide vonatkozó rendeletet elkészítettük, amely kiküldésre került valamennyi lakos számára 

a kérelmekkel együtt.  

 

Elkészült a szennyvízberuházás, 2016. március 31-ig kell rákötni mindenkinek, ahová a csonk 

bevitelre került. Ezen időpontig nem is kell a szennyvíz után fizetni, javaslom mindenkinek, 

hogy minél hamarabb kössön rá a szennyvízhálózatra.  

 

A buszvárók is elkészültek, a létai úti 2 db megálló forgalomba-helyezési eljárása 

folyamatban van, remélem jövő januárban már meg fognak állni a buszok ott is. Mi ezért, 

mint önkormányzat mindent meg fogunk tenni, ezzel is segítve az ott élő embereket.  

 

Kerékpár utat fogunk csinálni a Rózsa Ferenc utca folytatásából a Landler térig. Az alapok 

már elkészültek, aszfaltozás után igénybe lehet majd azt venni.  

 

Az előbb említett TCG erőmű megépítéséhez területre lesz majd szüksége az 

önkormányzatnak, a tulajdonosokkal már tárgyalunk, nagyon segítőkészek, köszönet érte.  

 

Az óvoda épületének bővítését tervezzük három ütemben. Most az első ütemre már 

megnyertük a szükséges összeget, viszont a második és harmadik ütemre a pályázatot még 

nem írták ki, itt majd a TOP-ba lehet beadni a pályázatot. Tornatermet is szeretnénk építeni és 

a 4 db ovi szoba mérete is a törvényben előírt méreteknek megfelelő lesz. Össze lesz építve az 

épület a konyhával, így az átjárás könnyebb, zökkenő-mentesebb lesz mind a dolgozóknak, 

mind pedig a gyerekeknek.  
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A gondozási központ épületének felújítására beadott pályázatunkat sajnos elutasították, de 

jövőre is pályázunk, nem adjuk fel.  

 

Kérdés?  

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Kérem a Képviselő-Testületet, hogy a beszámolómat fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

142/2015. (XII. 17.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015-ös év önkormányzati munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

2.napirendi pont: Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható 

beruházásának bemutatása (szóbeli előterjesztés)   

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

 

A vasút melletti területre gondoltuk, hogy az önkormányzat azokat felvásárolja, és ott lehetne 

megépíteni az erőművet. Az első napirendi pontban erről már beszéltem is. Akár több tíz km 

távolságból is ide lehet majd hozni a szemetet, akár az egész megyéből. A lényeg, hogy káros 

anyag kibocsátása nincs, lényegében az anyagokat rendezi át az erőmű, kéménye nem lesz.  

A megtermelt energia lehet: villamos áram, hő, benzin, gázolaj, és más, amit lehet 

hasznosítani. A lényeg, hogy nem elégetés történik. Ilyen erőmű a világon 2 db van, 

Amerikában és Kínában.  

 

Major Imre lakos  

Ha ennyire jó, akkor miért nem csinálták még ezt meg más fejlettebb országban? Pl.: 

Németországban?  

 

Szabó József polgármester  

Azt én nem tudom megmondani, hogy máshol miért nem gondolkodnak ebben, de ennek az 

üzemeltetése jóval gazdaságosabb, mint az ehhez hasonló erőműké.  

 

3.napirendi pont: Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

Somogyi Imréné lakos  

Számon-kérően beszél a jegyzővel kapcsolatban arról, hogy miért nem építtet a szomszédja, 

Dézsi Úr kinti WC-t. Az ÁNTSZ-szel beszélt, hogy ez a jegyző feladata.  

Az általa elmondottakat jegyzőkönyvbe írni nem lehet, annak tartamára tekintettel.  
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Szabó József polgármester  

Az lehet, hogy az ÁNTSZ ezt mondta, de helytelenül. Azért mert ÁNTSZ, attól nem lesz 

igaza, amit a jegyző úr eddig önnek mondott, úgy a helyes.  

 

4.napirend pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a HBMKH törvényességi felhívását a szippantás tekintetében.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Kéri a Képviselő-Testületől, hogy fogadja el az alábbi határozat – tervezetet. Vélelmezhető, 

hogy mi lesz a bírósági döntés.  

 

„A Képviselő - Testület   

1. Kéri a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalnak a Monostorpályi Község Önkormányzata ellen indított, feladat-

ellátási kötelezettség elmulasztása tárgyú keresetét (a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 

tekintetében) utasítsa el a határozat mellékletét képező érdemi nyilatkozat alapján.   

 

2. Az önkormányzat képviseletére a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott 

ügyvéd jogosult az eljárásban.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és a jegyző” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

143/2015. (XII. 17.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Kéri a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalnak a Monostorpályi Község Önkormányzata ellen indított, feladat-

ellátási kötelezettség elmulasztása tárgyú keresetét (a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 

tekintetében) utasítsa el a határozat mellékletét képező érdemi nyilatkozat alapján.   

 

2. Az önkormányzat képviseletére a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott 

ügyvéd jogosult az eljárásban.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és a jegyző  
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Szabó József polgármester  

Ismerteti a közvilágítással kapcsolatos szerződést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Az eredeti szerződéshez képest még javaslom az alábbiak bele tételét a tervezetbe:  

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete az alábbi feltételek mellett 

fogadja el a szerződés-tervezetet:   

- az Önkormányzat fenntartja magának azon jogot, hogy ha és amennyiben a 

közvilágítási rendszer korszerűsítése megtörténik, abban az esetben a korszerűsítéssel 

érintett lámpatestek után szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 

nincs; teljes körű korszerűsítés esetén pedig a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja, melyet követően a Szolgáltató felé további kötelezettsége nincs.  

- Amennyiben az E-ON Zrt. a lámpatestekkel kapcsolatban bármilyen költséget, díjat 

akar követelni az Önkormányzattól, azon összeget a Szolgáltató maradéktalanul 

átvállalja.  

 

Ismerteti a módosításokkal a szerződés-tervezetet.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az általam tett módosításokkal együtt fogadja el a Képviselő-Testület a 

Sistrade Kft.-vel kötendő közvilágítási szerződés-tervezetet.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

144/2015. (XII. 17.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Sistrade Kft-vel közvilágítás, valamint tér- és díszvilágítási berendezések 

üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló szerződést köt, amely szerződés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

 

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata megtörtént. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:  
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„A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata a jogszabályban előírt kötelezettségének 

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

Programot felülvizsgálta és a módosításokkal együtt egységes szerkezetben elfogadja.   

 

2. A határozat végrehajtására felkéri a jegyzőt.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a jegyző”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

145/2015. (XII. 17.) 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 

Programot felülvizsgálta és a módosításokkal együtt egységes szerkezetben elfogadja.   

 

2. A határozat végrehajtására felkéri a jegyzőt.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a 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  


