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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 70-77/2015. (VI. 26.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 11-12/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet    

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 70/2015. (VI. 26.) számú határozat: Napirend elfogadása    

- 71/2015. (VI. 26.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító 

okiratának módosítása  

- 72/2015. (VI. 26.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek 

otthonára vonatkozó házirend elfogadása  

- 73/2015. (VI. 26.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek 

otthonára vonatkozó szakmai program elfogadása  

- 74/2015. (VI. 26.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai program elfogadása 

- 75/2015. (VI. 26.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

szervezeti és működési szabályzatának elfogadása  

- 76/2015. (VI. 26.) számú határozat: Élen a Jelenben Szociális Szövetkezetben tagság 

vásárlása  

- 77/2015. (VI. 26.) számú határozat: Ingatlanvásárlásokról döntés  

 

Rendeletek:  

- 11/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet: A helyi építési szabályzatról szóló 

12/2013.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 12/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet: A parkolóhelyek biztosításáról szóló 

12/2011. (VI.16.) önkormányzat rendelet módosításáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapdokumentumainak módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Helyi építési szabályzat módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Parkolási rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2015. június 26.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. június 26-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

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

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Nyilas József képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Futó Ferencné képviselő   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 3 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 5 fő képviselő jelen van.  2 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapdokumentumainak módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Helyi építési szabályzat módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Parkolási rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Különfélék  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A 2015. június 26.-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

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

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetet 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

70/2015. (VI. 26.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület  

A 2015. június 26-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapdokumentumainak 

módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen a módosítani kívánt alapdokumentumokat.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a megküldött alapító okirat – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

71/2015. (VI. 26.) számú  

határozata 

 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 

„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása” tárgyában és az 

alábbi határozatot hozta. 

 

- A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát a 

törzskönyvi bejegyzés napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja 

és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2013. március 13-

án kelt 26/2013. (III. 13.) számú Képviselő – testületi határozatát. 

 

71/2015. (VI. 26.) számú határozat 1. számú melléklete  

 

Okirat száma: ………….. 

Módosító okirat 
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A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, a Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő – Testülete által 2013. március 13. napján kiadott, 26/2013. (III. 13.) számú alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 71/2015. (VI. 26.) számú 

Képviselő – Testületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat bevezetésében a „Monostorpályi Község Önkormányzata – a 

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

bekezdés 8. pontja, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1) – 2) bekezdései alapján a Gondozási Központ és Községi 

Könyvtár intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki.” helyébe „Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

alapító okiratát a módosításokkal kiegészítve, egységes szerkezetbe foglalva a következők 

szerint adom ki:” szöveg lép. 

 

2. Az új alapító okirat az 1.2. ponttal egészül ki a következők szerint: 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. angol nyelven: Care Centre and Village Libary 

1.2.2. német nyelven: Care Centre und Dorfbibliothek 

 

3. Az alapító okirat 1. pont c) pontja elhagyásra kerül. 

 

4. Az alapító okirat 1. pont d) pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 3.2. 

pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

5. Az alapító okirat 1. pont e) és f) pontja elhagyásra kerül. 

 

6. Az alapító okirat 1. pont g) pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban az 

1.3.2. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

7. Az új alapító okirat a 2.1. és 2.2. ponttal egészül ki a következők szerint: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.05.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

 

8. Az alapító okirat 2. pontja helyébe – ami a módosított alapító okiratban a 4.1. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása: 1997. évi CXL. törvény a 
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muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 64. §
 
(1) 

„A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.”, 

valamint a községi települési könyvtár vonatkozásában a 65. §.. Nyilvános könyvtári 

ellátással kapcsolatos általános szabályok vonatkozásában az 53. - 55. §- ok az irányadók. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról értelmében az iskolai könyvtár működésére, 

eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok vonatkozásában a rendelet 163. - 167. § - a 

az irányadó. 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 67. §
 
(1)

 
„Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 

segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint 

ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 

jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a 

továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell 

gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.” 

- Szociális étkeztetés: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 62. §
 
(1) „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani” 

 -Házi segítségnyújtás: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

63. §
 
(1) „Házi   segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

 

 - Tálaló – melegítő konyha: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendele az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendele a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

 

 

9. Az alapító okirat 3. pontja helyébe - ami a módosított alapító okiratban a 4.3. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a teljes önellátásra nem képesek, illetve 

önállóan élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. 

Az ellátás magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott 

segítség biztosítását.  

 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

-          gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

-          tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

-          biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-          részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

  

A települési könyvtár a községi könyvtár: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

-  közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

-  szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

  

Az iskolai könyvtári feladatai 
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1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkozások tartása, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

 

10. Az alapító okirat 4.a) pontja elhagyásra kerül. 

 

11. Az alapító okirat 5. pontja helyébe - ami a módosított alapító okiratban a 4.4. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082044 Könyvtári szolgáltatások 

2 102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 107051  Szociális étkeztetés 

4 107052   Házi segítségnyújtás 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

 

12. Az alapító okirat 6. pontja helyébe - ami a módosított alapító okiratban a 4.5. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Gondozási Központ és Községi 

Könyvtár illetékessége és működési területe Monostorpályi Község Közigazgatási területén 

belül a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatás 

keretében melegítő – tálaló konyha üzemeltetésére, Hajdú – Bihar megye közigazgatási 

területén belül időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátására, valamint könyvtári 

szolgáltatások nyújtására terjed ki. 

 

13. Az alapító okirat 8., 9. és 10. pontja elhagyásra kerül. 

 

14. Az alapító okirat 11. pontja helyébe - ami a módosított alapító okiratban az 5.1. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 évre, határozott időre bízza 

meg az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a 257/2000. 
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(XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

értelmében. 

 

15. Az alapító okirat 12. pontja helyébe - ami a módosított alapító okiratban az 5.2. pont 

alatt szerepel – a következő rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony  
-  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 Munkaviszony - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 

16. Az új alapító okirat az 5.3. ponttal egészül ki a következők szerint: 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működését a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen 

tartalmazza. 

 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Monostorpályi, 2015. június 26. 

P.H. 

Szabó József 

polgármester 

 

 

 

71/2015. (VI. 26.) számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

Okirat száma: …………… 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gondozási Központ 

és Községi Könyvtár alapító okiratát a módosításokkal kiegészítve, egységes szerkezetbe 

foglalva a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. angol nyelven: Care Centre and Village Libary 

1.2.2. német nyelven: Care Centre und Dorfbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv: 

1.3.1. székhelye: 4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50. 

1.3.2. telephelye: 

 



162 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.05.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének: 

3.1.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

3.1.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása: 1997. évi CXL. törvény a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 64. §
 
(1) 

„A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.” 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 67. §
 
(1)

 
„Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 

segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint 

ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 

jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a 

továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell 

gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.” 

- Szociális étkeztetés: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 62. §
 
(1) „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani” 

 - Házi segítségnyújtás: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

63. §
 

(1) „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

 - Tálaló – melegítő konyha: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendele az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendele a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan 

élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás 

magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség 

biztosítását.  

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

-          gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

-          tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

-          biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-          részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

  

A települési könyvtár a községi könyvtár: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

-  közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

-  szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

  

Az iskolai könyvtári feladatai 

1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkozások tartása, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082044 Könyvtári szolgáltatások 

2 102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 107051  Szociális étkeztetés 

4 107052   Házi segítségnyújtás 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Gondozási Központ és Községi 

Könyvtár illetékessége és működési területe Monostorpályi Község Közigazgatási 

területén belül a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, valamint egyéb 

kiegészítő szolgáltatás keretében melegítő – tálaló konyha üzemeltetésére, Hajdú – Bihar 



164 

 

megye közigazgatási területén belül időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos 

ellátására, valamint könyvtári szolgáltatások nyújtására terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv 

vezetőjét Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 évre, 

határozott időre bízza meg az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról értelmében. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony  
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 Munkaviszony - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működését a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata 

részletesen tartalmazza. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 13 napján kelt, 26/2013. (III. 13.) 

számú Képviselő – testületi határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Monostorpályi, 2015. június 26. 

 

P.H. 

                                          

           ______________________ 

                                                                                                                  Szabó József 

                                                                                                                            polgármester 

 

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a megküldött, a Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek otthona 

házirendjét 2015. június 26. napi hatálybalépéssel fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

72/2015. (VI. 26.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek otthona házirendjét 2015. 

június 26. napi hatálybalépéssel elfogadja, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  
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Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a megküldött, a Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek otthonára 

vonatkozó szakmai programját 2015. június 26. napi hatálybalépéssel fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

73/2015. (VI. 26.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár idősek otthonára vonatkozó szakmai 

programját 2015. június 26. napi hatálybalépéssel elfogadja, amely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a megküldött, a Gondozási Központ és Községi Könyvtár szociális 

étkeztetésre vonatkozó szakmai programját 2015. június 26. napi hatálybalépéssel fogadja el a 

Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

74/2015. (VI. 26.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár szociális étkeztetésre vonatkozó 

szakmai programját 2015. június 26. napi hatálybalépéssel elfogadja, amely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a megküldött, a Gondozási Központ és Községi Könyvtár szervezeti és 

működési szabályzatát 2015. június 26. napi hatálybalépéssel fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

75/2015. (VI. 26.) számú  

határozata 
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A Képviselő - Testület   

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát 

2015. június 26. napi hatálybalépéssel elfogadja, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

2.napirendi pont: Helyi építési szabályzat módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

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

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

11/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

11/ 2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 

12/2013. (VI.22.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  

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

alábbiakat rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) A helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI.22.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: HÉSZ) II. fejezet Településrendezési követelmények 4. § „A terv 

területének felhasználása (1) pontja kiegészül az alábbi alponttal 

 „d) településközpont vegyes terület Vt” 

 

(2) A HÉSZ IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása, Beépítésre 

szánt területek című fejezet kiegészül az alábbi szakasszal: 

 „14/1. § Településközpont vegyes terület (Vt) 
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(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint 

településközpont vegyes területek. 

(2) A településközponti vegyes területen belül elhelyezhető épületek és funkciók 

szabályozása a magasabb rendű jogszabály (OTÉK) szerint. 

 

2. § 

A HÉSZ 2. sz. melléklet 1. táblázata kiegészül az alábbi 17. sorral: 

 

 
 

 

3. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) A HÉSZ jelen rendelettel módosul. Fenti rendelet ezen területtel nem érintett 

területeire vonatkozóan változatlan tartalommal hatályban marad. 

 

(2) Jelen rendelettel módosul a HÉSZ 1. sz. melléklete a „T-3” jelű belterületi 

szabályozási terv (dátum: 2015. 05. hó), mely a jelen rendelet mellékletét képezi. 

 

(3)  Ezen rendelettel megállapított szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell.  

 

(4)  Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.   

    

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2015. június 27. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

A 11/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet melléklete annak terjedelmét és mivoltát 

figyelembe véve a jegyzőkönyv részeként annak mellékletét képezi.  
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3.napirendi pont: Parkolási rendelet módosítása 

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a parkolóhelyek 

biztosításáról szóló 12/2011. (VI.16.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 

12/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ 

TESTÜLETÉNEK 

12/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet  

a 

a parkolóhelyek biztosításáról szóló 12/2011. (VI.16.) önkormányzat rendelet 

módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott hatáskörében 

eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet 42. § bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján  

a parkolóhelyek biztosításáról szóló 12/2011. (VI.16.) önkormányzat rendelet módosításáról  

a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

(3) A parkolóhelyek biztosításáról szóló 12/2011. (VI.16.) önkormányzat rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) kiegészül a 4/A. §-al, az alábbiak szerint:  

 „4/A. § ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 (1) A parkolási norma: Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározott, az 

építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik 

száma alapján számított parkolóhely szám.” 

 

(4) A Rendelet kiegészül a 4/B. §-al, az alábbiak szerint: 

„4/B. § HELYI PARKOLÁSI NORMA 

Intézményi területen, amennyiben az építtető nem tudja biztosítani a telken belül a 

parkolási normát, úgy az építtető a parkolási norma legalább 50%-át köteles csak 

biztosítani. Amennyiben a számított szükséges parkolóhely szám nem egész szám, úgy az 

alacsonyabb egész számnak megfelelően kell a parkolási normát meghatározni.”  
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2. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. 

 

 

                       Szabó József   Juhász Péter 

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2015. június 27. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

 

 

4.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Többször említettük már, sőt döntöttünk is arról, hogy szociális szövetkezetben az 

önkormányzat részt kíván venni. Van egy szövetkezet, az élen a jelenben szociális 

szövetkezet, amelyben tagi részesedést tudunk venni.  

A felügyelő bizottság tagjai az alábbiak lennének:  

- Kardos Róza elnök, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 27.), továbbá  

- Váradiné Darnai Melinda tag, 4275 Monostorpályi, Létai utca 5.) és  

- Pusztai János tag, 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 12.) 

Ők mind elfogadták ezt, valamint beleegyeztek abban, hogy a Képviselő - Testület  a döntését 

nyílt ülésen hozza meg rájuk vonatkozóan.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás valakinek?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a határozat-tervezet az alábbi legyen:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata 1 szövetkezeti részesedést 

vásárol az ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet (Székhely: 4002 Debrecen, 

Zápor utca 8.) egy tagjától.  

 

2. Az átruházandó részesedés ellenértékét 30.000 Ft-ban határozza meg.  

 

3. A Monostorpályi Község Önkormányzatának teljes körű tagi képviseletére és 

valamennyi ide vonatkozó döntés meghozatalára a polgármester jogosult.  
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4. Felkéri a polgármestert, hogy az ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet 

közgyűlésén úgy szavazzon, hogy a szövetkezet új neve ÉLEN A JELENBEN 

MONOSTORPÁLYI Szociális Szövetkezet legyen.  

 

5. A felügyelő bizottság tagjainak az alábbiakat javasolja:  

- Kardos Róza elnök, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 27.), továbbá  

- Váradiné Darnai Melinda tag, 4275 Monostorpályi, Létai utca 5.) és  

- Pusztai János tag, 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 12.) 

akik határozatlan időre kerüljenek megválasztásra. 

 

6. Az ÉLEN A JELENBEN MONOSTORPÁLYI Szociális Szövetkezet tevékenységi körei:  

a) A szövetkezet fő tevékenysége: 0113’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós 

növény termesztése  

 

A szövetkezet tevékenységi körei:  

b) 0111’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése  

c) 0116’08 Rostnövény termesztése  

d) 0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése  

e) 0121’08 Szőlő termesztés  

f) 0124’08 Almatermésű csonthéjas termesztése  

g) 0125’08 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése  

h) 0128’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése  

i) 0129’08 Egyéb évelőnövény termesztése  

j) 0130’08 Növényi szaporítóanyag termesztése  

k) 0145’08 Juh, kecske tenyésztése  

l) 0146’08 Sertéstenyésztés  

m) 0147’08 Baromfitenyésztés  

n) 0149’08 Egyéb állat tenyésztése  

o) 0150’08 Vegyes gazdálkodás  

p) 0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás  

q) 0220’08 Fakitermelés  

r) 1011’08 Húsfeldolgozás, - tartósítás  

s) 1012’08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása  

t) 1013’08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  

u) 1031’08 Burgonya feldolgozás, - tartósítás  

v) 1032’08 Gyümölcs-, zöldség-lé gyártása  

w) 1039’08 Egyéb gyümölcs-, zöldség feldolgozás, - tartósítás  

x) 1051’08 Tejtermék gyártása  

y) 1061’08 Malomipari termék gyártása  

z) 1071’08 Kenyér; friss pékáru gyártása  

aa) 1072’08 Tartósított lisztes áru gyártása  

bb) 1073’08 Tésztafélék gyártása  

cc) 1089’08 M.n.s egyéb élelmiszer gyártása  

dd) 1101’08 Desztillált szeszes ital gyártása  

ee) 1721’08 Papír csomagolóeszköz gyártása  

ff) 1729’08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása  

gg) 1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)  

hh) 1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység  

ii) 1820’08 Egyéb sokszorosítás  

jj) 3299’08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység  

kk) 3832’08 Hulladék újrahasznosítása  

ll) 4711’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
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mm) 5210’08 Raktározás, tárolás  

nn) 5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  

oo) 5530’08 Kempingszolgáltatás  

pp) 5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  

qq) 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  

rr) 6399’08 M.n.s. egyéb információs tevékenység  

ss) 7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás  

tt) 7731’08 Mező gazdasági gép kölcsönzése  

uu) 7810’08 Munkaközvetítés  

vv) 7820’08 Munkaerőkölcsönzés  

ww) 7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás  

xx) 8130’08 Zöldterület-kezelés  

yy) 9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

7. Tevékenységi kör(ök) változtatása esetén arra javaslatot a polgármester tehet; 

elfogadására a szövetkezet közgyűlése jogosult.  

 

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a részesedés(ek) átruházására vonatkozó 

szerződés(ek) tekintetében a szükséges kötelezettségvállalásokat tegye meg, melynek 

fedezetét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.  

 

9. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a ÉLEN A JELENBEN Monostorpályi Szociális 

Szövetkezet részére a Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonát képező 

ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, eszközöket használatra átadhat.  

 

10. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet a cégbírósági eljárással kapcsolatos iratok elkészítésére és 

feladatok elvégzésére.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

76/2015. (VI. 26.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata 1 szövetkezeti részesedést 

vásárol az ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet (Székhely: 4002 Debrecen, 

Zápor utca 8.) egy tagjától.  

 

2. Az átruházandó részesedés ellenértékét 30.000 Ft-ban határozza meg.  

 

3. A Monostorpályi Község Önkormányzatának teljes körű tagi képviseletére és 

valamennyi ide vonatkozó döntés meghozatalára a polgármester jogosult.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy az ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet 

közgyűlésén úgy szavazzon, hogy a szövetkezet új neve ÉLEN A JELENBEN 

MONOSTORPÁLYI Szociális Szövetkezet legyen.  
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5. A felügyelő bizottság tagjainak az alábbiakat javasolja:  

- Kardos Róza elnök, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 27.), továbbá  

- Váradiné Darnai Melinda tag, 4275 Monostorpályi, Létai utca 5.) és  

- Pusztai János tag, 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 12.) 

akik határozatlan időre kerüljenek megválasztásra. 

 

6. Az ÉLEN A JELENBEN MONOSTORPÁLYI Szociális Szövetkezet tevékenységi körei:  

zz) A szövetkezet fő tevékenysége: 0113’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós 

növény termesztése  

 

A szövetkezet tevékenységi körei:  

a) 0111’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése  

b) 0116’08 Rostnövény termesztése  

c) 0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése  

d) 0121’08 Szőlő termesztés  

e) 0124’08 Almatermésű csonthéjas termesztése  

f) 0125’08 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése  

g) 0128’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése  

h) 0129’08 Egyéb évelőnövény termesztése  

i) 0130’08 Növényi szaporítóanyag termesztése  

j) 0145’08 Juh, kecske tenyésztése  

k) 0146’08 Sertéstenyésztés  

l) 0147’08 Baromfitenyésztés  

m) 0149’08 Egyéb állat tenyésztése  

n) 0150’08 Vegyes gazdálkodás  

o) 0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás  

p) 0220’08 Fakitermelés  

q) 1011’08 Húsfeldolgozás, - tartósítás  

r) 1012’08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása  

s) 1013’08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  

t) 1031’08 Burgonya feldolgozás, - tartósítás  

u) 1032’08 Gyümölcs-, zöldség-lé gyártása  

v) 1039’08 Egyéb gyümölcs-, zöldség feldolgozás, - tartósítás  

w) 1051’08 Tejtermék gyártása  

x) 1061’08 Malomipari termék gyártása  

y) 1071’08 Kenyér; friss pékáru gyártása  

z) 1072’08 Tartósított lisztes áru gyártása  

aa) 1073’08 Tésztafélék gyártása  

bb) 1089’08 M.n.s egyéb élelmiszer gyártása  

cc) 1101’08 Desztillált szeszes ital gyártása  

dd) 1721’08 Papír csomagolóeszköz gyártása  

ee) 1729’08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása  

ff) 1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)  

gg) 1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység  

hh) 1820’08 Egyéb sokszorosítás  

ii) 3299’08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység  

jj) 3832’08 Hulladék újrahasznosítása  

kk) 4711’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  

ll) 5210’08 Raktározás, tárolás  

mm) 5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  

nn) 5530’08 Kempingszolgáltatás  

oo) 5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
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pp) 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  

qq) 6399’08 M.n.s. egyéb információs tevékenység  

rr) 7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás  

ss) 7731’08 Mező gazdasági gép kölcsönzése  

tt) 7810’08 Munkaközvetítés  

uu) 7820’08 Munkaerőkölcsönzés  

vv) 7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás  

ww) 8130’08 Zöldterület-kezelés  

xx) 9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

7. Tevékenységi kör(ök) változtatása esetén arra javaslatot a polgármester tehet; 

elfogadására a szövetkezet közgyűlése jogosult.  

 

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a részesedés(ek) átruházására vonatkozó 

szerződés(ek) tekintetében a szükséges kötelezettségvállalásokat tegye meg, melynek 

fedezetét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.  

 

9. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a ÉLEN A JELENBEN Monostorpályi Szociális 

Szövetkezet részére a Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonát képező 

ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, eszközöket használatra átadhat.  

 

10. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet a cégbírósági eljárással kapcsolatos iratok elkészítésére és 

feladatok elvégzésére.  

 

Szabó József polgármester  

A Rózsa Ferenc utcát és a Landler teret szeretnénk összekötni egy kerékpárúttal, valamint 

majd lehetne ezen a területen vásárokat, rendezvényeket is szervezni. Ehhez szükséges 3 db 

ingatlan megvásárlása. Az egyik a Rózsa Ferenc utca 24. (49 hrsz), a másik a 1048 hrsz-ú, a 

harmadik pedig a 1059 hrsz-ú ingatlan. Ezt vagy az önkormányzat vásárolná meg, vagy a 

Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.  

 

Csuka Tamás képviselő  

Fontosnak tartom, hogy ezt a lépést tegyük meg, a falu fejlesztése érdekében.  

 

Basa Attila alpolgármester 

Én is egyetértek vele.  

 

Szabó József polgármester  

Más részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

„A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy a településfejlesztési célok elérése érdekében szándékában áll 

megvásárolni a monostorpályi 1048 hrsz-ú, a 1059 hrsz-ú és a 49 hrsz-ú ingatlant.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvételről tárgyaljon az 1. pontbeli 

ingatlantulajdonosokkal.   
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3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat érdekeinek 

megfelelő vételárban meg tud egyezni a tulajdonosokkal, úgy az adás-vételi szerződést 

írja alá.  

 

4. Amennyiben adás-vételre kerül sor, úgy az azzal kapcsolatos ügyvédi díjat, 

földhivatali eljárási díjat, valamint illetékeket az önkormányzat a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.  

 

5. Amennyiben a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-nek 

célszerűbb mindezeket megvásárolni, akkor az adás-vételi szerződést a Kft. kösse 

meg.  

 

6. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet.”    

  

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

77/2015. (VI. 26.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy a településfejlesztési célok elérése érdekében szándékában áll 

megvásárolni a monostorpályi 1048 hrsz-ú, a 1059 hrsz-ú és a 49 hrsz-ú ingatlant.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvételről tárgyaljon az 1. pontbeli 

ingatlantulajdonosokkal.   

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat érdekeinek 

megfelelő vételárban meg tud egyezni a tulajdonosokkal, úgy az adás-vételi szerződést 

írja alá.  

 

4. Amennyiben adás-vételre kerül sor, úgy az azzal kapcsolatos ügyvédi díjat, 

földhivatali eljárási díjat, valamint illetékeket az önkormányzat a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.  

 

5. Amennyiben a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.-nek 

célszerűbb mindezeket megvásárolni, akkor az adás-vételi szerződést a Kft. kösse 

meg.  

 

6. Az ügyvédi feladatok elvégzésére felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia 

utca 4. I/112.) ügyvédet.   
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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  


