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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 54-68/2015. (V. 28.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 9-10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 54/2015. (V. 28.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 55/2015. (V. 28.) számú határozat: A Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

intézményvezetője magasabb vezetői pótlékának módosítása  

- 56/2015. (V. 28.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelésének 

elfogadása  

- 57/2015. (V. 28.) számú határozat: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. Évi 

beszámolójának elfogadása  

- 58/2015. (V. 28.) számú határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatásáról döntés  

- 59/2015. (V. 28.) számú határozat: ÖNHIKI beadásáról döntés  

- 60/2015. (V. 28.) számú határozat: Településrendezési terv módosításáról döntés  

- 61/2015. (V. 28.) számú határozat: Közkonyha épületének bővítésére, felújítására, 

eszközbeszerzésre vonatkozó pályázat beadásáról döntés  

- 62/2015. (V. 28.) számú határozat: Polgármesteri Hivatal felújítására pályázat 

beadása  

- 63/2015. (V. 28.) számú határozat: Általános Iskola tornatermének felújítására, 

valamint kondipark létrehozására pályázat beadása 

- 64/2015. (V. 28.) számú határozat: Belterületi utak helyreállítására pályázat beadása  

- 65/2015. (V. 28.) számú határozat: Somogyi Imréné szemétszállítással kapcsolatos 

panaszáról döntés  

- 66/2015. (V. 28.) számú határozat: az általános iskola kiemelkedő eredményt elért 

diákjainak kirándulására pénzösszeg biztosítása  

- 67/2015. (V. 28.) számú határozat: Rendőrkapitányság kialakításával kapcsolatos 

megkeresés a Belügyminiszter felé  

- 68/2015. (V. 28.) számú határozat: A Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és 

Üzemeltetési Nonprofit Kft. megbízása önként vállalt és kötelezően vállalt 

önkormányzati feladatok ellátására, továbbá a 2014.évi beszámoló és a 2015. évi 

üzleti terv elfogadása  

 

Rendeletek:  

- 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2014. évi zárszámadásáról  

- 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
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NAPIRENDI PONTOK:  

  

 

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetőjének magasabb 

vezetői pótlék megemeléséről döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelésének elfogadása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. évi orvosi 

ügyeleti beszámolójának megtárgyalása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

törvényességi felhívás megvitatása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

6. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2015. május 28.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. május 28-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

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

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné képviselő  

- Futó Ferencné képviselő   

- Nyilas József képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

- Morák Gézáné pénzügyi előadó  

 

Lakosok száma: 5 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 4 fő képviselő jelen van.  3 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetőjének magasabb 

vezetői pótlék megemeléséről döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelésének elfogadása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. évi orvosi 

ügyeleti beszámolójának megtárgyalása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

törvényességi felhívás megvitatása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

6. Különfélék  
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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. május 28-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

54/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. május 28-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: A Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 

szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést. Ismerteti az alábbiak szerint a Pénzügyi Bizottság 

döntését, mivel a Pénzügyi Bizottság elnöke jelenleg nem tud jelen lenni a Képviselő – 

Testületi ülésen:  

22/2015. (V. 28.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

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

Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az 

előterjesztése tárgyalásakor az előterjesztés szerinti tartalommal 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 valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja 

el a Képviselő – Testület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  
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Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2014. Évi zárszámadásáról szóló 9/2015. (V. 29.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete (a továbbiakban: Képviselő 

- Testület), Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi 

költségvetésének végrehajtását 983.580.- E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, 

valamint 787.060.- E Ft bevételi és 725.004.- E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 

1. melléklet szerint. Az „elemi” önkormányzat mérlegét és az intézmények mérlegeit, továbbá 

az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az I. cím, II. cím, III. cím, IV. cím szerint 

fogadja el.  

 

(2) A Képviselő - Testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése módosított bevételi 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/A. melléklet, a I/A. melléklet, a II/A. melléklet, a III/A. 

melléklet, és a IV/A. melléklet szerint fogadja el.  

 

(3) A Képviselő – Testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése módosított kiadási 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/B. melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, 

I/C. cím, II/B. melléklet, II/C. cím, III/B. melléklet, III/C. 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. melléklet, 

14. melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő - Testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programokat is tartalmazó projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást 

az 5. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő - Testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzmaradvány 

kimutatását a 14. melléklet, a könyvviteli mérlegét a 16. melléklet szerint fogadja el.  

 

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonáról szóló kimutatás a 15. melléklet szerint 

fogadja el.  

 

3. §  
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Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.  

 

 

 Juhász Péter  Szabó József  

 jegyző polgármester 

 

Jelen rendeletet 2015. május 29. napján kihirdettem.  

 

Juhász Péter  

jegyző   

 

A 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet melléklete annak terjedelmét figyelembe véve 

a jegyzőkönyv részeként annak mellékletét képezi.  

 

2.napirendi pont: A Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetőjének 

magasabb vezetői pótlék megemeléséről döntés (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést. Ismerteti az alábbiak szerint a Pénzügyi Bizottság 

döntését, mivel a Pénzügyi Bizottság elnöke jelenleg nem tud jelen lenni a Képviselő – 

Testületi ülésen:  

23/2015. (V. 28.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Gondozási Központ és Községi 

Könyvtár intézményvezetőjének magasabb vezetői pótlék megemeléséről döntés 

napirend tárgyalásakor az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a határozat-

tervezetet.  

 

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 valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a határozat-tervezetet az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

55/2015. (V. 28.) számú 

Határozata  
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A Képviselő – Testület  

Az 50/2011. (III. 30.) számú határozat 4. pontját az alábbiakban határozza meg 2015. május 1. 

napjától, így Kungler Sándor intézményvezető illetménye az alábbiak szerint alakul:   

 

4. pont:  

- a) a garantált illetményét bruttó 148.400.- Ft./hó,   

- illetménypótlékok: 

- b) magasabb vezetői pótlék: bruttó 100.000.- Ft./hó, 

- c) középfokú idegennyelvtudási pótlék: bruttó 10.000 Ft./hó,  

- d) munkahelyi pótlék: bruttó 24.000.-Ft./hó 

- e) szociális ágazati pótlék: bruttó 9.900.-Ft./hó. 

- Összes illetménye az a)-e) pontok alapján 100 Ft-ra kerekítve bruttó 292.300 

Ft/hó. 

 

3.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelésének elfogadása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a határozat-tervezetet az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

56/2015. (V. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi      feladatai ellátásáról szóló  2014. évi átfogó értékelést.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként 

továbbítsa a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére.  
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4.napirendi pont: Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. évi orvosi 

ügyeleti beszámolójának megtárgyalása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. évi orvosi 

ügyeleti beszámolóját fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

57/2015. (V. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 

Elfogadja az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2014. évi orvosi 

ügyeleti beszámolóját 

 

5.napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadjuk el:  

„A Képviselő-Testület  

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban határidő-hosszabbítást 

kezdeményez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a HBB/04/00479-

1/2015. számú törvényességi felhívásra.  

 

2. Az 1. pontbeli rendelet megalkotása végett a közszolgáltatóval történő 

szerződéskötéshez szükséges Kbt. szerinti közbeszerzési érték meghatározásához 
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felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, valamint a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy ehhez állásfoglalásukat adják avégett, hogy a Kbt. – nek mely 

eljárásrendjét alkalmazza az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy az ide 

vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg az ürítés tényleges – csak évente 

egyszer igazolandó – gyakoriságát, valamint azt, hogy hány köbméter szennyvíz 

elvitele szükséges, az eltérő – vagy nem meglévő – szennyvízaknák térfogatát 

figyelembe véve, mely utóbbira adat nem áll rendelkezésre.  

 

3. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester és a jegyző” 

 

Szabó József polgármester  

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

58/2015. (V. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban határidő-hosszabbítást 

kezdeményez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a HBB/04/00479-

1/2015. számú törvényességi felhívásra.  

 

2. Az 1. pontbeli rendelet megalkotása végett a közszolgáltatóval történő 

szerződéskötéshez szükséges Kbt. szerinti közbeszerzési érték meghatározásához 

felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, valamint a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy ehhez állásfoglalásukat adják avégett, hogy a Kbt. – nek mely 

eljárásrendjét alkalmazza az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy az ide 

vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg az ürítés tényleges – csak évente 

egyszer igazolandó – gyakoriságát, valamint azt, hogy hány köbméter szennyvíz 

elvitele szükséges, az eltérő – vagy nem meglévő – szennyvízaknák térfogatát 

figyelembe véve, mely utóbbira adat nem áll rendelkezésre.  

 

3. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester és a jegyző   

 

6.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerint 

meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 

rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra pályázatot lehet 



134 

 

benyújtani.  Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. szeptember 30., viszont előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2015. november 30.  

 

Javaslom, hogy a pályázatunkat adjuk be.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadjuk el:  

„A Képviselő-Testület  

1. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. 

pont szerint meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  

Felelős: a polgármester 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. szeptember 30., viszont előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2015. november 30.” 

 

Szabó József polgármester  

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

59/2015. (V. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  
1. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. 

pont szerint meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  

Felelős: a polgármester 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. szeptember 30., viszont előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2015. november 30.  
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Szabó József polgármester  

A Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-vel az önként vállalt és 

kötelezően vállalt önkormányzati feladatok ellátására megbízási szerződést kell kössünk, 

hiszen így is nagyon sok feladatot ellát az önkormányzatnak. Ez utóbbiról már döntött annak 

idején a Képviselő – Testület.  

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, költségvetési rendelet-módosítás szükséges. A2015. évi 

költségvetési rendelet módosításának rendelet-tervezetét elkészítettük. Ismertetve részletesen. 

Ez a szerződés 40 M forintról szólna.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a szerződést kössük meg a cégünkkel és a rendeletet 

ekképp módosítsuk.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletét, amely az 

alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

 

10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) 

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 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

a következőket rendeli el: 

 

1. §A Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.13.) 

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: 
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„(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított 

előirányzatát 1.250.930.- 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          : 28.385.-E Ft, 

b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya  :  8.609.-E Ft, 

c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya  :  5.779.-E Ft. 

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

önkormányzati szinten  42.773.-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 napon lép hatályba, majd a hatályba lépést 

követő munkanapon hatályát veszti.  

 

 

 

Juhász Péter 

jegyző 

Szabó József  

polgármester 

 

Jelen rendeletet 2015. május 29. napján kihirdettem:  

  

 

Juhász Péter 

jegyző 

 

 

A 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet melléklete annak terjedelmét figyelembe 

véve a jegyzőkönyv részeként annak mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 

 

 

Szabó József polgármester  

A főbb terveink megvalósítása kapcsán a településrendezési tervünk módosítása válik 

szükségessé. Kótai Csaba végezné a rendezési terv módosítási és a főépítési feladatok 

ellátását is.  

 

Basa Attila alpolgármester  
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Fontos, hogy mielőbb ezt csináljuk meg.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a településrendezési terv módosítását készíttessük elő. A településrendezési 

terv módosításának előkészítésére, valamint a főépítési feladatok ellátására bízzuk meg a 4K 

STÚDIÓ Tervező, Beruház és Szolgáltató Kft.-t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8., 

képviseletében: Kótai Csaba okleveles építészmérnök, építész vezető tervező.)  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

60/2015. (V. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata településrendezési terv módosítását 

kezdeményezi.  

 

2. A településrendezési terv módosításának előkészítésére, valamint a főépítési feladatok 

ellátására megbízza a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft.-t (4024 

Debrecen, Nap utca 5. II/8., képviseletében: Kótai Csaba okleveles építészmérnök, 

építész vezető tervező.).  

 

3. A településrendezési terv módosításának önkormányzati részről történő 

feladatellátásra, a döntések meghozatalára felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv végleges elfogadására az 

előterjesztést majd terjessze a Képviselő - Testület elé.  

 

Szabó József polgármester  

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. 9. pont szerint meghirdetett pályázati kiírásra be tudjuk adni a 

pályázatunkat az „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” a 

Monostorpályi Közkonyha (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1, hrsz: 1.) épületének 

bővítésére, felújítására, valamint eszközbeszerzésre (pályázati kiírás szerint célra) összesen 

bruttó 37.947.600 Ft összegre. Az önerő összege: 1.897.380 Ft (bruttó).  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot.  

Határozat-tervezet 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. 9. pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására” a Monostorpályi Közkonyha (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1, 

hrsz: 1.) épületének bővítésére, felújítására, valamint eszközbeszerzésre (pályázati 

kiírás szerint célra) összesen bruttó 37.947.600 Ft összegre.  

 

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

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

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. május 29. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. június 1.” 

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

61/2015. (V. 28.) 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. 9. pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására” a Monostorpályi Közkonyha (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1, 

hrsz: 1.) épületének bővítésére, felújítására, valamint eszközbeszerzésre (pályázati 

kiírás szerint célra) összesen bruttó 37.947.600 Ft összegre.  

 

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

1.897.380 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.  
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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. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. május 29. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2015. június 1.    

 

Szabó József polgármester  

Szintén lehetőségünk van a polgármesteri hivatal felújítására, az általános iskola 

tornatermének felújítására, valamint kondipark létrehozására az iskola területén, továbbá 

belterületi utak helyreállítására.  

Erről is döntenünk kellene.  

A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen meghirdetett, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra” megnevezésű pályázati kiírásra kellene beadni az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” 1.b) és 1.c) pályázati alcélokra. 

Mindösszesen bruttó 64.996.921 Ft összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 

58.247.383 Ft, az önerő bruttó 6.749.538 Ft.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Egyesével teszem fel szavazásra a 3 db pályázatot.  

 

Az első határozat-tervezet: 

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Monostorpályi 

Polgármesteri Hivatal fejlesztésére, felújítására mindösszesen bruttó 30.000.000 Ft 

összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 28.500.000 Ft, az önerő bruttó 

1.500.000 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 1.500.000 Ft. 

 

3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta. 

 

4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.”  

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

62/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Monostorpályi 

Polgármesteri Hivatal fejlesztésére, felújítására mindösszesen bruttó 30.000.000 Ft 

összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 28.500.000 Ft, az önerő bruttó 

1.500.000 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 1.500.000 Ft. 

 

3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta.  

 

4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

Szabó József polgármester  

A második határozat-tervezet: 

 

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Belterületi utak 

fejlesztésére (Bocskai utca, Vörösmarty utca, Domb utca, Arany János utca, József 

Attila utca, Ady utca, Liszt Ferenc utca, Sziget utca, Lorántffy utca) mindösszesen 

bruttó 14.998.192 Ft összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 12.748.463 Ft, az 

önerő bruttó 2.249.729 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 2.249.729 Ft. 

 

3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta. 
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4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.”  

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

63/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Belterületi utak 

fejlesztésére (Bocskai utca, Vörösmarty utca, Domb utca, Arany János utca, József 

Attila utca, Ady utca, Liszt Ferenc utca, Sziget utca, Lorántffy utca) mindösszesen 

bruttó 14.998.192 Ft összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 12.748.463 Ft, az 

önerő bruttó 2.249.729 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 2.249.729 Ft. 

 

3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta. 

 

4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

Szabó József polgármester  

A harmadik határozat-tervezet: 

 

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Hosszúpályi 

Irinyi József Általános Iskola Thoult István Tagintézménye tornatermében sporttalaj 

lefektetése, valamint fedett kondipak létrehozására mindösszesen bruttó 19.998.729 Ft 

összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 16.998.920 Ft, az önerő bruttó 

2.999.809 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 2.999.809 Ft. 
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3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta. 

 

4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.”  

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

64/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete beadja a pályázatát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” a Hosszúpályi 

Irinyi József Általános Iskola Thoult István Tagintézménye tornatermében sporttalaj 

lefektetése, valamint fedett kondipak létrehozására mindösszesen bruttó 19.998.729 Ft 

összegre, melyből az igényelt támogatás bruttó 16.998.920 Ft, az önerő bruttó 

2.999.809 Ft.  

 

2. A Képviselő - Testület az 1. pontban meghatározottakban foglaltakra igazolja és 

nyilatkozza, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz az önerőt az Ávr. 75. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat  mindenkori költségvetésében biztosítja, 

az rendelkezésre áll, melynek összege bruttó 2.999.809 Ft. 

 

3. A Képviselő - Testület a tartalék feletti rendelkezési jogot a jelen határozattal, 

valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházta. 

 

4. Az 1. pontbeli pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

Szabó József polgármester  

Somogyi Imréné, 4275 Monostorpályi, Árpád utca 17. szám alatti lakos adott be egy kérelmet 

a hulladékszállítással kapcsolatban.  

Ismerteti a kérelmet.  

 

A helyi rendeletünk szerint nincs lehetőség arra, hogy 20 kg-ig adjunk bárkinek jogot arra, 

hogy ilyen mennyiségű hulladékot helyezzen a hulladékgyűjtő edényzetébe.  

 

Javaslom, hogy nevezett személy vásároljon hulladékgyűjtő zsákot a többlethulladéka 

tekintetében.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás bárki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Somogyi Imréné, 4275 Monostorpályi, Árpád utca 17. szám alatti lakos által beadott 

kérelmet nem tudja támogatni, mivel az ide vonatkozó helyi rendelet erre lehetőséget 

nem biztosít.  

 

2. Felkéri Somogyi Imréné, 4275 Monostorpályi, Árpád utca 17. szám alatti lakost, hogy 

az ingatlanon keletkező többlethulladék tekintetében hulladékgyűjtő zsákot 

vásároljon.”  

 

Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

65/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Somogyi Imréné, 4275 Monostorpályi, Árpád utca 17. szám alatti lakos által beadott 

kérelmet nem tudja támogatni, mivel az ide vonatkozó helyi rendelet erre lehetőséget 

nem biztosít.  

 

2. Felkéri Somogyi Imréné, 4275 Monostorpályi, Árpád utca 17. szám alatti lakost, hogy 

az ingatlanon keletkező többlethulladék tekintetében hulladékgyűjtő zsákot vásároljon.   

 

Szabó József polgármester  

Most is nagyon sok jól teljesítendő, és kiemelt eredményt elérő diák volt az általános 

iskolában. A tavalyi évben is jutalmazta az önkormányzat őket abban, hogy kirándulást 

szervezett a részükre. Javaslom, hogy ezt idén is tegyük meg, 600 E forint keretösszeg erejéig, 

amelyet a 2015. évi költségvetésünkben biztosítsunk. A kirándulás megszervezése és a 

gyermekfelvigyázás az általános iskola tagintézmény-vezetőjének a feladata lesz.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás bárki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

66/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Az általános iskolában tanuló diákok részére, a 2014/2015. tanévben kiemelt 

eredményt elérőknek (az általános iskola tagintézmény-vezetője által meghatározott 

diákoknak) a kirándulásuk biztosítására 600 E forint keretösszeget állapít meg.  

 

2. A 600 E forint keretösszeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.  

 

3. A kirándulás megszervezése és a gyermekfelvigyázás az általános iskola 

tagintézmény-vezetőjének a feladata.  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti „A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról” megnevezésű előterjesztést. Javaslom, hogy a belügyminisztériumot keressük 

meg ezzel a kérelmünkkel.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás bárki részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Aki az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

67/2015. (V. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület  

1. a 18/2015.(V.21.) BM számú rendelet mellékletében foglaltakkal nem ért egyet, az 

Erdőspuszták tájegységhez tartozó települések nevében Mikepércs, Sáránd, 

Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Létavértes és Kokad települések egységes 

akaratát tolmácsolva kéri, hogy a Rendőrség szervei illetékességi területének 

megállapításakor a Debreceni Rendőrkapitánysághoz tartozását, illetve ott maradását 

fogadják el. Ennek kedvezőtlen elbírálása esetén lakossági aláírásgyűjtéssel kívánunk 

kérésünknek érvényt szerezni.  

Tesszük mindezt az alábbi indokok alapján:  

- a több évtizedes történelmi hagyományok és az ügyintézési irányultság ezzel 

egyező  

- közlekedési viszonyok (átszállás többszörös távolság) aránytalan terhet rónak 

így a lakosainkra 

- ezzel párhuzamosan az ügyek intézésének időtartama is sokszoros 
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Fentiekre tekintettel ismételten kérjük igényünket támogassák, melyhez ha szükséges 

személyes egyeztetésen is megerősítjük álláspontunkat.  

 

2. Megbízza a polgármestert, hogy a Belügyminisztérium részére a határozatot juttassa 

el. 

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal.   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 

2014. évi beszámolójáról, valamint a 2015. évi üzleti tervéről. A pénzügyi bizottság javasolja 

elfogadásra a Képviselő - Testület felé.  

 

Kardos Róza az FB elnöke  

A cég felügyelő bizottsága is javasolja a Képviselő - Testület felé elfogadásra a 

Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, 

valamint a 2015. évi üzleti tervét.  

 

Szabó József polgármester  

A mai napirendi pontok között szerepelt az is, hogy az önkormányzati kötelező és nem 

kötelező feladatokra megállapodást kötünk a céggel. Ezt is el kellene fogadni, a szerződés-

tervezetet.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolóját, valamint a 2015. évi üzleti tervét fogadja el.  

 

A határozat-tervezet az alábbi:  

„a 2014. évi osztalék megállapításról és a 2014.évi beszámoló, valamint a 2015.évi üzleti 

terv elfogadásáról 

  

Monostorpályi Község Önkormányzata a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174) tagja kijelenti, hogy a 

2014. évi beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő - Testület a 2014. évi beszámoló adatait megismerte, a gazdálkodási 

eredményekkel együtt azt elfogadja.  

2. A 2015. évi üzleti tervet elfogadja.  

3. Az adózott eredmény 10.304 ezer Ft.  

4. Osztalék jóváhagyására nem kerül sor.  

5. A mérleget 15.403 ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. 

6. Az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok ellátására a jegyzőkönyv 

mellékletét képező szerződés-tervezetet elfogadja, egyben felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
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a 2014. évi osztalék megállapításról és a 2014.évi beszámoló, valamint a 2015.évi üzleti 

terv elfogadásáról 
  

Monostorpályi Község Önkormányzata a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174) tagja kijelenti, hogy a 

2014. évi beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő - Testület a 2014. évi beszámoló adatait megismerte, a gazdálkodási 

eredményekkel együtt azt elfogadja.  

2. A 2015. évi üzleti tervet elfogadja.  

3. Az adózott eredmény 10.304  ezer Ft.  

4. Osztalék jóváhagyására nem kerül sor.  

5. A mérleget 15.403  ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. 

6. Az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok ellátására a jegyzőkönyv 

mellékletét képező szerződés-tervezetet elfogadja, egyben felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

 

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  


