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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott 

nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 26-39/2015. (IV. 13.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 4-5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 26/2015. (IV. 13.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 27/2015. (IV. 13.) számú határozat: Vendégebéd díjának meghatározása 2015. 

április 13. napjától.  

- 28/2015. (IV. 13.) számú határozat: 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

- 29/2015. (IV. 13.) számú határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása  

- 30/2015. (IV. 13.) számú határozat: Név szerinti szavazásról döntés az 5. napirendi 

pont tekintetében  

- 31/2015. (IV. 13.) számú határozat: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

alapító okiratának módosítása  

- 32/2015. (IV. 13.) számú határozat: Álmosd és Újléta községek hulladékgyűjtésével 

kapcsolatos döntés meghozatala  

- 33/2015. (IV. 13.) számú határozat: Lét-A-Med Zrt. működéshez kért egyszeri 

előleget biztosítása  

- 34/2015. (IV. 13.) számú határozat: Az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati 

konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése 

Biharban tárgyú projekt vis maior kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában 

többletforrás lehívása 

- 35/2015. (IV. 13.) számú határozat: Szennyvízberuházással kapcsolatos 

polgármesteri tájékoztatás elfogadása  

- 36/2015. (IV. 13.) számú határozat: Szennyvízbekötéssel kapcsolatban Szűcs 

Istvánné kérelmének elbírálása  

- 37/2015. (IV. 13.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 4275 

Monostorpályi, Kossuth utca 50. szám alatti épületének felújítására pályázat 

benyújtása  

- 38/2015. (IV. 13.) számú határozat: Az ivóvízminőség-javító pályázat KEHOP-ban 

történő benyújtásáról döntés  

- 39/2015. (IV. 13.) számú határozat: A Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és 

Üzemeltetési Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntés meghozatala  

 

Rendeletek:  

- 4/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet: Az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet  

- 5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet: A pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet 

módosításáról szóló rendelet  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  



63 

 

1. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 

programjának módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Monostorpályi Község Önkormányzata és a DUÁL-MED 2002 Egészségügyi Kft. 

között megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester és az óvodavezető  

 

7. Álmosd község hulladékgyűjtésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

8. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2015. április 13.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. április 13-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

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

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Nyilas József képviselő 

- Futó Ferencné képviselő   

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentettel: - 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 5 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 7 fő képviselő jelen van.   

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 

programjának módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. Monostorpályi Község Önkormányzata és a DUÁL-MED 2002 Egészségügyi Kft. 

között megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester és az óvodavezető  
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7. Álmosd község hulladékgyűjtésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

8. 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. 

 

A határozat – tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A 2015. április 13-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

26/2015. (IV. 13.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. április 13-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét a Pénzügyi Bizottság 

döntésének ismertetésére.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

12/2015. (IV. 13.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítása előterjesztése tárgyalásakor az előterjesztés szerinti rendelet-

tervezetet fogadja el.  

 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal 

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  
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Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az 

igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendeletét, 

amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  

4/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelete  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 8. pontja, a 42. § 1. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva,  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 

bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 148. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltakra,   

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 

1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) Melléklete helyébe jelen 

rendelet Melléklete lép.  

2.§  A jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés 

napját követő napon hatályát veszti.    

 

Szabó József 

polgármester   

Juhász Péter  

jegyző  

 

Jelen rendeletet 2015. április 14. napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  

 

 

 

Melléklet a 4/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez  

 

„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  

 

2.napirendi pont: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét a Pénzügyi Bizottság 

döntésének ismertetésére.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

13/2015. (IV. 13.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy A pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet 

módosítása tárgyalásakor az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet fogadja el, a 

határozat-tervezetet azzal, hogy a vendégebéd díja nettó 20 Ft-tal legyen magasabb 

fogadja el.  

 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal tájékoztassa.  

 Felelős: a PB elnöke  

 Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

S.sz. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak 

(Ft) 

A B C D 

 1.  ÓVODA   Tízórai 60 

     Ebéd 180 

     Uzsonna 60 

     Összesen 300 

 2.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-14 

évesek 

 Tízórai 72 

     Ebéd 216 

     Uzsonna 72 

     Összesen 360 

3. BÖLCSŐDE   Tízórai 60 

   Ebéd 180 

   Uzsonna 60 

   Összesen 300 
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Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a pénzbeli - és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (IV. 14.) 

önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

 

Képviselő – testületének  

 

5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 114. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet 

Melléklete lép.  

 

2. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.  

(2)  A Mellékletben meghatározott intézményi térítési díjakat 2015. május 1. 

napjától kell alkalmazni.  

(3)  A jelen rendelet 2015. május 2. napján hatályát veszti.  

 

 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 

Ez a rendeletet 2015. április 14-én kihirdettem.  

 

 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 

Melléklet az 5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez   

Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 

Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 
A B C  D 

Megnevezés  Nettó térítési Áfa Összesen 
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díj (Ft)  

1. - 4. pontban 

bruttó  

összeg

e (Ft)  

(B+C)  

1 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

34 500 0 34 500 

2 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

1 150 0 1 150 

3 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

34 500 0 34 500 

4 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

1 150 0 1 150 

5 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

75 000 0 75 000 

6 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

2 500 0 2 500 

7 Szociális étkezés   

8 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200%-áig 

295 80 375 

9 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200-300%-a között 

345 90 435 

10 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

300%-ától  

355 95 450 

11 
Szociális étkeztetés  

kiszállításának összege 
30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
417 113 530 

13 Gondozási Központban az idősek 80 20 100 
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nappali ellátására étkezés 

nélkül  

14 Házi szociális ellátásra   - -  

 

 

Nyersanyagnormák 

Sorszám  A B (nettó)   

1 Szociális étkezés (ebéd)  264  

2 
Idősek bentlakásos ellátása 

(reggeli, ebéd, vacsora)   
484   

3  
Idősek napközbeni ellátása 

(tízórai, ebéd, uzsonna)  
484  

 

Szabó József polgármester  

A vendégebéd díjával kapcsolatban is javaslatot fogalmazott meg a Képviselő - Testület felé a 

Pénzügyi Bizottság. Javaslom annak elfogadását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  
A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 430 Ft nettó összegben + Áfa 

összegben határozza meg 2015. április 13.napjától.  

Kiszállítás ára bruttó 40 Ft/adag/belterület.” 

 

Szabó József polgármester  

Kérem, hogy aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

27/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 430 Ft nettó összegben + Áfa 

összegben határozza meg 2015. április 13.napjától.  

Kiszállítás ára bruttó 40 Ft/adag/belterület.  

 

3.napirendi pont: 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Jelenleg még üres, mivel még nincsenek olyan pályázatok, amire 

be lehetne adni igényünket. Ezért üres a táblázat. Amennyiben módosul, úgy kitöltésre kerül.  



71 

 

 

Kéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét a Pénzügyi Bizottság döntésének ismertetésére.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

14/2015. (IV. 13.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

tárgyalásakor az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.  

 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal tájékoztassa.  

 Felelős: a PB elnöke  

 Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

28/2015. (IV. 13.) számú  

határozata  

A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét.  

 

2. Külön az intézményeknek nem készül, a közbeszerzések az önkormányzatnál 

kerülnek lebonyolításra.  

 

3. Amennyiben a közbeszerzési tervet módosítani kell, arra a Képviselő - Testület  

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  

 

4. A közbeszerzésekről szóló összegzés elkészítésére, annak jóváhagyására – a 2014. 

évre vonatkozót is – felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

 

4.napirendi pont: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai programjának módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

29/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: 

Szolgálat) szakmai programját elfogadja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Szolgálat vezetőjét értesítse, aki az ezzel 

kapcsolatos valamennyi, jogszabály által előírt feladatot tegye meg.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és a Szolgálat vezetője  

 

5.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata és a DUÁL-MED 2002 

Egészségügyi Kft. között megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Egy ponttal van vitánk doktor úrra, hogy egy fő legyen jelen a 

lakosok segítségére.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Megvalósíthatatlannak tartom azt a pontot. „Megbízott vállalja, hogy munkanapokon a 

rendelési időt követően az ügyeleti ellátás megkezdéséig (azaz 18:00 óráig) Monostorpályiban 

tartózkodik és látja el a betegeket…… 

Azt szeretném kérdezni a képviselőktől, hogy mi az álláspontjuk, elfogadható tervezetként e 

nélkül a pont nélkül? Minden jogszabály, ÁNTSZ engedélytől kezdve, TB szerződésig azt 

mondja, hogy délig van rendelés és ez után a folyamatos ellátása pedig készenléti jelleggel. 4-

4 óra. Minden engedélyemben úgy van, hogy két orvos kollega igénybevételével oldom meg. 

Minden elérhetőségemet megadtam, mindem lakoshoz el lett juttatva. Szeretném meghallgatni 

a többi képviselő véleményét is.  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Sérült valakinek eddig az ellátása? Egészségkárosodás, vagy más?  

 

Szabó József polgármester  

Hivatalos verzió, vagy más verzió kell?  
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Dr. Varga Zoltán képviselő  

Csak egy verzió van, az pedig a hivatalos.  

 

Szabó József polgármester  

Okozott a gondozási központnak, hogy doktor urat nem tudták elérni.  

 

Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  

Bármiféle olyan probléma van és lehet, amit este hatig el kell látni. Volt olyan eset, amikor 

két szék közül a padlóra kerültük. Az ügyeletet és doktor urat sem tudtuk elérni. Ott emberek 

életével felelünk mi is. Annyit kértem, hogy vagy az ügyelet legyen elérhető, vagy doktor úr. 

Az, hogy ez hogyan van megoldva, az nem az én technikai dolgom. Ezt a dolgozók 

tapasztalták.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Jegyzőkönyvezdet? Mi történt, stb? Kinek lett jelezve, stb. A mentőknél megvan az én 

telefonszámom.  

 

Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  

Nem jegyzőkönyveztük.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Hogyan tudok akkor utánajárni, ha nem lett dokumentálva?!   

 

Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  

Ügyelet előtt történt az eset.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

A Gondozási Központba megvan a telefonszámom. Azon a számon szoktak keresni.  

 

Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  

Hozzám a gondozónőktől érkezett egy ilyen jelzés.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ki volt azt? Erre nem tudok mást válaszolni csak azt, hogy az ilyen esetet le kell 

dokumentálni, e nélkül hogyan járjak el, hogyan járjak utána?   

 

Nyilas József képviselő  

Törvény előírja, hogy 11 óra hosszát lehessen dolgozni?  

 

Szabó József polgármester  

Neked mi írja elő, mint egyéni vállalkozó?  

 

Nyilas József képviselő  

Ha nincsen beteg, ha van egy hívás, akkor egy embert itt ültetünk?   

 

Szabó József polgármester  

Nem kell annyit rendelni?  

 

Nyilas József képviselő  

De készenlétbe kell lenni.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  
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Orvosi tevékenység munkarendjét EU határozza meg. Sok per folyik ez ügyben. Az 

munkaidő, ott készenlétbe kell lenni, mert ott kell lenni, ez egy munkahely és annak is számít.  

 

Szabó József polgármester  

A személyes ellátási kötelezettség nem azt jelenti, hogy neked doktor Úr kell ott lenni, hanem 

lehet olyan, akt Te megbízol. Az önkormányzat a céggel köt szerzdést.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ezt életszerűnek gondolod, hogy valaki itt üljön három órát? Ki jön ki?  

 

Szabó József polgármester  

Ha ki van fizetve, akkor meg kell oldani. A tisztiorvos is azt mondta, hogy így szokták 

megoldani, hogy helyettesítsen telefonon. A helyettesnek is vannak betegei, lehet, hogy 

vannak neki is sürgős betegei?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Mi van akkor, ha én helyettesítek. Hogyan helyettesítsek akkor?  

 

Szabó József polgármester  

Ha folyamatosan ez lenne! De nincs mindig.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Nincs olyan, hogy nem fog tudni átjönni a helyettes. Átjön. Mindegy hogy hol csörög a 

telefon.  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Máshol hogy van ez, ha máshol sürgős hívás van?  

 

Szabó József polgármester  

Mit csináljak azzal, hogy más településen hogyan csinálják?  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Máshol is ellátják a beteget, pedig nincs külön más háziorvos.  

 

Szabó József polgármester  

Ha az önkormányzat elfogadta, akkor így oldják meg más településen. Más településen más és 

más helyzetek vannak. Mi sem szólunk bele, hogy más településen a Képviselő – Testületek 

hogyan döntenek. A kormányhivatal ha törvénytelenséget észlel, akkor jelzi.  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Az eddigi felállás törvényes volt.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Jegyző úr azt mondta, hogy ha kihúzzuk ezt az egy mondatot, akkor sem lesz törvénytelen.  

 

Szabó József polgármester  

Az is jó, ha telefonon utól lehet érni, az is jó.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Kevés időt hagytál erre, hogy gondolkozzak rajta.  

 

Szabó József polgármester  
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Most is van lehetőség arra, hogy nem döntünk ebben a pontban és döntünk máskor.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Képviselőknek az egy mondat kihúzásával elfogadható?  

 

Futóné Ferencné képviselő  

Meddig szoktál itt lenni doktor úr a faluban?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Mivel cégvezető vagyok, ezért ügyeket is kell intézni. Azt napközben lehet csinálni, este 

egyik szakhatóság sem nyit ki. Ilyenkor vagyok kénytelen megkérni a Hosszúpályi orvos 

kollegákat, hogy segítsenek a helyettesítésben. A délután három és hat óra közötti idő a 

vitatott. Az orvosi kamarának egy ideiglenes állásfoglalását tudtam beszerezni. Felolvasom.  

 

Két-három hetet szeretnék kérni. Ha ez a mondat benne van, akkor nem tudom aláírni a 

szerződést.  

 

Csuka Tamás képviselő  

Mit mondjak erre?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Telefonos készenlét elég?  

 

Csuka Tamás képviselő   

Ha úgy érzed, akkor kérd meg a két hetes időt és térjünk vissza rá.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Most mi akadálya van, hogy döntsünk?  

 

Futó Ferencné képviselő   

Ha jogszabály szerint jártatok el eddig, akkor rendben van. Én úgy tartottam volna korrektnek 

a lakók részéről, ha írásban nyújtják be a panaszukat. A legfontosabb az, hogy a betegellátás 

legyen meg.  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Régóta itt dolgozok. Nem érzem azt, hogy doktor úr a munka alól ki akarna bújni. Hétvégén is 

ha itthon van, ugyanúgy szolgálatában áll a betegnek. Nem egy esetben hívta fel doktor úr a 

labort a betegnek, soha nem mondtunk nemet. Nem akar a munka alól kibújni. Ha ő 

törvényesen jár el és biztosítva van a készenlét. Elérhető orvos és elérhető mentő van. Nem ez 

lenne a szerződés akadálya, hogy ezt a mondatot ne lehessen kihúzni.  

 

Nyilas József képviselő  

Volt rá példa, hogy itt voltunk Képviselő – Testületi ülésen, az ülésről doktor úr kiment és 

ellátta a beteget. Nyári szünet alatt is ellátta. Halálesetnél is nem az ügyeletet hívták ki, hanem 

doktor urat hívták és kiment. Szerintem, amikor ideje engedi, akkor is feláldozza azt a betegek 

miatt. Ki lehet húzni azt az ominózus pontot a tervezetből.  

 

Szabó József polgármester  

Pont amellett szóltatok, hogy itt legyen személyesen. Akkor miért húzzuk ki?  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Arról, hogy a szabadidejében legyen itt.  
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Szabó József polgármester  

De mégis a Monostorpályi beteg a saját orvosához menne legszívesebben.  

 

Nyilas József képviselő  

Intézzünk minden beteg, lakos mellé egy orvost!  

 

Szabó József polgármester  

Amikor ki volt írva a háziorvosi pályázat, akkor feltétel volt, hogy itt legyen az orvos.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Akkor megvalósult?  

 

Szabó József polgármester  

Fél év múlva.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Olyan élethelyzetbe kerültem, hogy a gyermekeim iskoláztatása miatt Debrecenbe kell 

legyek, amíg nagykorúvá vállnak. Amennyiben ez megtörténik, akkor itt leszek. Seres doktor 

úr, amikor gyermekei középiskolába kerültek, akkor délután egy óra után Létavértesről járt át 

orvos. Ellátási probléma akkor sem volt. Ahogy a gyermekei nagykorúvá váltak, ugyanúgy 

folytatta tovább a praxisban a tevékenységét. Nem egy ördögtől való dolgot akarok kérni.  

Én kérem, hogy ezt a mondatot húzzuk ki belőle. Ha kihúzás nélkül szavazza meg a 

Képviselő - Testület, akkor nem tudom aláírni. Tegyük fel szavazásra.  

 

Szabó József polgármester  

Név szerinti szavazásba szavazzunk erről. Rajtam kívül még Basa Attila alpolgármester és 

Csuka Tamás képviselő is támogatja ezt.   

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy ezen napirendi pont keretén belül a döntés név szerinti szavazással történjen.  

Aki ezt elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

30/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A „Monostorpályi Község Önkormányzata és a DUÁL-MED 2002 Egészségügyi Kft. 

között megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása” napirend tekintetében név 

szerinti szavazással dönt.   

 

Basa Attila alpolgármester  

Ne kapkodjuk el a végleges döntést. Nekem nagyon kényes helyzet. Az sem jó, ha nincs 

orvos, mert nálam is jelentkezett olyan személy, hogy Hosszúpályiból sem látták el, be kellett 

menni Debrecenbe. Lázas beteghez sem jöttek át Hosszúpályiból.  
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Dr. Varga Zoltán képviselő  

Tedd meg a jelentést.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Kényes dolgok emberileg. Én elhiszem, hogy a 11 óra törvényes, vagy nem, itt kell lenni, 

vagy nem. Én el tudom látni az orvosi dolgaimat délelőtt, de aki nem? Pl.: 220 ember 

dolgozik bent a közmunkán az önkormányzatnál, hogy nem e lehetne délután rendelni 

valamikor? Nem akarok olyan állásfoglalást alkotni ami nem lenne helyes. Azt szeretném, 

hogy ebben a munkaidőbe, a kormányhivatal állásfoglalást adjon.  

 

Juhász Péter jegyző   

Én nem tudom, hogy mennyire érdemes egyeztetni, ha dönt erről a Képviselő – Testület, 

akkor legyen.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Azt szeretném, ha igazságos lenne. Ne ugorjunk bele, én azt mondom.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ha azt írja, hogy 8 óra a kötelező ellátási kötelezettség.  

 

Szabó József polgármester  

Akkor így kell megfogalmazni a szerződést.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Galgóczi Ágnes állásfoglalását felolvasom.  

 

Szabó József polgármester  

Nem látjuk a kérdést. Nem veled, hanem a céggel kötünk szerződést. Azt a 11 órát nem csak 

te láthatod el, hanem más megbízott is.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Az ellátást én végzem személyesen.  

 

Szabó József polgármester  

Most azt szeretnénk, ha a 11 órában legyen itt valaki. Ez nem neked, hanem a cégnek a dolga. 

Módosítsuk úgy, hogy valaki személyesen lássa el a 11 órát.  

 

Nyilas József képviselő  

Ha venne itt doktor úr egy házat Monostorpályiban, ami 5 kilométerre van, akkor mi lenne? 

Akkor nem mindegy, hogy Hosszúpályiból jönnének át?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Átjönnek.  

 

Nyilas József képviselő  

Nem egyszer láttam, hogy itt vannak. Az önkormányzat miért nincs nyitva 18:00 óráig?  

 

Szabó József polgármester  

Mert nem volt értelme, nem volt ügyfél. Az, hogy az önkormányzatnál nincsenek hatig, annak 

az egészségügyi állapota nem függ senkinek.  

 

Dr. Varga Zoltánné  
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Az egészségügy egy sávos elrendezésű rendszer. A „legalján” vannak a háziorvosok. Minden 

betegnek a 104-et kell hívni, ott döntik el, hogy kit fognak küldeni. A 104-en döntik el, hogy 

kit fognak küldeni. Nincs olyan, hogy felhívom az orvost és azonnal jöjjön, hat órán belül kell 

kijönnie.  

 

Szabó József polgármester  

Ez az egy mondat a lakosok érdekeit szolgálja, amiről szó van.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ellehetetleníti a helyzetemet.  

 

Szabó József polgármester  

Nem lehet mást megbízni?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Nem életszerű, három órára nem tudok megbízni senkit. Orvoshiány van.  

 

Szabó József polgármester  

Említettem, hogy oldjuk meg közalkalmazottként, gyere vissza az önkormányzathoz.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Nem kívánok közalkalmazott lenni. A Hosszúpályi orvos kollegák itt tudnak lenni, amikor 

szükséges.  

 

Szabó József polgármester  

A Hosszúpályi kollegákkal is lehet egyeztetni.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Még nem érkezett panasz.  

 

Szabó József polgármester  

Nem írták le a lakosok, akkor egyeztessünk a kollegáiddal.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Nem tömeges a probléma, de akkor annak utána kell járjak, ami történt. Miért nem jött ki, mi 

volt az indoka, jó számot hívott e, stb.  

 

Szabó József polgármester  

Én hajlandó vagyok, hogy egyeztessünk erről. Ha e nélkül fogadjuk el, akkor lesz más 

javaslatom. Egyeztessünk a kollegáiddal erről.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Egyeztessünk. Meg lehet őket is kérdezni, hogy vállalják e. Írásban le is adták.  

 

Szabó József polgármester  

Voltak a Hosszúpályi kollégáidnak furcsa megnyilvánulásaik.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Meg kell beszélni.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Legalább 2-3 hetet kértem volna erre. De rendben van.  
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Szabó József polgármester  

Ezt a napirendi pontot felfüggesztjük, két-három hét múlva egyeztetünk.  

 

6.napirendi pont: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester és az óvodavezető  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Molnár Edit az Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője  

Hatósági ellenőrzésünk volt. Mindenféle alkalmazotti besorolást áttekintettek, milyen iskolai 

végzettsége van a dolgozónak, stb-stb. Az óvoda törvényességi ellenőrzését folytatták le. 

Jegyzőkönyv készült róla. Egy főnek elkeveredett az erkölcsi bizonyítványa, azt kell pótolni. 

Az alapító okiratot módosítani kell, az SNI-t tette hiányossá, valamint az egységes óvoda-

bölcsőde elnevezését. Elkészítettük jegyző úrral az alapító okirat módosítását.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

31/2015. (IV. 13.) 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 

Képviselő – Testülete által 2013. december 12. napján kiadott 135/2013. (XII. 12.) 

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. 

 

2. A Képviselő - Testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 135/2013. (XII. 12.) számú 

határozatát.  

 

3. Jelen határozattal elfogadott alapító okiratot 2015. április 13. napjától kell alkalmazni.  
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1.sz.melléklet  

 

Módosító okirat  

 

A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete által 2013. december 12. napján kiadott 135/2013. (XII. 12.) 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 következők szerint 

módosítja:  

 

Az alapító okirat bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a alapján a Monostorpályi Egységes  

Óvoda - Bölcsőde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 

következők szerint adja ki:”  

 

Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1.A költségvetési szerv 

 

a) Neve:   Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

b) Rövidített neve:  Nincs meghatározatva 

 

c) Idegen nyelvű megnevezése:  Nincs meghatározatva 

 

d) Székhelye (címe): 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.  

 

e) Telephelye:  Nincs.  

 

f) Létrehozásáról rendelkező határozat: 114/2012. (XII. 27.) számú határozat  

 

g) A költségvetési szerv (intézmény) alapításának napja: 2013. január 1.  

 

h) Jogelődjének neve, székhelye: Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde (székhelye: 

4274 Hosszúpályi, Kossuth út 35.) 

 

i) Jogelődjének megszűnési időpontja: 2012. december 31.napi hatállyal.  

 

j) Alapító, irányító, működtető, fenntartó neve: Monostorpályi Község 

Önkormányzata  

 

k) Alapító, irányító, működtető, fenntartó székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1.  

 

l) Típusa: többcélú intézmény (egységes óvoda-bölcsőde a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) 
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pontja.) 7. Alapításáról rendelkező jogszabály megjelölése: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) 

pontja.” 

 

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2.Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
- Óvodai nevelés 

- 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 

- Óvodai étkeztetés 

- 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.„ 

 

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. Szakmai alaptevékenysége: 

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.”  

 

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„4.Az alaptevékenységeket szolgáló  
a) szakfeladatok: 

- 999000 Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás  

- 999000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

- 999000Integráltan foglalkozható sajátos nevelési igényű gyerek nevelése  

o látási fogyatékos (gyengén látó) 

o hallási fogyatékos (nagyothalló) 

o értelmi fogyatékos (enyhe) 

o beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzd 

o egyéb pszichés fejlődés zavarai 

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

- 999000 Közhasznú foglalkoztatás 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

a) KSH által kiadott gazdasági TEÁOR ’08-ban meghatározott besorolás:  
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- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás (Óvodai nevelés)  

- 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás)  

 

b) Államháztartási szakágazat száma:  
- 851020  Óvodai nevelés  

 

c) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:  

- 091120 Sajátos nevelési  igényű  gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)  

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok” 

 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő.  

Ebből:  

a) Óvodai férőhely összesen: 85 fő  

b) Bölcsődei férőhely összesen: 5 fő.”  

 

Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. Illetékességi, működési köre, működési területe, feladatellátási helye, ellátási területe:  

a) a közoktatási feladatok tekintetében: Monostorpályi Község közigazgatási 

területe, az onnan bejáró óvodások  

b) ellátási területe a bölcsődei feladatok ellátása tekintetében: Monostorpályi 

Község közigazgatási területe, az onnan bejáró bölcsődések”   

 

Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„12.A feladatellátást szolgáló vagyon:  

a) 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. alatt (hrsz: 1) található ingatlan,  

b) az önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében megjelölt ingatlan.”   

 

Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„13.A vagyon feletti rendelkezés, használati jog: Használat átadott. Az önkormányzat 

mindenkori vagyonrendeletében meghatározottak szerint.”   

 

Módosító rendelkezés:  

 

Jelen módosító okiratot 2015. április 13. napjától kell alkalmazni.  

 

Monostorpályi, 2015. április 13. 

P.H.  

Szabó József  

polgármester  

 

2.sz.melléklet.  

Alapító okirat 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az 
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a alapján a Monostorpályi Egységes  

Óvoda - Bölcsőde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 

következők szerint adja ki:  

 

1.A költségvetési szerv 

 

a) Neve:   Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

b) Rövidített neve:  Nincs meghatározatva 

 

c) Idegen nyelvű megnevezése:  Nincs meghatározatva 

 

d) Székhelye (címe): 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.  

 

e) Telephelye:  Nincs.  

 

f) Létrehozásáról rendelkező határozat: 114/2012. (XII. 27.) számú határozat  

 

g) A költségvetési szerv (intézmény) alapításának napja: 2013. január 1.  

 

h) Jogelődjének neve, székhelye: Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde 

(székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth út 35.) 

 

i) Jogelődjének megszűnési időpontja: 2012. december 31.napi hatállyal.  

 

j) Alapító, irányító, működtető, fenntartó neve: Monostorpályi Község 

Önkormányzata  

 

k) Alapító, irányító, működtető, fenntartó székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1.  

 

l) Típusa: többcélú intézmény (egységes óvoda-bölcsőde a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) 

pontja.) 7. Alapításáról rendelkező jogszabály megjelölése: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) 

pontja. 

 

2.Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Óvodai nevelés 

- 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 

- Óvodai étkeztetés 

- 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.  

 

3. Szakmai alaptevékenysége: 

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.  

 

4.Az alaptevékenységeket szolgáló  

b) szakfeladatok: 

- 999000 Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás  

- 999000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

- 999000 Integráltan foglalkozható sajátos nevelési igényű gyerek nevelése  

o látási fogyatékos (gyengén látó) 

o hallási fogyatékos (nagyothalló) 

o értelmi fogyatékos (enyhe) 

o beszédfogyatékos autizmus spektrum zavarral küzd 

o egyéb pszichés fejlődés zavarai 

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

- 999000 Közhasznú foglalkoztatás 

- 562917 Munkahelyi étkeztetés  

 

c) KSH által kiadott gazdasági TEÁOR ’08-ban meghatározott besorolás:  

- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás (Óvodai nevelés)  

- 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás)  

 

d) Államháztartási szakágazat száma:  

- 851020  Óvodai nevelés  

 

e) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti 

besorolása:  

- 091120 Sajátos nevelési  igényű  gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)  

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
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5.Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő.  

Ebből:  

a) Óvodai férőhely összesen: 85 fő  

b) Bölcsődei férőhely összesen: 5 fő.  

 

6.Vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 

7. Illetékességi, működési köre, működési területe, feladatellátási helye, ellátási területe:  

a) a közoktatási feladatok tekintetében: Monostorpályi Község közigazgatási 

területe, az onnan bejáró óvodások  

b) ellátási területe a bölcsődei feladatok ellátása tekintetében: Monostorpályi 

Község közigazgatási területe, az onnan bejáró bölcsődések  

 

8.Irányító szerv neve, székhelye: 

a) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő – Testülete  

b) 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1.  

 

9.Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Monostorpályi 

Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

10.Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási 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. 

 

11.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) elsődlegesen az alapfeladat ellátására: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény.  

b) egyéb foglalkoztatottakra: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  

 

12.A feladatellátást szolgáló vagyon:  

c) 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. alatt (hrsz: 1) található ingatlan,  

d) az önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében megjelölt ingatlan.  

 

13.A vagyon feletti rendelkezés, használati jog: Használat átadott. Az önkormányzat 

mindenkori vagyonrendeletében meghatározottak szerint.  

 

Monostorpályi,2015. április 13.      

P.H. 

Szabó József  

polgármester  

 

Záradék:  

Az intézmény alapító okiratát Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a 

31/2015. (IV. 13.) számú határozatával fogadta el. Jelen alapító okiratot 2015. április 13. 

napjától kell alkalmazni.  

 

Monostorpályi, 2015. április 13.  

P.H. 

 

Szabó József  

polgármester  
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7.napirendi pont: Álmosd község hulladékgyűjtésével kapcsolatos döntés meghozatala 

(írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti Álmosd Község Önkormányzata beadványát a hulladékgyűjtés tekintetében. Újléta 

község is jelezte ugyanezen szándékát. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi a 

javaslata e tekintetben a Pénzügyi Bizottságnak?  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A Pénzügyi Bizottság az alábbi döntést hozta:  

15/2015. (IV. 13.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. A Képviselő - Testület abban az esetben engedélyezze Álmosd és Újléta Községben a 

hulladékgyűjtést, valamint akkor lehet tulajdonosa legfeljebb 1%-ban a Monostorpályi 

M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: Kft.) ha és 

amennyiben csak és kizárólag hulladékgyűjtő zsákot alkalmaznak a magánszemély 

ingatlanhasználók Álmosd és Újléta településen.  

 

2. A Kft-ben történő tulajdonszerzésre ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint amit 

Bagamér és Sáránd településen vonatkozásában.  

 

3. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal tájékoztassa.  

 Felelős: a PB elnöke  

 Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Annyival kiegészíteném, hogy csak abban az esetben lehessen, hogy ha a zsákot előre 

megvásárolják a lakosok.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Abban az esetben engedélyezi Álmosd és Újléta Községben a hulladékgyűjtést, 

valamint akkor lehet tulajdonosa legfeljebb 1-1%-ban a Monostorpályi M.F.Ü. 

Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: Kft.) ha és amennyiben 

csak és kizárólag előre megvásárolt hulladékgyűjtő zsákot alkalmaznak a 

magánszemély ingatlanhasználók Álmosd és Újléta településen.  

 

2. A Kft-ben történő tulajdonszerzésre ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint ami volt 

Bagamér és Sáránd településen vonatkozásában.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő - Testület döntéséről tájékoztassa Álmosd és 

Újléta községek polgármestereit.  

 Felelős: a polgármester  

 Határidő: azonnal.”  
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Szabó József polgármester  

Kérem, hogy aki az általam előadott határozat-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

32/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Abban az esetben engedélyezi Álmosd és Újléta Községben a hulladékgyűjtést, 

valamint akkor lehet tulajdonosa legfeljebb 1-1%-ban a Monostorpályi M.F.Ü. 

Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: Kft.) ha és amennyiben 

csak és kizárólag előre megvásárolt hulladékgyűjtő zsákot alkalmaznak a 

magánszemély ingatlanhasználók Álmosd és Újléta településen.  

 

2. A Kft-ben történő tulajdonszerzésre ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint ami volt 

Bagamér és Sáránd településen vonatkozásában.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő - Testület döntéséről tájékoztassa Álmosd és 

Újléta községek polgármestereit.  

 Felelős: a polgármester  

 Határidő: azonnal.  

 

8.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Kérdezem, hogy van e valakinek mondanivalója a különfélékben?  

 

Nyilas József képviselő  

Temetővel kapcsolatban kerestek meg lakosok, hogy lopások voltak. A polgárőrség 

intézkedést tett. Kérték, hogy nem e lehetne körbekeríteni a temetőt. 10-15 helyről jeleztek.  

 

Szabó József polgármester  

A temetkezési vállalattól kaptunk ajánlatot, hogy adnak anyagot, amivel körbekerítjük. Ez 

nem történt meg még a mai napig sem sajnos. Maga a kerítés nem fog sok mindent 

megoldani, de megoldjuk mihamarabb. Aki virágot akar lopni, azt nem a kerítés fogja 

megállítani. Felmérjük a kerítés költségét.   

 

Pusztai János lakos  

Ne tanórákon legyen az egészségügyi felmérés. Kérjék meg a KLIK-ket.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ezt nem az orvos, hanem a védőnő végzi, és szervezi.  

 

Molnár Edit óvodavezető  

Biciklivel jár sok gyerek és dolgozó az óvodába. Le lehetne fedni a biciklitárolót.  
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Szabó József polgármester  

Fel fogjuk mérni ezt is.  

A Rózsa Ferenc utca folytatásából meg kell nézni a Landler térig a terület megnyitását. Ezt 

majd rendezési terv módosításával kell megoldani. Ha ez elkészülne, akkor a központba való 

bejutása könnyebbé válna a lakosok, biciklisek számára, valamint itt lehetne vásárokat 

rendezni.  

 

A Lét-A-Med Zrt. előleget a működésükhöz. Ismerteti a kérelmet.  

 

Javaslom, hogy a Lét-A-Med Zrt. által a működéshez kért egyszeri előleget biztosítsuk. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

33/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Lét-A-Med Zrt. működéshez kért egyszeri előleget biztosít a 2015. évi 

költségvetésében.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a Lét-A-Med Zrt. vezetését értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex 

közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt vis maior kivitelezési feladatainak 

ellátására keresett meg minket a Mezei-Vill Kft. Ismerteti a kérelmet.  

 

Javaslom, hogy a kérelmüknek adjunk helyt a projekt maradéktalan befejezése érdekében.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

A határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

Az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati konstrukciószámú „Az értől az óceánig - 

Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt vis maior 

kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában egyhangúan jóváhagyja, hogy 

többletforrás lehívása (vis maior forrás) vonatkozásában az összeg 100%-ának 

rendelkezésre állását biztosítja, amely 1.815.532,- Ft + ÁFA összeget jelent a 2015-ös 

költségvetés terhére. 

 

Felelős: a polgármester 
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Határidő: folyamatos” 

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

34/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati konstrukciószámú „Az értől az óceánig - 

Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt vis maior 

kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában egyhangúan jóváhagyja, hogy 

többletforrás lehívása (vis maior forrás) vonatkozásában az összeg 100%-ának 

rendelkezésre állását biztosítja, amely 1.815.532,- Ft + ÁFA összeget jelent a 2015-ös 

költségvetés terhére. 

 

Felelős: a polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

Szabó József polgármester  

A szennyvízberuházás kapcsán a kivitelezési munkálatok szépen haladnak a településen. A 

Monostorpályi II. ütem vonatkozásában a Társulási Tanács nem engedélyezte, hogy annak 

megvalósulása elkezdődhessen, nem lehetett rá a közbeszerzési kiírást megtenni. Erre 

lehetőség van a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján, valamint meghívásos eljárás 

keretében is. A közbeszerzési szakértő nem támogatja, valamint a másik két település 

Képviselő – Testülete sem, sem Hajdúbagos, sem pedig Hosszúpályi testülete. Egyeztetések 

történtek a közbeszerzési hatósággal, a NEFPI-vel, valamint a közreműködő szervezettel. 

Elmondták és mi is elmondtuk, hogy az eljárást meg lehetne indítani, és mivel előzetes 

ellenőrzés lesz (ex-ante), ennek megfelelően ha és amennyiben szabálytalan valami oknál 

fogva a közbeszerzési eljárás, úgy leállíthatja a társulási tanács a folyamatot. Ezt sem fogadta 

el a társulási tanács.  

Minden esetre azon vagyunk, hogy a településünkön a Monostorpályi II. ütem megvalósuljon.  

 

Kérem a tájékoztatóm elfogadását.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

35/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A szennyvízberuházással kapcsolatos polgármesteri tájékoztatást elfogadja.  
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Szabó József polgármester  

Szűcs Istvánné keresett meg minket a csatornabekötéssel kapcsolatban. Ismerteti a kérelmet.  

 

Javaslom, hogy ha és amennyiben lehetséges, úgy segítsünk nekik.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

A határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Engedélyezi a szennyvízberuházás során a szennyvízbekötés kapcsán azt, hogy Szűcs 

István és felesége ingatlanára (4275 Monostorpályi, Landler tér 7., hrsz: 1072) a 

szennyvízbekötés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István 

tagiskolája, azaz a 4275 Monostorpályi, Landler tér 5. (hrsz: 1068) ingatlan 

igénybevételével történjen.  

 

2. Hozzájárul ahhoz, hogy ha és amennyiben szükséges, úgy Szűcs István és felesége 

javára 1. pont szerinti ingatlanuk tekintetében a szennyvízbekötéshez a 1068 hrsz-ú 

ingatlanra szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre. Ezzel kapcsolatban az eljárás 

megindítása – a 3. pont szerinti jóváhagyást követően – Szűcs István és felesége 

kötelezettsége.  

 

3. Felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerületének 

tankerületi igazgatóját, hogy a szolgalmi jog bejegyzéshez járuljon hozzá.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy erről a KLIK Derecskei Tankerülete tankerületi 

igazgatóját, tovább Szűcs Istvánt és feleségét értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

Felelős: a polgármester 

Határidő: folyamatos”   

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

36/2015. (IV. 13.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Engedélyezi a szennyvízberuházás során a szennyvízbekötés kapcsán azt, hogy Szűcs 

István és felesége ingatlanára (4275 Monostorpályi, Landler tér 7., hrsz: 1072) a 

szennyvízbekötés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István 
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tagiskolája, azaz a 4275 Monostorpályi, Landler tér 5. (hrsz: 1068) ingatlan 

igénybevételével történjen.  

 

2. Hozzájárul ahhoz, hogy ha és amennyiben szükséges, úgy Szűcs István és felesége 

javára 1. pont szerinti ingatlanuk tekintetében a szennyvízbekötéshez a 1068 hrsz-ú 

ingatlanra szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre. Ezzel kapcsolatban az eljárás 

megindítása – a 3. pont szerinti jóváhagyást követően – Szűcs István és felesége 

kötelezettsége.  

 

3. Felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerületének 

tankerületi igazgatóját, hogy a szolgalmi jog bejegyzéshez járuljon hozzá.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy erről a KLIK Derecskei Tankerülete tankerületi 

igazgatóját, tovább Szűcs Istvánt és feleségét értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

Felelős: a polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

Szabó József polgármester  

Lehetőség van a gondozási központ épületének felújítására. Ez ebr42 rendszerbe benyújtott 

pályázat. Ismerteti részletesen a beadni kívánt pályázatot.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

A határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” 

a Gondozási Központ és Községi Könyvtár (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50., 

hrsz: 1157.) épületének fejlesztésére (pályázati kiírás szerinti c) pályázati alcélra) 

összesen bruttó 19.066.010 Ft összegre.  

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a bruttó 

953.301 Ft (bruttó) összegű saját forrást (5%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja 

szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A tartalék 

feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Az 1. pontbeli fejlesztés nem építési hatósági engedély köteles tevékenység.  
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5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. április 15. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. április 16.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

37/2015. (IV. 13.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” 

a Gondozási Központ és Községi Könyvtár (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50., 

hrsz: 1157.) épületének fejlesztésére (pályázati kiírás szerinti c) pályázati alcélra) 

összesen bruttó 19.066.010 Ft összegre.  

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a bruttó 

953.301 Ft (bruttó) összegű saját forrást (5%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja 

szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A tartalék 

feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Az 1. pontbeli fejlesztés nem építési hatósági engedély köteles tevékenység.  

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. április 15. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. április 16.   

 

Szabó József polgármester  

Az ivóvízminőség-javító projektünk kivitelezési munkálatai nem kerültek támogatásra a 

KEOP-ban, viszont kormányhatározat született arra, hogy mindez a KEHOP-ban kerülhet 

megvalósításra. Javaslom, hogy ennek megfelelően készítsük el a pályázatunkat.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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Szabó József polgármester  

A határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Az ivóvízminőség-javító pályázatot a KEHOP-ban kívánja megvalósítani, melyhez az 

önerőt biztosítja a mindenkori költségvetésében.   

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, beadására, valamint 

valamennyi kötelezettségvállalás megtételére.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: folyamatos”   

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

38/2015. (IV. 13.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Az ivóvízminőség-javító pályázatot a KEHOP-ban kívánja megvalósítani, melyhez az 

önerőt biztosítja a mindenkori költségvetésében.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, beadására, valamint 

valamennyi kötelezettségvállalás megtételére.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: folyamatos  

 

Szabó József polgármester  

A munkaügyi központtal volt egy ki „nézeteltérésünk” a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és 

Üzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozása végett. Nem akarták elfogadni, hogy az 

önkormányzat a startmunkaprogramokkal kapcsolatos beszerzéseit a Kft.-vel végeztetni. De 

hát ezért lett létrehozva, hogy az önkormányzat munkáját és működését segítse.  

Erősítsük meg a Kft. ügyvezetőjét abban, hogy ha és amennyiben a Képviselő - Testület  

máshogy nem dönt, úgy az ügyvezető a feladatellátást hatékonysága végett TEÁOR számokat 

vehessen fel a Kft. alapszabályába, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalás megtételére 

jogosult.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

A határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

Megerősíti korábbi döntését – a 93/2013. (IX. 17.) számú határozatának kiemelten a 7. 

pontját – és felhatalmazza a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét abban, hogy ha és amennyiben a Képviselő - Testület  
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máshogy nem dönt, úgy az ügyvezető a feladatellátást hatékonysága végett TEÁOR 

számokat vehessen fel a Kft. alapszabályába, és az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségvállalás megtételére jogosult.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

39/2015. (IV. 13.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

Megerősíti korábbi döntését – a 93/2013. (IX. 17.) számú határozatának kiemelten a 7. 

pontját – és felhatalmazza a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét abban, hogy ha és amennyiben a Képviselő - Testület  

máshogy nem dönt, úgy az ügyvezető a feladatellátást hatékonysága végett TEÁOR 

számokat vehessen fel a Kft. alapszabályába, és az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségvállalás megtételére jogosult.  

 

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  


