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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet.  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 9/2015. (II. 27.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 10/2015. (II. 27.) számú határozat: Értől az óceánig projekt 

projektmenedzsmentjével kapcsolatos döntés meghozatala  

- 11/2015. (II. 27.) számú határozat: az önkormányzat tulajdonát képező 

Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

- 12/2015. (II. 27.) számú határozat: a Monostorpályi 0337/11 hrsz-ú ingatlanból 

450/6344-ed ingatlanilletőség megvétele, valamint a 0337/12 hrsz-ú ingatlanból 1/1 

tulajdoni hányad megvétele  

- 13/2015. (II. 27.) számú határozat: Bardi Imréné, 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 

83. szám alatti ingatlana megvételre felajánlásával kapcsolatos döntés meghozatala   

- 14/2015. (II. 27.) számú határozat: COOP Debreceni utcai ingatlanának 

megvételével kapcsolatos döntés meghozatala  

- 15/2015. (II. 27.) számú határozat: a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

bővítésével kapcsolatos pályázat beadásáról döntés  

 

Rendeletek:  

- 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet: A települési támogatásról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

2. Értől az óceánig projekt projektmenedzsmentjével kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Különfélék   

 

 

Monostorpályi, 2015. február 27.     

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. február 27-én 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 

- Futó Ferencné  képviselő   

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné  képviselő  

- Nyilas József 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. A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester 

 

2. Értől az óceánig projekt projektmenedzsmentjével kapcsolatos döntés 

meghozatala (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 27-ei 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  

9/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. február 27-ei Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

pénzügyi bizottság döntését.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

 

„6/2015. (II. 27.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a települési támogatásról szóló rendelet-

tervezet előterjesztése tárgyalásakor az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet 

fogadja el.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.” 

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Ápolási díj nem kerül megállapításra?  

 

Juhász Péter jegyző   

Jelenleg méltányossági ápolási díj nem, a korábbi szociális rendeletben sem volt már benne.  

 

Dr. Varga Zoltán képviselő  

Akinek gyógyszertámogatásra van szüksége azonnal de nem jogosult a közgyógyra, az mit 

tehet ilyen esetben?  

 

Juhász Péter jegyző   

Vagy rendkívüli, vagy létfenntartási támogatást igényelhet. A támogatások megállapítása a 

rendelet-tervezet szerint minden esetben a polgármester hatásköre lenne, ha ezt így a 

Képviselő - Testület elfogadja.  
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Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés nincs, javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet 

fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a települési 

támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) 

bekezdésében g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a meghatározott feladatkörében eljárva  

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével  

a következőket rendeli el:  

 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Alapvető rendelkezések 

 

1. §  (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Monostorpályi Község Önkormányzata  

(továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező személyekre. 

(2)   Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § 

(1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését. 

(3)  Az e rendeletben meghatározott települési támogatásra vonatkozó hatáskört és 

illetékességet, valamint a köztemetés elrendelését átruházott hatáskörben a 

polgármester gyakorolja.  

 

2. §  (1)  Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes  

értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4 - 16. §-

a határozza meg, kiegészítve a 6. § - ban meghatározott értelmező 

rendelkezések figyelembevételével.  

(2)  Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

(3)  A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) 

bekezdése szerint kell alkalmazni. 

(4)  A szociális igazgatási eljárást  

a) az önkormányzati hivatalnál előterjesztett kérelemre kell, vagy 

b) hivatalból lehet 

megindítani. 
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3. §  A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott 

dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak 

szerint kell igazolnia. 

 

4. §  A pénzbeli szociális ellátás kifizetése utalással vagy a házipénztárból való 

készpénzben történő kifizetéssel történik. 

 

5. §  (1)  A rendszeres pénzbeli települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig 

kell  

folyósítani, vagy készpénzben kifizetni. 

(2)  Az eseti pénzbeli települési támogatást a határozatban meghatározottak szerint 

kell folyósítani, vagy készpénzben kifizetni.  

(3)  A természetbeni települési támogatás biztosításának szabályait, határidejét, 

formáját a vonatkozó határozat rendezi. 

(4)  A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban 

megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő 

hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

6. §  E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában 

foglaltakat kell érteni.  

1. Rendkívül indokolt eset, valamint a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, továbbá 

a létfenntartási gond:  

1.1. orvosi iratokkal alátámasztottan gyógyászati segédeszköz beszerzése, 

gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási 

igazolvánnyal; 

1.2. elemi kár, baleset; 

1.3. egyedülálló és önhibáján kívül ellátatlan személy; 

1.4. orvosi vélemény alapján a kérelmező közös háztartásában élő közeli 

hozzátartozók valamelyikének esetében hirtelen fellépő, és kórházi ápolást 

igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete; 

1.5. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a 

családfenntartó közeli hozzátartozó halála.  

Az 1.1-1.5. pontban foglaltaknál nem áll fenn a rendkívül indokolt eset, 

valamint a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, továbbá a létfenntartási 

gond, ha a kérelmező lakókörnyezetét gondatlan életvitele miatt nem tartja 

rendben. Gondatlan életvitel alatt olyan életvitelt kell érteni, ami nem az 

elfogadott társadalmi normáknak és a kötelezően betartandó magatartási 

szabályoknak megfelelő (pl.: alkoholos életvitel, kábítószer-fogyasztás) 

2. Szolgáltató: közüzemi – vagy közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv. 

3. Környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 56-57. § -a szerinti helyszíni szemléről 

készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a kérelmező szociális, családi, vagyoni, 

egészségügyi, lakás-egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges 

nyilatkozatokat és megállapításokat. 

4. Lakókörnyezet: a kérelmező illetve a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy 

ház – függetlenül a lakhatás jogcímétől- a ház udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 

terület, a mellette lévő járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), 

illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, valamint a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai.  
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II. Fejezet  

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS  

2. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás  

 

7. §  Az önkormányzat e rendelet alapján a jogosult részére pénzbeli és természetbeli 

települési támogatást nyújt, melyet elsősorban – ahol lehetséges és alkalmazható – 

természetbeni szociális ellátásként kell nyújtani.  

 

8. §  (1)  A pénzbeli települési támogatás formái 

a) eseti települési támogatás  

aa) települési létfenntartási támogatás,  

ab) rendkívüli települési támogatás,  

ac) települési temetési támogatás.  

b) rendszeres települési támogatás a települési lakásfenntartási támogatás.  

(2) A természetbeni települési támogatás a települési közgyógyellátás.  

 

III. Fejezet  

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI  

 

5. Kérelmek beadása  

 

9. §  (1)  A pénzbeli - és természetbeli települési támogatás iránti kérelmet az  

önkormányzati hivatal (Monostorpályi Polgármesteri Hivatal, 4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.) által rendszeresített formanyomtatványon 

lehet benyújtani a jogszabályokban, illetve az e rendeletben, illetve a 

formanyomtatványon meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, 

nyilatkozatokkal – együtt; személyesen történő benyújtás esetén ügyfélfogadási 

időben.  

(2)   Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 

benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon 

szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott 

személyi körre vonatkozóan kell kitölteni. 

 

6. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 

 

10. §  A rendszeres pénzbeli települési támogatást félévente kell felülvizsgálni.  

 

7. Települési létfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás  

 

11. § (1)  Az önkormányzat az arra jogosult részére települési létfenntartási támogatást,  

valamint rendkívüli települési támogatást nyújt.  

(2)  A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltételei és eljárási 

szabályai megegyeznek a települési létfenntartási támogatásra való jogosultság 

feltételeivel és szabályaival azzal az eltéréssel, hogy rendkívüli települési 

támogatás esetén a 14. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni és soron kívül 

kell dönteni.  

(3)  Elsősorban a 6. § 1. pont szerinti élethelyzetbe került személyeket indokolt 

települési létfenntartási támogatásban részesíteni.  
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(4)  Települési létfenntartási támogatásban lehet részesíteni azt a személyt 

a)  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy  

b)  egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg 

és lakókörnyezete rendezett.   

 

12. §  (1)  A települési létfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni  

kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres 

jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében az erre vonatkozó 

nyilatkozatot. A kérelmező lakókörnyezete rendezettségéről és kertje 

műveléséről nyilatkozik, viszont környezettanulmány a települési létfenntartási 

támogatás megítélése előtt készíthető.  

(2)  Amennyiben az igénybevétel jogosulatlan vagy rosszhiszemű voltának a 

gyanúja felmerül úgy környezettanulmány készíthető és ha ez alapján 

beigazolódik az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele úgy az 

igénybevevőt kötelezni kell a települési létfenntartási támogatás 

visszafizetésére. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől egy 

év már eltelt. 

 

13. §  (1)  Az alkalmanként megállapított települési létfenntartási támogatás összege  

esetenként 1.000 Ft-nál (azaz Egyezer forintnál) kevesebb, és 50.000 Ft-nál 

(azaz Ötvenezer forintnál) több nem lehet, viszont elsődlegesen természetben 

nyújtandó, mely esetben az arra jogosultnak igazolnia kell a felhasználást.  

(2)  A települési létfenntartási támogatás kamatmentes kölcsön formájában 

nyújtható abban az esetben, ha a kérelmező 6. § 1. pont szerinti esete az ügyfél 

életét nem veszélyezteti. A kamatmentes kölcsönt 10 hónapon belül vissza kell 

fizetni, késedelmes visszafizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti 

késedelmi kamattal növelten. A kamatmentes kölcsön maximális összege 

150.000 Ft.  

(3)  A települési létfenntartási támogatásnak kamatmentes kölcsön formájában 

történő folyósításától (kifizetésétől) számított 15 napon belül fel nem használt, 

valamint 2 egymást követő részletfizetés elmaradása esetén a kölcsönszerződés 

az önkormányzat részéről felmondható és a települési létfenntartási támogatás, 

mint kamatmentes kölcsön visszafizetésére kötelezendő az ügyfél. 

(4)  A családban történt haláleset bekövetkeztekor az eltemettetésre kötelezett 

kérelme alapján – csak egy eltemettetésre kötelezett – a 11. § (3) bekezdésében 

meghatározott jövedelemhatártól magasabb egy főre eső jövedelem esetén is 

biztosítható a települési létfenntartási támogatás kamatmentes kölcsönként 

akkor, ha a kérelmezőnek, saját hibáján kívül, igazolható módon a temetés 

időszakában nem áll rendelkezésre a jövedelme.  

 

14. §  (1)  A települési létfenntartási támogatás kérelmének benyújtója, valamint a 

jogosultja  

köteles a lakókörnyezetét rendben tartani. 

(2)  A települési létfenntartási támogatás kérelmének benyújtója, valamint a 

jogosultja az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha 

a)  a lakóházban, illetve a lakóház környezetében háztartási hulladékot, lim 

– lomot halmoz fel, 

b)   a lakóház környezetében emberi egészségre ártalmas veszélyes 

hulladékot halmoz fel, 
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c)   az ingatlan előtti vízelvezető árok és műtárgyai folyamatos rendben 

tartását, tisztítását elmulasztja, 

d)   az ingatlana előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartását elmulasztja, 

nem biztosítja a kerítéssel kívül határos terület rendezettségét, a rajta 

lévő növényzet rendszeres kaszálását, 

e)   a kerítést nem tartja olyan állapotban, amely megakadályozza az állatok 

elkóborlását és a gyermekek közterületre történő kiszaladását, és ezáltal 

rontja a településképet, 

f)    az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, 

g)   egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja, 

h)   az ingatlanon és az ingatlan előtti zöldterületen a szükség szerinti 

gyomtalanítást, fűnyírást elmulasztja, 

j)    a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő rendezett tárolását nem 

biztosítja,  

k)  kertjét nem műveli.  

(3)  A kérelem benyújtója vagy az ellátásra jogosult valamint az érintett 

ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személy az elvégzendő tevékenységek 

konkrét megjelölését tartalmazó felszólítástól számított 8 napon belül köteles 

eleget tenni a (1)-(2) bekezdésben előírt kötelezettségnek. 

(4)  Nem részesülhet települési létfenntartási támogatásban a kérelem benyújtója 

illetve az ellátás jogosultja amennyiben a (1)-(3) bekezdésben előírtakat nem 

tartja be. A polgármester az (1) – (3) és az (5) bekezdésben foglaltaktól csak 

abban az esetben térhet el, ha annak megtartása a kérelem benyújtója vagy az 

ellátásra jogosult életét veszélyeztetni, vagy helyrehozhatatlan helyzetet teremt.  

(5)  Nem részesülhet települési létfenntartási támogatásban a kérelem benyújtója 

illetve az ellátás jogosultja amennyiben helyi köztartozása áll fenn. 

(6)  Az (1)-(3) és az (5) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését a kérelem 

benyújtásakor az ügyintéző ellenőrizheti. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzését helyszíni szemle keretében kell lefolytatni, a 

teljesítését vagy annak elmaradását képfelvétellel, valamint a szemle 

lefolytatásáról jegyzőkönyv felvételével kell rögzíteni. 

(7)  Amennyiben a kérelem benyújtója vagy az ellátásra jogosult a felszólítás 

ellenére nem tesz eleget a jelen §-ban előírtaknak, úgy a települési 

létfenntartási támogatást nem lehet megállapítani.  

 

8. Települési temetési támogatás 

 

15. §  (1)  A polgármester települési temetési támogatást állapíthat meg az elhunyt 

személy  

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.  

(2)  Települési temetési támogatás nem állapítható meg annak 

a)  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  

b)  egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át  

meghaladja.  

 

16. §  (1)  A települési temetési támogatást iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés  

költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza  
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kell adni. A megállapított települési temetési támogatást összegét – vagy a 

kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat számát a jegyző a számlákra 

rávezeti. 

(3)  Települési temetési támogatás megállapítható a temetés költségeit igazoló 

számla  

hiányában is. A települési temetési támogatást megállapító határozatban 

rendelkezni kell az adott, vagy folyósított összegről és meg kell jelölni azt a 

határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni. 

 

17. §  Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja 

jövedelemigazolását. 

 

18. §   (1)  A települési temetési támogatást összege nem lehet kevesebb a helyben 

szokásos  

legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, 

ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a 

létfenntartását veszélyezteti. 

(2)  Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés  

  költségét a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott 

temetkezési  

szolgáltató jelzi a polgármester részére, aki – ha elfogadható az összeg – akkor 

annak elfogadásáról dönt jóváhagyásával.  

 

9. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

19. §  (1)  A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartás részére  

a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz települési lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben 

meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.  

(2)  Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 

egységek összegének hányadosával. 

(3)  A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás 

tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 

0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(4)  Ha a háztartás 

a) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi 

pótlékban  vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) a (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítanak, 



25 

 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(5)  Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, 

a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett 

arányszám 0,2-del növekszik. 

(6)  A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 4.000 forint, 

amelyet elsősorban a települési lakásfenntartási támogatás összegének 

megfelelő értékű természetbeni ellátásként kell nyújtani, vagy a települési 

lakásfenntartási támogatás összegét a Szolgáltató részére kell biztosítani.  

(7)  A települési lakásfenntartási támogatást a kérelem beadásának napjától 

számított egy évre kell megállapítani, figyelembe véve az 5. § (4) 

bekezdésében foglaltakat.  

 

20. §  (1)  Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak  

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartás számától. 

(2)  A települési lakásfenntartási támogatás megállapításához az önkormányzati 

hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A települési 

lakásfenntartási támogatás megállapításához a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének 

hitelt érdemlő igazolása, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása vagy 

nyilatkozata. 

(3)  Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a 

támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, 

a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a folyósító szerv teljes 

összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

(4)  Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra  

a) aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy  

b) aki közfoglalkoztatott, vagy  

c) aki egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül vagy  

d) akire a 22. § (4) – (5) és a (7) bekezdésben meghatározottak fennállnak, 

vagy  

e) akinek az Szt. 2014. december 31. napján hatályos állapota szerint az Szt. 

szerinti lakásfenntartási támogatásra volt jogosultságot állapítottak meg, és 

ennek megfelelően ezen megállapított jogosultsága 2015. március 1. napját 

követően még fennáll.  

 

21. § Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év  

a) lakbér vagy albérleti díj, 

b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, 

c) közös költség, 

d) csatornahasználati, szennyvízszállítási díj, 

e) szemétszállítás költsége, 

f) villanyáram, 

g) víz, 

h) gáz, valamint 

i) tüzelőanyag számlával igazolt teljes költsége számolható el. 

 

22. §  (1)  A települési lakásfenntartási támogatás kérelmének benyújtója, valamint a  

jogosultja köteles a lakókörnyezetét rendben tartani. 

(2)  A települési lakásfenntartási támogatás kérelmének benyújtója, valamint a 

jogosultja az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha  
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a)  a lakóházban, illetve a lakóház környezetében háztartási hulladékot, lim 

– lomot halmoz fel, 

b)   a lakóház környezetében emberi egészségre ártalmas veszélyes 

hulladékot halmoz fel, 

c)   az ingatlan előtti vízelvezető árok és műtárgyai folyamatos rendben 

tartását, tisztítását elmulasztja, 

d)   az ingatlana előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartását elmulasztja, 

nem biztosítja a kerítéssel kívül határos terület rendezettségét, a rajta 

lévő növényzet rendszeres kaszálását, 

e)   a kerítést nem tartja olyan állapotban, amely megakadályozza az állatok 

elkóborlását és a gyermekek közterületre történő kiszaladását, és ezáltal 

rontja a településképet, 

f)    az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, 

g)   egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja, 

h)   az ingatlanon és az ingatlan előtti zöldterületen a szükség szerinti 

gyomtalanítást, fűnyírást elmulasztja, 

j)    a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő rendezett tárolását nem 

biztosítja,  

k)  kertjét nem műveli.  

 (3)  A kérelem benyújtója vagy az ellátásra jogosult valamint az érintett ingatlanban 

életvitelszerűen tartózkodó személy az elvégzendő tevékenységek konkrét 

megjelölését tartalmazó felszólítástól számított 8 napon belül köteles eleget 

tenni a (1)-(2) bekezdésben előírt kötelezettségnek. 

(4)  Nem részesülhet települési lakásfenntartási támogatásban a kérelem benyújtója 

illetve az ellátás jogosultja amennyiben a (1)-(3) bekezdésben előírtakat nem 

tartja be. A polgármester az (1) – (3) és az (5) bekezdésben foglaltaktól csak 

abban az esetben térhet el, ha annak megtartása a kérelem benyújtója vagy az 

ellátásra jogosult életét veszélyeztetni, vagy helyrehozhatatlan helyzetet teremt.  

(5)  Nem részesülhet települési lakásfenntartási támogatásban a kérelem benyújtója 

illetve az ellátás jogosultja amennyiben helyi köztartozása áll fenn. 

(6)  Az (1)-(3) és az (5) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését a kérelem 

benyújtásakor az ügyintéző ellenőrizheti. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzését helyszíni szemle keretében kell lefolytatni, a 

teljesítését vagy annak elmaradását képfelvétellel, valamint a szemle 

lefolytatásáról jegyzőkönyv felvételével kell rögzíteni. 

(7)  Amennyiben a kérelem benyújtója vagy az ellátásra jogosult a felszólítás 

ellenére nem tesz eleget a jelen §-ban előírtaknak, úgy a települési 

lakásfenntartási támogatást nem lehet megállapítani.  

 

10. Köztemetés 

 

23. §  Az Szt. 48. § (4) bekezdése szerinti, az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást 

érdemlő körülmények  

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-

át nem haladja meg, és  

b) a köztemetés megfizetése túlzottan nagy terhet jelentene a család számára. 

 

11. Természetbeni szociális ellátások és természetbeni ellátások 

 

24. §  (1)  Az adott pénzbeli települési támogatás elsődlegesen az egyes pénzbeli szociális  
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ellátás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában 

nyújtandók.  

(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően a polgármester jogosult – a települési temetési 

támogatást és a köztemetés elrendelését kivéve – az összegszerűen 

megállapított adott pénzbeli települési támogatást a megállapított pénzbeli 

települési támogatás összegével megegyező értékű természetbeni ellátásként 

biztosítani.  

(3)  Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a 

közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának, továbbá az 

önkormányzat közkonyhája által előállított vendégebéd díjának közvetlen 

közkonyhának való kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését 

szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás, továbbá mindazon ellátás, amely 

előnyösebb a jogosult részére a pénzösszeg biztosítása helyett.   

(4)  A természetbeni szociális ellátás nyújtásának módjáról, tényéről és indokáról 

az érintetett az ellátás megállapító határozatban tájékoztatni kell.  

 

12. Települési közgyógyellátás 

 

25. §  (1)  Az a – normatív közgyógyellátásra nem jogosult – szociálisan rászorult 

személy  

jogosult a települési közgyógyellátásra, akinek 

a)  az egy főre számított havi családi jövedelme – az egyedül élő esetén is – az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja 

meg, továbbá  

b)  a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri. 

(2)  A települési közgyógyellátásra az Szt. szerinti normatív közgyógyellátásra 

vonatkozó előírásokat, eljárási szabályokat és formanyomtatványokat kell 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azt az önkormányzatra kell értelemszerűen 

alkalmazni.   

(3)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosult a normatív 

közgyógyellátásra jogosultságot szerez, úgy a települési közgyógyellátását a 

normatív közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása napjával meg kell 

szüntetni.  

(4)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosulnak a normatív 

közgyógyellátásra való jogosultsági feltételi fennállnak, úgy az települési 

közgyógyellátásra nem jogosult.  

(5)  A települési közgyógyellátásra nem jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon túl 

az, akinek az önkormányzat a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 28. 

§-a alapján közgyógyellátásra való jogosultság lett megállapítva és ezen 

jogosultsága még fennáll.  

 

IV. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

26. §  (1)  Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, szabályait a hatályba lépése  

után indult ügyekben kell alkalmazni.  

(2) Hatályát veszti 

a)   a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. § 2. – 7. 
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pontja, a 4. § (1) – (6) bekezdése, az 5. § - 7. §-a, a 10. §-a és a 14. § - 

28. §-a,  

b)  a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására  irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás 

szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (1) 

bekezdése.  

 

  

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2015. február 28. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

2.napirendi pont: Értől az óceánig projekt projektmenedzsmentjével kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a kiküldött határozat-tervezetet. Ebben minden részletesen le van írva, lényegében 

erről már mindenki tud. Én a pénzügyi bizottsági ülésen javasoltam egy egyszerűbb határozat-

tervezetet, amely az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

Az „ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001” Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés 

fejlesztése Biharban tárgyú projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

1. A Képviselő - Testület tudomással bír a Fókuszban 2002 Bt. (projektmenedzsmenti 

tevékenységet ellátó cég) és a Monostorpályi Polgármester továbbá a Monostorpályi 

Jegyző között történt e-mail váltásokról, megbeszélésekről, tárgyalásokról, melyről 

evégett a Monostorpályi Polgármester és a Monostorpályi Jegyző a Képviselő – 

Testület képviselői tagjait maradéktalanul tájékoztatta.  

2. A Képviselő - Testület kijelenti és felelősséggel bír azáltal, hogy a Monostorpályi 

Polgármester és a Monostorpályi Jegyző minden esetben a Monostorpályi 

Önkormányzat és a konzorciumban részt vevő önkormányzatok érdekeit tartotta szem 

előtt.  

3. A Képviselő - Testület a Fókuszban 2002 Bt. vezetője által a 2015. február 5. napján 

19 óra 06 perckor a Monostorpályi Jegyzőnek címzett e-mail-eiben foglalt, a 

Monostorpályi Önkormányzatára és a Monostorpályi Jegyzőre vonatkozóan írt 

kinyilvánulásait messzemenőkig visszautasítja.   

4. A Képviselő - Testület kijelenti és állítja, hogy a Projekt megvalósulása nem azonos a 

2015. április 30-ai dátummal, a fenntartási időszakban is van a konzorciumnak és az 

önkormányzatoknak kötelezően ellátandó, főként projektmenedzsment által ellátó 

feladatai. A fenntartási időszak 5 év.  

5. A Képviselő - Testület a fent leírtaktól függetlenül köszönetét fejezi ki a Fókuszban 

2002 Bt. vezetőjének és munkatársainak az eddig elvégzett munkájáért.  



29 

 

6. Amennyiben jelen határozattal a konzorcium önkormányzatai nem értenek egyet, úgy 

a jelen határozatban foglalt meghatározásokat csak és kizárólag Monostorpályi 

Önkormányzatára kell érteni.   

7. Felkéri a Fókuszban 2002 Bt. vezetőjét, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 5 

napon belül írásban nyilatkozzon a Monostorpályi Polgármester felé, hogy 

Monostorpályi tekintetében el kívánja – e látni a projektmenedzsmenti feladatokat.  

8. A jelen határozat közlésére felkéri a Monostorpályi Polgármestert az alábbiak részére:  

a. Konzorcium vezetője (Pocsaj Önkormányzatának Polgármestere) részére  

b. A Fókuszban 2002 Bt. vezetője részére  

Határidő: azonnal  

Felelős: a Monostorpályi Polgármester  

9. A Projekttel kapcsolatban felmerülő valamennyi ügy és eljárás tekintetében a 

Képviselő - Testület felhatalmazza a Monostorpályi Önkormányzat képviseletére a 

polgármestert, valamint a Monostorpályi Polgármestert arra, hogy jegyzőt 

hatalmazhassa fel a Monostorpályi Önkormányzat képviseletére.” 

 

Kardos Róza PB tagja  

Ezt egy projektmenedzsmentnek nem lehet csinálni.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság ide vonatkozó 

döntését.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

 

„7/2015. (II. 27.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő - Testületnek, hogy az értől az óceánig projekt 

projekmenedzsmentjével kapcsolatos döntés meghozatalakor a polgármester által 

javasolt formában fogadja el a határozat - tervezetet.  

 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Test-ületet azonnal 

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.”  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az általam előzőekben ismertetett javaslatot fogadja el a Képviselő - Testület 

határozat-tervezetként.  

 

Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
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Képviselő – Testületének  

10/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület   

Az „ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001” Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés 

fejlesztése Biharban tárgyú projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

1. A Képviselő - Testület tudomással bír a Fókuszban 2002 Bt. (projektmenedzsmenti 

tevékenységet ellátó cég) és a Monostorpályi Polgármester továbbá a Monostorpályi 

Jegyző között történt e-mail váltásokról, megbeszélésekről, tárgyalásokról, melyről 

evégett a Monostorpályi Polgármester és a Monostorpályi Jegyző a Képviselő – 

Testület képviselői tagjait maradéktalanul tájékoztatta.  

2. A Képviselő - Testület kijelenti és felelősséggel bír azáltal, hogy a Monostorpályi 

Polgármester és a Monostorpályi Jegyző minden esetben a Monostorpályi 

Önkormányzat és a konzorciumban részt vevő önkormányzatok érdekeit tartotta szem 

előtt.  

3. A Képviselő - Testület a Fókuszban 2002 Bt. vezetője által a 2015. február 5. napján 

19 óra 06 perckor a Monostorpályi Jegyzőnek címzett e-mail-eiben foglalt, a 

Monostorpályi Önkormányzatára és a Monostorpályi Jegyzőre vonatkozóan írt 

kinyilvánulásait messzemenőkig visszautasítja.   

4. A Képviselő - Testület kijelenti és állítja, hogy a Projekt megvalósulása nem azonos a 

2015. április 30-ai dátummal, a fenntartási időszakban is van a konzorciumnak és az 

önkormányzatoknak kötelezően ellátandó, főként projektmenedzsment által ellátó 

feladatai. A fenntartási időszak 5 év.  

5. A Képviselő - Testület a fent leírtaktól függetlenül köszönetét fejezi ki a Fókuszban 

2002 Bt. vezetőjének és munkatársainak az eddig elvégzett munkájáért.  

6. Amennyiben jelen határozattal a konzorcium önkormányzatai nem értenek egyet, úgy 

a jelen határozatban foglalt meghatározásokat csak és kizárólag Monostorpályi 

Önkormányzatára kell érteni.   

7. Felkéri a Fókuszban 2002 Bt. vezetőjét, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 5 

napon belül írásban nyilatkozzon a Monostorpályi Polgármester felé, hogy 

Monostorpályi tekintetében el kívánja – e látni a projektmenedzsmenti feladatokat.  

8. A jelen határozat közlésére felkéri a Monostorpályi Polgármestert az alábbiak részére:  

a. Konzorcium vezetője (Pocsaj Önkormányzatának Polgármestere) részére  

b. A Fókuszban 2002 Bt. vezetője részére  

Határidő: azonnal  

Felelős: a Monostorpályi Polgármester  

9. A Projekttel kapcsolatban felmerülő valamennyi ügy és eljárás tekintetében a 

Képviselő - Testület felhatalmazza a Monostorpályi Önkormányzat képviseletére a 

polgármestert, valamint a Monostorpályi Polgármestert arra, hogy jegyzőt 

hatalmazhassa fel a Monostorpályi Önkormányzat képviseletére.  

 

3.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Vas Lászlóval megbeszéltük, hogy a 0260/7 hrsz-ú ingatlant nem veszi haszonbérbe további 1 

évre, hanem megvásárolja tőlünk. Ő jelentkezett a meghirdetésre.  Ahogy mondtam a 2015. 

február 16-i ülésen, az önkormányzat viszont megvenne 0337/11 hrsz-ú ingatlanból 450/6344-

ed hányadot, valamint a 0337/12 hrsz-ú ingatlant. Erre a területre közfoglalkoztatási program 

keretében császárfa ültetvényt telepítünk, mely a tűzifát biztosítja a kazánokhoz, a 

szalmabálák mellett. 

 

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

 

Az egyik határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Eladja a kizárólagos tulajdonát képező Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlant 

1.800.000 Ft összegben Vas László János (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7., 

szig.száma: AS157349, anyja neve: Fridrik Erzsébet) részére.  

 

2. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi díjat, valamint a földhivatalnál az 

eljárási díjat, továbbá az ide kapcsolódó illetékeket az önkormányzat biztosítja a 2015. 

évi költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtására a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az adás-vételi szerződést Dr. Németh Árpád ügyvéddel 

(4026 Debrecen, Péterfia utca 4. I/112.) készítesse el és írja alá.”  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

11/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület   

1. Eladja a kizárólagos tulajdonát képező Monostorpályi 0260/7 hrsz-ú ingatlant 

1.800.000 Ft összegben Vas László János (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7., 

szig.száma: AS157349, anyja neve: Fridrik Erzsébet) részére.  

 

2. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi díjat, valamint a földhivatalnál az 

eljárási díjat, továbbá az ide kapcsolódó illetékeket az önkormányzat biztosítja a 2015. 

évi költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtására a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az adás-vételi szerződést Dr. Németh Árpád ügyvéddel 

(4026 Debrecen, Péterfia utca 4. I/112.) készítesse el és írja alá.  

 

Szabó József polgármester  

A másik határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Megvásárolja a Monostorpályi 0337/11 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Vas László 

János (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7., szig.száma: AS157349, anyja neve: 

Fridrik Erzsébet) 2067/6344 tulajdonából 450/6344-ed ingatlanilletőséget a 

kölcsönösen kialkudott 315.000 Ft összegben, valamint megvásárolja a Dr. Szura 

József (lakcím: 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 54., szig.száma: 678727 LA, anyja 

neve: Haluskai Ilona) 1/1 tulajdonában lévő Monostorpályi 0337/12 hrsz-ú ingatlant a 

kölcsönösen kialkudott 1.800.000 Ft összegben.   
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2. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi díjat, valamint a földhivatalnál az 

eljárási díjat, továbbá az ide kapcsolódó illetékeket az önkormányzat biztosítja a 2015. 

évi költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtására a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az adás-vételi szerződést Dr. Németh Árpád ügyvéddel 

(4026 Debrecen, Péterfia utca 4. I/112.) készítesse el és írja alá.”   

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

12/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Megvásárolja a Monostorpályi 0337/11 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Vas László 

János (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7., szig.száma: AS157349, anyja neve: 

Fridrik Erzsébet) 2067/6344 tulajdonából 450/6344-ed ingatlanilletőséget a 

kölcsönösen kialkudott 315.000 Ft összegben, valamint megvásárolja a Dr. Szura 

József (lakcím: 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 54., szig.száma: 678727 LA, anyja 

neve: Haluskai Ilona) 1/1 tulajdonában lévő Monostorpályi 0337/12 hrsz-ú ingatlant a 

kölcsönösen kialkudott 1.800.000 Ft összegben.   

 

2. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi díjat, valamint a földhivatalnál az 

eljárási díjat, továbbá az ide kapcsolódó illetékeket az önkormányzat biztosítja a 2015. 

évi költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat végrehajtására a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, az adás-vételi szerződést Dr. Németh Árpád ügyvéddel 

(4026 Debrecen, Péterfia utca 4. I/112.) készítesse el és írja alá.   

 

Szabó József polgármester  

Bardi Imréné ajánlotta fel megvásárlásra az önkormányzat részére a tulajdonát képező 

Monostorpályi, Kossuth utca 83. szám alatt található ingatlant. Én megtekintettem, nagyon 

romos állapotban van az épület, valamint rossz helyen is van.  

Én csak úgy javaslom, hogy térítésmentesen adja az önkormányzat tulajdonába azzal, hogy az 

önkormányzat elbontatja a rajta lévő házat.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Én is megtekintettem az ingatlant, nagyon rossz állapotban van a ház rajta. Az elhelyezkedése 

miatt veszélyes helyen is van, a kanyarban.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Bardi Imréné tulajdonában lévő 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 83. szám alatti 

ingatlant csak és kizárólag térítésmentesen veszi kívánja tulajdonba venni azzal, hogy 

a rajta lévő épületet az önkormányzat saját költségén lebontja.  

 

2. Amennyiben Bardi Imréné ezt elfogadja, úgy az önkormányzat az adás-vétellel, 

valamint a bontással kapcsolatos valamennyi kiadást vállalja a mindenkori 

költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert a jelen döntés Bardi Imréné részére történő közlésére, és 

amennyiben ez elfogadható, úgy felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés elkészíttetésére, aláírására, valamint a bontással kapcsolatos feladatok és 

kötelezettségvállalások elvégzésére.„ 

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

13/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A Bardi Imréné tulajdonában lévő 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 83. szám alatti 

ingatlant csak és kizárólag térítésmentesen veszi kívánja tulajdonba venni azzal, hogy 

a rajta lévő épületet az önkormányzat saját költségén lebontja.  

 

2. Amennyiben Bardi Imréné ezt elfogadja, úgy az önkormányzat az adás-vétellel, 

valamint a bontással kapcsolatos valamennyi kiadást vállalja a mindenkori 

költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert a jelen döntés Bardi Imréné részére történő közlésére, és 

amennyiben ez elfogadható, úgy felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés elkészíttetésére, aláírására, valamint a bontással kapcsolatos feladatok és 

kötelezettségvállalások elvégzésére.  

 

Szabó József polgármester  

Bezárt tudjátok jól a Debreceni utcán található COOP Bolt. Az ottlakó időseknek sokat kell 

menni a faluba, hogy be tudjanak vásárolni. Az önkormányzat cége, vagy maga az 

önkormányzat is megvásárolhatná, amennyiben 4 M forint körüli összegben meg tudnánk 

egyezni a tulajdonossal. Én javaslom, hogy a tárgyalásokat folytassuk le.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Jó ötletnek tartom, fontos, hogy az ottlakók érdekeit is szem előtt tartsuk.  

 

Szabó József polgármester  

A határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   
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1. A Monostorpályi, Debreceni utcán található volt COOP Bolt épületét meg kívánja 

vásárolni abban az esetben, ha a vételár maximum 4 M forintban kerül megállapításra.  

 

2. Amennyiben a Monostorpályi M.F.Ü Kft-nek előnyösebb a megvétel, úgy abban az 

esetben a Kft. vásárolja meg. A döntést értékhatártól függetlenül az ügyvezetőre bízza.  

 

3. Az 1. pontbeli tárgyalásokra felkéri a polgármestert, s amennyiben megegyezésre 

kerül a vételár, úgy az adás-vételi szerződés megkötésre kerülhet. Az adás-vétellel 

kapcsolatos kiadások viselésének eldöntésére felhatalmazza a polgármestert.”  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

14/2015. (II. 27.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályi, Debreceni utcán található volt COOP Bolt épületét meg kívánja 

vásárolni abban az esetben, ha a vételár maximum 4 M forintban kerül megállapításra.  

 

2. Amennyiben a Monostorpályi M.F.Ü Kft-nek előnyösebb a megvétel, úgy abban az 

esetben a Kft. vásárolja meg. A döntést értékhatártól függetlenül az ügyvezetőre bízza.  

 

3. Az 1. pontbeli tárgyalásokra felkéri a polgármestert, s amennyiben megegyezésre 

kerül a vételár, úgy az adás-vételi szerződés megkötésre kerülhet. Az adás-vétellel 

kapcsolatos kiadások viselésének eldöntésére felhatalmazza a polgármestert.  

 

Szabó József polgármester  

Lehetőség nyílik megint arra, hogy óvoda épületét bővítsük az Óvodai kapacitásbővítést 

célzó beruházások támogatása keretében.  

Részletesen ismerteti a pályázati kiírást, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Fontosnak tartom, hogy minden alkalmat ragadjunk meg arra, hogy az óvoda épületét 

minél jobb állapotba hozzuk.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

A 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. 5. pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatására” a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde (4275 Monostorpályi, 
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Damjanich utca 1., hrsz: 1.) épületének bővítésére (pályázati kiírás szerinti d) 

pályázati alcélra) összesen bruttó 27.853.640 Ft összegre.  

 

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

1.392.682 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. A Képviselő - Testület az 1. pont szerinti bővítést 20 fő gyermeklétszámot 

figyelembe véve határozza meg, egy új csoportszoba  megépítésével (bővítés).  

 

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

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. március 23.  

Határidő papír alapon: 2015. március 24.”   

 

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

15/2015. (II. 27.) 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. 5. pont szerint meghirdetett pályázati 

kiírásra beadja pályázatát az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatására” a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde (4275 Monostorpályi, 

Damjanich utca 1., hrsz: 1.) épületének bővítésére (pályázati kiírás szerinti d) 

pályázati alcélra) összesen bruttó 27.853.640 Ft összegre.  

 

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

1.392.682 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. A Képviselő - Testület az 1. pont szerinti bővítést 20 fő gyermeklétszámot 

figyelembe véve határozza meg, egy új csoportszoba  megépítésével (bővítés).  
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5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2015. március 23.  

Határidő papír alapon: 2015. március 24.  

 

Szabó József polgármester  

Mindenkinek köszönöm a munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  


