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

nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 40-50/2015. (IV. 30.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 6-7/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 40/2015. (IV. 30.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 41/2015. (IV. 30.) számú határozat: Merkószki András tagintézmény-vezetői 

pályázatáról döntés  

- 42/2015. (IV. 30.) számú határozat: Hernádi Csaba tagintézmény-vezetői 

pályázatáról döntés  

- 43/2015. (IV. 30.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. 

évi zárszámadása beterjesztésének elfogadása  

- 44/2015. (IV. 30.) számú határozat: Az avar és kerti hulladékok nyíltéri égetéséről 

szóló rendelet-tervezet megküldése a Tiszántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség részére véleményezésre  

- 45/2015. (IV. 30.) számú határozat: Új közkonyha épületének megépítéséről döntés, 

az erről szóló pályázat beadása  

- 46/2015. (IV. 30.) számú határozat: Landler tér elnevezéséről döntés  

- 47/2015. (IV. 30.) számú határozat: Gazdasági programról döntés  

- 48/2015. (IV. 30.) számú határozat: Nyári gyermekétkeztetésre pályázat beadása  

- 49/2015. (IV. 30.) számú határozat: A szennyvízberuházás Monostorpályi II.-es 

üteméről döntés meghozatala  

- 50/2015. (IV. 30.) számú határozat: TORYSA EGTC-n belül pályázat beadásáról 

döntés 350 férőhelyes egészségcentrum kialakítására  

 

Rendeletek:  

- 6/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet  

- 7/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

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

rendelet  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. A KLIK véleménykérése az általános iskola tagintézmény-vezetői megbízásához 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-

tervezetének beterjesztése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
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4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

5. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozásával kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Közkonyha bővítésére, eszközbeszerzésére pályázat beadásáról döntés (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Utca megnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala  (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

8. Gazdasági program elfogadásáról döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

9. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2015. április 30.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. április 30-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   

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 30 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 6 fő képviselő jelen van.  1 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

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

eltérően a meghívóban meghatározott sorrendtől:   

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. A KLIK véleménykérése az általános iskola tagintézmény-vezetői megbízásához 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-

tervezetének beterjesztése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

5. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozásával kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Közkonyha bővítésére, eszközbeszerzésére pályázat beadásáról döntés (írásos 

előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Utca megnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala  (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

8. Gazdasági program elfogadásáról döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

9. 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 30-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

40/2015. (IV. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. április 30-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: A KLIK véleménykérése az általános iskola tagintézmény-vezetői 

megbízásához (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a KLIK megkereső levélét, miszerint a Képviselő - Testület  javaslatot tehet arra, 

hogy az általános iskola tagintézmény-vezetőjének kit javasol.  

Két pályázat érkezett, az egyik Merkószki András pályázata, a másik pedig Hernádi Csaba 

pályázata.  

 

Felkéri a pályázatókat, hogy mutatkozzanak be.  

 

Hernádi Csaba pályázó és Merkószki András pályázó bemutatkozása zajlik részletesen.  

 

Ezt követően a képviselők kérdéseket intéznek a pályázókhoz és annak megválaszolása 

történik.  
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Szabó József polgármester  

Kérem azon képviselőket, akik a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István 

tagiskolája tagintézmény-vezetői megbízatásával kapcsolatban Merkószki András pályázatát 

támogatja, miszerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tagintézmény-vezetőnek 

bízza meg magasabb vezetői beosztásban, az kézfelemeléssel jelezze.   

 

2 igen szavazat érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Aki nem támogatja Merkószki András pályázatát, kérem most szavazzon.  

 

4 szavazat érkezett.  

 

A fenti szavazatokat figyelembe véve a Képviselő - Testület 2 igen és 4 nem szavazattal 

az alábbi döntést hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

41/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István tagiskolája tagintézmény-

vezetői megbízatásával kapcsolatban a Képviselő - Testület Merkószki András 

pályázatát nem támogatja, és nem javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) részére, hogy tagintézmény-vezetőnek megbízza magasabb vezetői 

beosztásban.  

 

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

igazgatóját értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Kérem azon képviselőket, akik a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István 

tagiskolája tagintézmény-vezetői megbízatásával kapcsolatban Hernádi Csaba pályázatát 

támogatja, miszerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tagintézmény-vezetőnek 

bízza meg magasabb vezetői beosztásban, az kézfelemeléssel jelezze.   

 

4 igen szavazat érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Aki nem támogatja Hernádi Csaba pályázatát, kérem most szavazzon.  

 

2 szavazat érkezett.  

 

A fenti szavazatokat figyelembe véve a Képviselő - Testület 4 igen és 2 nem szavazattal 

az alábbi döntést hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

42/2015. (IV. 30.) számú 
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Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István tagiskolája tagintézmény-

vezetői megbízatásával kapcsolatban a Képviselő - Testület Hernádi Csaba pályázatát 

támogatja, és javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére, 

hogy tagintézmény-vezetőnek megbízza magasabb vezetői beosztásban.  

 

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

igazgatóját értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi a Pénzügyi 

Bizottság döntése a napirendi pont témájával kapcsolatban.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A Pénzügyi Bizottság az alábbi döntést hozta:  

19/2015. (IV. 30.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet 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  

Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2015. (V. 1.) 

önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

 

6/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) 

önkormányzati 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen rendelet 

mellékletei lépnek. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése szerinti, az önkormányzat tervezett 

összes bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1. melléklet tartalmazza., amely kiadási oldalon 

összevontan tartalmazza valamennyi intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 

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 2014. évi költségvetés módosított 

előirányzatát 983.580.- 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 feladatfinanszírozás végett, mivel az adott feladatokra kapott összeg 

nem csoportosítható át másra, ezért az adott intézményeknél az alábbi 

működési hiány mutatható ki: 

a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya 18.977 E Ft, 

b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya 10.477 E Ft, 

c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya 451 E Ft. 

Összességében a működési hiány az a) - tói c) pontokig figyelembe véve 

önkormányzati szinten 29.902 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.  

 

 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 

Jelen rendeletet 2015. május 1. napján kihirdettem:  
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Juhász Péter 
jegyző 

 

 

 

 

A rendelet mellékletei azok nagy terjedelmét figyelembe véve a jegyzőkönyv részeként 

annak mellékleteit képezik.  

 

3.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 

szóló rendelet-tervezetének beterjesztése (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi a Pénzügyi 

Bizottság döntése a napirendi pont témájával kapcsolatban.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A Pénzügyi Bizottság az alábbi döntést hozta:  

20/2015. (IV. 30.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet - tervezetet tárgyalásakor 

az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet ne fogadja el, csak a zárszámadás 

beterjesztését.  

 

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  

Határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet 

- tervezetet nem fogadja el, csak a zárszámadás beterjesztését.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet 2015. május 

28.napi döntési időpontig elfogadásra terjessze a Képviselő - Testület elé.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

Határidő: 2015. május 28.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozati javaslatom elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

43/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület     

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet 

- tervezetet nem fogadja el, csak a zárszámadás beterjesztését.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet 2015. május 

28.napi döntési időpontig elfogadásra terjessze a Képviselő - Testület elé.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

Határidő: 2015. május 28.  

 

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

(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester    

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi a Pénzügyi 

Bizottság döntése a napirendi pont témájával kapcsolatban.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A Pénzügyi Bizottság az alábbi döntést hozta:  

17/2015. (IV. 30.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

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

rendelet megalkotása 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  

Határidő: azonnal. 

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a 

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

rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V. 1.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

7/2015. (V. 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 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 88. § (4) bekezdés d) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva,   

a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  

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

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

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

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„(1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék és a házhoz menő lomtalanítás során 

a gyűjtésre, átvételre, elszállításra, és az arra hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező általi kezelésére, ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

(a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.”  

 

2. §  A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére: 

a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, 

b) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének, 

c) az ingatlanhasználók számának, 

d) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint 

e) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének figyelembevételével 

meghatározott,  

megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített azonosító jellel 

ellátott hulladékgyűjtő edényzetet vagy hulladékgyűjtő zsákot az ingatlanhasználó 

rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.  

 

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó 

fizeti meg a közszolgáltató részére.”   

 

3. §  A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az 

ingatlanhasználótól elszállítani. 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 gyűjtőedényzet a szállítás napját kivéve közterületen nem helyezhető 

el, azt az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolja. Bomló szerves anyagot tartalmazó 

hulladékot a vegyes hulladékra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba elhelyezni nem 
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lehet; bomló szerves anyagot tartalmazó hulladék gyűjtését a közszolgáltató által erre a 

célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával kell elkülönítetten gyűjteni, 

melyet a magánszemély ingatlanhasználóknak heti rendszerességgel igénybe kell 

venni.”    

 

4. §  A Rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(7) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék 

keletkezését megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos 

hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék, 

elkülönítetten gyűjtött hulladék keletkezése várható, a közszolgáltató köteles az 

ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 

mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához hulladékgyűjtő 

edényzetet – a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel – vagy  hulladékgyűjtő 

zsákot – az ingatlanhasználó általi megvásárlását követően – rendelkezésre bocsátani.” 

 

„(8) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények 

űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben meghatározott 

bejelentést megtenni, vagy nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényt tesz 

ki, úgy a közszolgáltató nem szállítja el a közterületre a gyűjtőedény mellé kirakott 

vegyes hulladékot, elkülönítetten gyűjtött hulladékot. A többlet-közszolgáltatás 

tényéről és az ennek megfelelő többlet-közszolgáltatási díj alkalmazásáról a 

közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.”   

 

5. §  A Rendelet 2. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(12) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadja a hulladék elszállítását, 

ha: 

a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a 

hulladék, vagy 

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4. § (3) bekezdésében foglaltak 

megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, 

vagy  

c) a gyűjtőedényben a 4. § (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, vagy  

d) a gyűjtőedényben a Mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, és 

emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a hulladékgyűjtő edényzet nem zárható le, vagy a 

hulladékgyűjtő zsák kiszakad.”  

 

6. §  A Rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. §  (1)  Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt 

kötelezettségein túlmenően köteles: 

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló 

törvényben meghatározott személyes adatait, az ingatlanon lakók számát, az 

igényelt gyűjtőedény űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező 

települési hulladék mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: 

tulajdonosváltozás) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, 

b) a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal 

eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi 

épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Monostorpályi 

Község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
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(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési 

hulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles 

elhelyezni, illetve tárolni. A gyűjtőedényeket közterületen csak a települési 

hulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási 

napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék 

elszállítását követően még a szállítás napján köteles a hulladékgyűjtő 

edényzetet az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.  

 

(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 hulladék és a bomló szerves anyagot 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.”   

 

7. §  A Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített a Mellékletben 

meghatározott gyűjtőedényben és hulladékfajtára vonatkozóan a vegyes hulladékot, az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a bomló szerves 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.”  

 

8. §  A Rendelet 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes 

hulladékokat a települési hulladékától külön gyűjteni és azt a hulladékgyűjtő udvarra 

szállítani vagy az arra jogosulttal szállítatni.”  

 

9. §  A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltató szerződést köthet. Amennyiben az ingatlanhasználó a 

közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató az ingatlanhasználóval nem köt szerződést, 

attól még az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj fizetésére és a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezett, és jogosult a kedvezmény érvényesítésére; a közszolgáltató 

pedig kötelezett a közszolgáltatás ellátására.”   

 

10. §  A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

[(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:] 

„d) a rendszeresített gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a 

gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék mennyisége, az elkülönítetten gyűjtött 

hulladék összetevőinek meghatározása,” 
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11. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között megkötött vagy megkötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei az ide 

vonatkozó jogszabályban meghatározottakon túl a szerződéskötési előzmények 

részletes leírása, az Önkormányzat által a közszolgáltató részére történő egyedi 

finanszírozás feltételeinek meghatározása. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést az Önkormányzat és a közszolgáltató a honlapjukon kötelesek közzétenni.”  

 

12. §  A Rendelet 6. § -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:   

„(3a) Nem üdülő ingatlanok esetében az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket 

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, ha az ingatlanhasználó tartósan és folyamatosan 

nem használja az ingatlanát, abban az esetben a szüneteltetés a bejelentés napjától 

lehetséges, ellenkező esetben azonnali közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 

keletkezik.”  

 

13. §  A Rendelet 8. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A vegyes hulladékon felül (a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített 

hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával) az elkülönítetten gyűjtendő hulladék elkülönített 

gyűjtését igénybe kell venni, amelynek során – a hulladékgyűjtő szigeteken 

kihelyezett elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényzetek igénybe 

vételén kívül – az egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákok is igénybe vehetők, 

és abban az azon feltüntetett fajtájú hulladék helyezhető el. Az elkülönítetten 

gyűjtendő hulladékot tartalmazó zsákok kihelyezésére és elszállítására minden hónap 

utolsó hetének hétfői napján kerül sor.”  

 

14. §  A Rendelet 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 

edényzetet, vagy a bomló szerves hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot és ezzel együtt 

a vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot igénybe kell 

vennie.”  

 

15. §  A Rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A közszolgáltató által elvégzett többlet-közszolgáltatásnak a díját az 

ingatlanhasználó köteles megfizetni, amely vonatkozik és a közszolgáltató által 

alkalmazandó a Mellékletben nevesített gyűjtőedényekben maximálisan elhelyezhető 

hulladék mennyiséget meghaladó hulladékmennyiség gyűjtésének, elszállításának és 

ártalmatlanításának a díjára, mint többlet-közszolgáltatási díjra is. A Melléklet 2.1. és 

2.2. pontjában meghatározott gyűjdőedényben elhelyezhető maximális hulladék feletti 

többlethulladéknak – a gyűjtésével, az elszállításával, az ártalmatlanításával, továbbá a 

közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggő – a közszolgáltató által 

meghatározott díját a közszolgáltató részére az ingatlanhasználó megfizetni köteles.”  

 

16. §  A Rendelet 10. § -a a következő (6) - (9) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) A hulladékról szóló törvény 88. § (4) bekezdés d) pontja alapján alkalmazandó 

díjalkalmazási feltételeknek megfelelően a többlet-közszolgáltatási díjra vonatkozó 

rendelkezések a (7) – (8) bekezdésben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.  

(7) A többlet-közszolgáltatási díj a többlet-közszolgáltatás, a többlethulladék 

gyűjtéséért, elszállításáért, ártalmatlanításáért fizetendő díj. A többlet-közszolgáltatás 

díja a többlethulladék mennyiségének és a többlet-közszolgáltatás egységnyi díjának 

szorzata, amely a gyűjtések és ürítések gyakoriságaként a közszolgáltató által 

állapítandó meg.  
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(8) A többlet-közszolgáltatás egységnyi – kilogrammonkénti – díja a hulladékról szóló 

törvény 91. § (2) bekezdése szerint alkalmazott közszolgáltatási díj legfeljebb 40 %-a 

lehet. 

(9) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsák díjait a Ht. 91. § (2) bekezdés szerint 

alkalmazott közszolgáltatási díj alapján állapítja meg a 120 literes hulladékgyűjtő 

zsákba helyezhető maximális hulladék egy egysége (azaz 1 kilogrammja) és a 

hulladékgyűjtő zsák űrmértéke alapján.”   

 

17. §  A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély 

ingatlanhasználó részére az Önkormányzat kizárólag a vegyes hulladék tekintetében:  

a) 68,5%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes 

hulladéknak a hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre 

előre, legalább egy negyedévnyi hét felének megfelelő darabszámú 110 literes 

vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol a közszolgáltatótól, vagy  

b) 84%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes 

hulladéknak a hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre 

előre, legalább egy negyedévnyi hétnek megfelelő darabszámban 60 literes 

vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol a közszolgáltatótól.”  

 

18. §  A Rendelet 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Amennyiben tárgyévi naptári éven belül az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában 

foglaltaknak a magánszemély ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, 

a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák megvásárlásának nem tesz 

eleget, úgy attól az 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.”  

 

19. §  A Rendelet 11. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A hulladék – elsődlegesen a vegyes hulladék – egyedi mérését a közszolgáltató 

2015. május 4. napjától végezheti.”   

 

20. §  A Rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A biohulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására az ingatlanhasználónak az 

ingatlanán a házi komposztálást lehet alkalmaznia, amelybe nem tartozik bele a bomló 

szerves hulladék.”   

 

21. §  A Rendelet 14. § -a a következő (7) egészül ki:  

„(7) 2016. január 1. napjától a magánszemély ingatlanhasználók a vegyes hulladék 

gyűjtésére hulladékgyűjtő edényzetet nem használhatnak, így a Rendelet ide 

vonatkozó rendelkezésit – beleértve a kedvezmények igénybevételét – nem lehet 

alkalmazni, viszont a szüneteltetésre megszervezett jogosultságokra a kérelmet nem 

kell ismételten benyújtani a közszolgáltató részére.”   

 

22. §  A Rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.  

 

23. §  Hatályát veszti:  

a) a Rendelet 2. § (13) bekezdése, és  

b) a Rendelet 6. § (3) bekezdése.  
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24. §  (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon  

lép hatályba, majd 2015. július 2. napján hatályát veszti.  

(2)  A 23. § b) pontja és a 12. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.   

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

 

A jelen rendeletet 2015. május 1. napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  

 

Melléklet a 7/2015. (V. 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 és bomló szerves hulladék 

gyűjtésére és tárolására 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 zsák (vegyes 

hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 5 kg 



110 

 

5. 
110 literes fekete színű hulladékgyűjtő zsák 

(vegyes hulladék gyűjtésére)  
legfeljebb 9 kg 

 

 

2.2. Ingatlanhasználónál az elkülönítetten gyűjtött hulladék, bomló szerves hulladék 

gyűjtése 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 gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

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 (bomló szerves hulladék 

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: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozásával kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

44/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. az avar és kerti hulladékok nyíltéri égetéséről szóló rendelet-tervezetét a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése 

alapján – mely szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú 

rendeleteinek, határozatainak tervezetét az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre meg kell küldeni – megküldi a Tiszántúli Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség részére véleményezésre.  

 

2. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, s vélemény 

ismeretében a rendelet-tervezet elfogadásra terjessze a Képviselő - Testület elé.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: folyamatos   

 

6.napirendi pont: Közkonyha bővítésére, eszközbeszerzésére pályázat beadásáról döntés 

(írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a pályázati kiírást. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi a Pénzügyi 

Bizottság döntése a napirendi pont témájával kapcsolatban.  

 

Futó Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke  

A Pénzügyi Bizottság az alábbi döntést hozta:  

18/2015. (IV. 30.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Közkonyha bővítésére, 

eszközbeszerzésére pályázat beadásáról döntés tárgyalásakor a polgármesteri 

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  

Ha és amennyiben lehetséges, akkor a régi orvosi rendelő helyére kellene egy új konyhát 

építeni, amely a Kossuth utca 53. szám alatt található (495/1 hrsz). A pályázatot elkészítjük és 

beadjuk.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Új közkonyhát kíván építeni a Monostorpályi, Kossuth utca 53. szám alatti ingatlanon 

(hrsz: 495/1).  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ebr42 rendszerben a pályázatot határidőben 

adja be.  

 

3. Amennyiben az 1. pont szerinti ingatlanon nem lehetséges mégsem új építésű konyha 

kivitelezése, úgy ismételten terjessze a témát a Képviselő - Testület elé, határidőben.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

45/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Új közkonyhát kíván építeni a Monostorpályi, Kossuth utca 53. szám alatti ingatlanon 

(hrsz: 495/1).  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ebr42 rendszerben a pályázatot határidőben 

adja be.  

 

3. Amennyiben az 1. pont szerinti ingatlanon nem lehetséges mégsem új építésű konyha 

kivitelezése, úgy ismételten terjessze a témát a Képviselő - Testület elé, határidőben.    

 

7.napirendi pont: Utca megnevezésével kapcsolatos döntés meghozatala (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A Landler tér megnevezéssel kaptunk egy megkeresést a HBM Kormányhivataltól. Ismerteti a 

megkeresését.  

 

A Landler tér megnevezésben nem szerepel az, hogy Landler Jenő. A tér nem Landler Jenőről 

lett elnevezve.  

 

A polgármester ezen állítását valamennyi képviselő megerősíti.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályiban található Landler tér nem Landler Jenőről lett elnevezve.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy értesítse erről az illetékes kormányhivatalt.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

46/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályiban található Landler tér nem Landler Jenőről lett elnevezve.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy értesítse erről az illetékes kormányhivatalt.  

 

8.napirendi pont: Gazdasági program elfogadásáról döntés (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A gazdasági programunknak azt javaslom, hogy ami eddig megfogalmazódott a HBM-i 

Önkormányzat felé, amely tartalmazza részletesen a fejlesztéseket. Ezen kívül még 

tartalmazza lényegében még a program az aktuális fejlesztéseket, amelyek kiírása még nem 

ismert. Ezt a ciklus végéig fogadjuk el, amennyiben módosítás lesz, úgy azt aktualizáljuk.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata gazdasági programjaként a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat felé teljesített fejlesztési igényeket, valamint az aktuálisan 

kiírásra kerülő fejlesztési lehetőségeket, pályázatokat fogadja el a ciklus végéig.  

 

2. Amennyiben saját fejlesztést valósít meg az önkormányzat önerőből, arról a Képviselő 

- Testület külön dönt.  
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3. Amennyiben módosítás válik szükségessé az 1. pont szerinti beruházások, fejlesztések 

aktualizálásában, arra felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

Határidő: folyamatos”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

47/2015. (IV. 30.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata gazdasági programjaként a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat felé teljesített fejlesztési igényeket, valamint az aktuálisan 

kiírásra kerülő fejlesztési lehetőségeket, pályázatokat fogadja el a ciklus végéig.  

 

2. Amennyiben saját fejlesztést valósít meg az önkormányzat önerőből, arról a Képviselő 

- Testület külön dönt.  

 

3. Amennyiben módosítás válik szükségessé az 1. pont szerinti beruházások, fejlesztések 

aktualizálásában, arra felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

Határidő: folyamatos    

 

Szabó József polgármester  

Az idén is lesz lehetőség a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére, mint ahogy eddig. 

Fontosnak tartom azt, hogy a gyermekek étkeztetés legyen megoldott. Felmértük az 

igényeket, szerencsére sokan jelentkeztek erre. Az emberi erőforrások minisztere által a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. 

pont szerinti a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

támogatására” meghirdetett pályázati kiírásra lehet pályáznunk.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a pályázatot erre adjuk be.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Az emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pont szerinti a 
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„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

támogatására” meghirdetett pályázati kiírásra beadja pályázatát.  

 

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

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. május 7. (23:59 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. május 8.”    

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

48/2015. (IV. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Az emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pont szerinti a 

„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

támogatására” meghirdetett pályázati kiírásra beadja pályázatát.  

 

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

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. május 7. (23:59 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. május 8.    

 

Szabó József polgármester  

A szennyvízberuházás kapcsán már a korábbi testületi ülésen beszéltem arról, hogy a 

Monostorpályi II. ütem miért nem indulhatott be. Sajnos a két tagönkormányzat a társulásban, 

Hosszúpályi és Hajdúbagos eddig nem támogatta. A jogi szakértő szerint lehetséges az, hogy 

a közbeszerzési kiírást úgy állítsuk össze, hogy az ne legyen megtámadható, tehát teljesen 

törvényesen. A közbeszerzési szakértő megbízását vállalná a mi önkormányzatunk, ennek a 

pontos összegét még nem tudom, de azt igen, hogy nem milliós összegről van szó.  

Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy támogatásával biztosítson és ha és amennyiben 

lehetséges, úgy a Monostorpályi II.-es ütemet indítsa el a szennyvízberuházási társulás.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Fontos, hogy teljesen kiépüljön a csatorna, én támogatom.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   
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A szennyvízberuházás Monostorpályi II-es ütemével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza 

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

Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, hogy a 

közbeszerzési kiírást mihamarabb tegye meg.  

 

2. Felkéri Hosszúpályi és Hajdúbagos Képviselő – Testületét, hogy a Monostorpályi II-es 

ütem tekintetében pozitív döntésükkel támogassák azt.  

 

3. Ha és amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési eljárást végző cég megbízási díját a 

Képviselő - Testület vállalja, valamint a közbeszerzési kiírással kapcsolatos 

felelősséget.  

 

4. Amennyiben bármilyen okból szükséges a közbeszerzési kiírás visszavonása 

(eredményhirdetés előtt), úgy arra lehetőséget biztosít.  

 

5. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert, valamint Nyilas 

József képviselő és Berényi Attiláné képviselőt, mint a társulási tanácsba delegált 

tagokat.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: az 5. pontban megnevezettek.”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

49/2015. (IV. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

A szennyvízberuházás Monostorpályi II-es ütemével kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza 

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

Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, hogy a 

közbeszerzési kiírást mihamarabb tegye meg.  

 

2. Felkéri Hosszúpályi és Hajdúbagos Képviselő – Testületét, hogy a Monostorpályi II-es 

ütem tekintetében pozitív döntésükkel támogassák azt.  

 

3. Ha és amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési eljárást végző cég megbízási díját a 

Képviselő - Testület vállalja, valamint a közbeszerzési kiírással kapcsolatos 

felelősséget.  

 

4. Amennyiben bármilyen okból szükséges a közbeszerzési kiírás visszavonása 

(eredményhirdetés előtt), úgy arra lehetőséget biztosít.  
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5. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert, valamint Nyilas 

József képviselő és Berényi Attiláné képviselőt, mint a társulási tanácsba delegált 

tagokat.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: az 5. pontban megnevezettek.  

 

Szabó József polgármester  

A TORYSA EGTC-n belül elkészült egy kidolgozott anyag a 350 férőhelyes egészségcentrum 

kialakítására, amelyet a focipálya melletti területre szeretnénk létrehozni. A részletes terveket 

el fogom juttatni. Kérem hozzunk egy elvi döntést ezzel kapcsolatban.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A TORYSA EGTC-n belül pályázatot kíván benyújtani 350 férőhelyes 

egészségcentrum kialakítására.  

 

2. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, szerződések aláírására 

felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a polgármester”  

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

50/2015. (IV. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A TORYSA EGTC-n belül pályázatot kíván benyújtani 350 férőhelyes 

egészségcentrum kialakítására.  

 

2. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, szerződések aláírására 

felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a polgármester 

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
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K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  


