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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok.     

d. rendeletek:- 

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 4/2015. (II. 16.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 5/2015. (II. 16.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetés előterjesztéséről döntés  

- 6/2015. (II. 16.) számú határozat: a Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlan 

haszonbérleti szerződésének 1 éves meghosszabbításáról döntés, valamint eladásra 

történő meghirdetés.  

- 7/2015. (II. 16.) számú határozat: Ivóvízminőségjavító program BM önerő 

támogatásra benyújtott pályázat visszavonása  

- 8/2015. (II. 16.) számú határozat: A Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és 

Üzemeltetési Nonprofit Kft. új telephelyéről ismételt döntés.  

 

Rendeletek: -  

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előterjesztése 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Különfélék   

 

Monostorpályi, 2015. február 16.    

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. február 16-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 

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné  képviselő  

- Futó Ferencné  képviselő   

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 2 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. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előterjesztése 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. 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. február 16-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 napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

4/2015. (II. 16.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. február 16-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

előterjesztése (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti részletesen az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság elnöke nem tudott jelen lenni a 

mostani Képviselő – Testületi ülésen, ezért a bizottság döntését mondom:  

„2/2015. (II. 16.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

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

Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előterjesztése tárgyalásakor az 

előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.”  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

azzal, hogy a saját bevételei összegére, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegre vonatkozó határozat-tervezetről most 

ne, majd a végleges 2015. évi költségvetés elfogadásakor döntsön. Aki ezt elfogadja, kérem 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő - Testületének  

5/2015. (II. 16.) számú  

határozata  

A Képviselő-Testület  

1. jelenleg nem fogadja el a 2015. évi költségvetés – tervezetét. A 4. pont szerinti 

végrehajtás szükséges.  
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2. felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása érdekében még 

szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és ezt kezelje/kezeltesse 

kiemelt feladatként. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: a polgármester, intézményvezetők  

3. utasítja az intézmények vezetőit a 2015. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi 

előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) 

elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és 

azt az abban foglaltak szerint használja fel.   

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézmények vezetői 

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés tervezetét 2015. március 

elejéig terjessze a Képviselő-Testület elé elfogadásra. Felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy amennyiben szükséges, akkor változtasson a rendelet szövegén, valamint 

annak tábláin is.  

 

2.napirendi pont: A Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a haszonbérleti szerződést. A pénzügyi bizottsági ülésen javasoltam, hogy 1 éves 

időtartamra hosszabbítsuk meg a haszonbérleti szerződést, melyet a bizottság elfogadott. 

Javaslom még azt, hogy ezt a területet hirdessük meg eladásra – a haszonbérleti szerződés 

meghosszabbítása mellett – és vásároljuk meg a 0337/11 hrsz-ú ingatlanból 450/6344-ed 

hányadot, valamint a 0337/12 hrsz-ú ingatlant. Ha ezeket az adás-vételi szerződéseket meg 

tudjuk kötni, akkor a napelemparkunk mögött egy nagyobb egybefüggő területünk lehet.  

 

 A Pénzügyi Bizottság elnöke nem tudott jelen lenni a mostani Képviselő – Testületi ülésen, 

ezért a bizottság döntését mondom:  

„3/2015. (II. 16.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő - Testületnek, hogy a 0260/7 hrsz-ú ingatlan tekintetében a 

haszonbérleti szerződést 1 éves időtartamra hosszabbítsa meg Vas László bérlővel.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.”   

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Az általam javasolt határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A 0260/7 hrsz-ú ingatlan tekintetében a haszonbérleti szerződést 2015. február 16.-tól 

1 éves időtartamra hosszabbítja meg Vas László bérlővel.  
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2. Felhatalmazza  a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról 

szóló dokumentumot írja alá.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.  

 

3. Amennyiben az 1. pont szerinti haszonbérlő (Vas László) elfogadja, akkor a 0260/7 

hrsz-ú ingatlant meghirdeti eladásra 1.800.000 Ft összegben és meg kívánja vásárolni 

a 0337/11 hrsz-ú ingatlanból 450/6344-ed hányadot, valamint a 0337/12 hrsz-ú 

ingatlant. Ezen pont végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.   

” 

 

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

6/2015. (II. 16.) számú 

határozata 

A Képviselő-Testület  

1. A 0260/7 hrsz-ú ingatlan tekintetében a haszonbérleti szerződést 2015. február 16.-tól 

1 éves időtartamra hosszabbítja meg Vas László bérlővel.  

 

2. Felhatalmazza  a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról 

szóló dokumentumot írja alá.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.   

 

3. Amennyiben az 1. pont szerinti haszonbérlő (Vas László) elfogadja, akkor a 0260/7 

hrsz-ú ingatlant meghirdeti eladásra 1.800.000 Ft összegben és meg kívánja vásárolni 

a 0337/11 hrsz-ú ingatlanból 450/6344-ed hányadot, valamint a 0337/12 hrsz-ú 

ingatlant. Ezen pont végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.   

 

 

3.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

A Képviselő - Testület a 126/2013. (XI. 28.) számú határozatával kiegészítette az 50/2013. 

(IV. 29.) számú határozatát, amely a KEOP-os ivóvízminőség-javító program BM önerő 

pályázatára vonatkozott.  

 

A Képviselő - Testület döntése az alábbi volt:  

 

„Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  
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126/2013. (XI. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

A „KEOP-1.3.0/09-11-2013-0121” azonosító számú projekt önerő pályázatához a 

19/2013. (V. 22.) BM rendeletben foglaltak alapján az alábbi döntést hozza:  

 

I. Az 50/2013. (IV. 29.) számú határozat az alábbi 6. ponttal egészül ki:  

 

„6.A 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján az EU Alapokból igényelt önerő 

pályázathoz az alábbiakat határozza meg – részletezve a 2. pontban meghatozott 

önerőt:   

6.1.a pályázó megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

6.2.a képviselő-testület határozatának száma: 50/2013. (IV. 29.)  

6.3.а tervezett fejlesztés 

a) pontos megnevezése: KEOP ivóvízminőség javítása 

b) összköltsége: nettó 171.122.000 Ft.  

c) pénzügyi ütemezése:  

2013. évben (várhatóan):  

- az önerő: nettó 17.112.200 Ft  

- EU Alapokból igényelt forrás összege: nettó 154.009.800 Ft (19/2013. (V. 

22.) BM rendelet 3. melléklet A) pont 1. Alpont szerint).   

6.4.pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:  

- az önerő: nettó 17.112.200 Ft (várhatóan 2013. évben)  

- EU Alapokból igényelt forrás összege: nettó 154.009.800 Ft (várhatóan 

2013. évben) (19/2013. (V. 22.) BM rendelet 3. melléklet A) pont 1. 

alpont szerint).  

6.5.a saját forrás biztosításának módja: 100%-ban BM EU Önerő 

Alapból.” 

 

II. Az 50/2013. (IV. 29.) számú határozat az I. pont szerinti módosítással egységes 

szerkezetben:  

 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-1.3.0/09-

11 számú, „Ivóvízminőség-javítás” című konstrukció keretében. 

 

2. A beruházás megvalósításának szakaszára az önkormányzatnak biztosítania kell a 

szükséges önerőt. A beruházás tervezett összköltsége nettó 171.122.000,- forint, a 

szükséges önerő ezen összeg 10%-a, vagyis nettó 17.112.200,- forint. Amennyiben 

Áfa fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az önkormányzatnak azt is teljesítenie kell.  

 

3. A Képviselő - Testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 

Önerő Alap támogatást  nyújtson be a szükséges önerő biztosítása érdekében. 

 

4. A Képviselő - Testület vállalja, hogy az Önerő Alaphoz benyújtott támogatási kérelem 

elutasítása esetén, egyéb módon biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges 

önerőt. 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázattal kapcsolatos valamennyi 

feladat elvégzésére.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  
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Felelős: a polgármester  

 

6. A 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján az EU Alapokból igényelt önerő pályázathoz 

az alábbiakat határozza meg – részletezve a 2. pontban meghatozott önerőt:   

6.1. a pályázó megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata  

6.2. a képviselő-testület határozatának száma: 50/2013. (IV. 29.)  

6.3. а tervezett fejlesztés 

d) pontos megnevezése: KEOP ivóvízminőség javítása 

e) összköltsége: nettó 171.122.000 Ft.  

f) pénzügyi ütemezése:  

2013. évben (várhatóan):  

- az önerő: nettó 17.112.200 Ft  

- EU Alapokból igényelt forrás összege: nettó 154.009.800 Ft (19/2013. (V. 

22.) BM rendelet 3. melléklet A) pont 1. Alpont szerint).   

6.4. pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:  

- az önerő: nettó 17.112.200 Ft (várhatóan 2013. évben)  

- EU Alapokból igényelt forrás összege: nettó 154.009.800 Ft (várhatóan 

2013. évben) (19/2013. (V. 22.) BM rendelet 3. melléklet A) pont 1. 

alpont szerint).  

6.5. a saját forrás biztosításának módja: 100%-ban BM EU Önerő Alapból.”   

Szabó József polgármester  

Tekintettel arra, hogy a KEOP-ban már erre nincs forrás, valamint döntés született arra, hogy 

biztosítja az állam az EU támogatáson keresztül a KEHOP-ban a forrást, ezért az előbb 

ismertetett döntésünket vissza kell vonjuk.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A „KEOP-1.3.0/09-11-2013-0121” azonosító számú projekt önerő pályázatához 

meghozott 126/2013. (XI. 28.) számú és az 50/2013. (IV. 29.) számú határozatát 

visszavonja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről az illetékes szerveket értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.” 

 

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

7/2015. (II. 16.) számú 

 

A Képviselő - Testület   
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1. A „KEOP-1.3.0/09-11-2013-0121” azonosító számú projekt önerő pályázatához 

meghozott 126/2013. (XI. 28.) számú és az 50/2013. (IV. 29.) számú határozatát 

visszavonja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről az illetékes szerveket értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester.  

 

Szabó József polgármester  

A Képviselő - Testület a 97/2014. (XII. 30.) számú határozatával már döntött a Monostorpályi 

M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. további új telephelyéről, amely a 4275 

Monostorpályi, Debreceni utca 49. (hrsz: 969) alatti ingatlan. Az ügyvédünk jelezte, hogy ezt 

ismételten meg kell hozni, formai döntésről van csak tehát szó.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Kft.) további új telephelye a 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 49. 

(hrsz: 969) alatti ingatlan.  

 

2. A Kft.-nek a 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 57/A. szám alatti telephelye továbbra 

is telephelyként kezelendő.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.” 

 

Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

8/2015. (II. 16.) számú 

 

A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Kft.) további új telephelye a 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 49. 

(hrsz: 969) alatti ingatlan.  

 

2. A Kft.-nek a 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 57/A. szám alatti telephelye továbbra 

is telephelyként kezelendő.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Szabó József polgármester  
Mindenkinek köszönöm a munkáját.  

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

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


