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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 27-én megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 1-14/2017. (I. 27.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 1-3/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelet         

 

Ügyiratszám: ………../2017/ÖNKOR.   

 

Határozatok:  

- 1/2017. (I. 27.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 2/2017. (I. 27.) számú határozat: Törvényességi felhívásról döntés  

- 3/2017. (I. 27.) számú határozat: Arany János utca 46. szám alatti ingatlan 

tulajdonjogáról döntés meghozatala  

- 4/2017. (I. 27.) számú határozat: Csernátony Zoltán kérelméről döntés  

- 5/2017. (I. 27.) számú határozat: DAHUT részére vagyoni hozzájárulás biztosítása  

- 6/2017. (I. 27.) számú határozat: Szabó Péter kérelméről döntés  

- 7/2017. (I. 27.) számú határozat: M.F.Ü. Kft. ügyvezető bérelemeléséről döntés  

- 8/2017. (I. 27.) számú határozat: Lakáskorszerűsítési kedvezményről elvi döntés  

- 9/2017. (I. 27.) számú határozat: Önkormányzati dolgozók béremeléséről döntés  

- 10/2017. (I. 27.) számú határozat: EFOP-1.5.3-16 Humán közszolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek pályázati kiírásra pályázat 

benyújtása  

- 11/2017. (I. 27.) számú határozat: EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben –kedvezményezett térségek pályázati kiírásra pályázat benyújtása  

- 12/2017. (I. 27.) számú határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

közszolgáltató kijelölése meghosszabbítása  

- 13/2017. (I. 27.) számú határozat: Polgármester bérének megállapítása  

- 14/2017. (I. 27.) számú határozat: Rácz Zsolt munkavédelmi szakember havi 

megbízási díjának megállapítása  

 

Rendeletek:  

- 1/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelet: A pénzbeli - és természetben nyújtott 

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

módosításáról  

- 2/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelet: a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőit megillető lakáskorszerűsítési kedvezményről  

- 3/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelet: a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Törvényességi felhívás megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
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3. Arany János utca 46. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Csernátony Zoltán kérelmének megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. DAHUT részére vagyoni hozzájárulás biztosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Szabó Péter, Monostorpályi, Hajnal utca 33. szám alatti lakos kérelmének 

megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. ügyvezetője illetményéről döntés (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

8. Lakáskorszerűsítési kedvezmény juttatás bevezetéséről elvi döntés  (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

9. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2017. január 27.         

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2017. január 27-én 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 bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Futó Ferencné 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 jelentette be távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Törvényességi felhívás megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Arany János utca 46. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Csernátony Zoltán kérelmének megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. DAHUT részére vagyoni hozzájárulás biztosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Szabó Péter, Monostorpályi, Hajnal utca 33. szám alatti lakos kérelmének 

megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
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7. Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. ügyvezetője illetményéről döntés (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

8. Lakáskorszerűsítési kedvezmény juttatás bevezetéséről elvi döntés  (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

9. Különfélék  

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

 

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

tettek javaslatot. 

 

Javasolja, hogy a meghívóban és az előbb ismertetett napirendi pontokat fogadja el a 

Képviselő – Testület.  

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

1/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2017. január 27-i Képviselő-Testületi ülés napirendi pontjait elfogadta.  

 

1.napirendi pont: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a pénzbeli - és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I. 28.) önkormányzati rendeletét, 

mely az alábbi:  

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

 

.../2017. (…........) sz. önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 

(IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének és jóváhagyásának 

kikérésével a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§  A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 

(IX. 16.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép 

 

2.§  (1) Ez a rendelet a következő munkanapon lép hatályba. 

  (2) A Mellékletben meghatározott intézményi térítési díjakat 2017. február 1. 

    napjától kell alkalmazni. 

  (3)  A jelen rendelet 2017. február 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

   

   Szabó József      Juhász Péter 

   polgármester          jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet 2017. január 28. napján kihirdettem. 

 

         Juhász Péter 

             jegyző 

 

 

Melléklet az 1/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelethez   

 

Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 

Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 

díj (Ft)  

1. - 4. pontban 

bruttó  

Áfa 

összeg

e (Ft)  

Összesen 

(B+C)  

1 
Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 
66 000 0 66 000 
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havi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

2 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

2 200 0 2 200 

3 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

66 000 0 66 000 

4 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

2 200 0 2 200 

5 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

0 0 0 

6 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

0 0 0 

7 Szociális étkezés   

8 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200%-áig 

295 80 375 

9 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200-300%-a között 

345 90 435 

10 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

300%-ától  

355 95 450 

11 
Szociális étkeztetés  

kiszállításának összege 
30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
0 0 0 

13 

Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés 

nélkül  

0 0 0 

14 Házi szociális ellátásra   - -  
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Nyersanyagnor

mák 

Sorszám  A B (nettó)    

1 
Szociális étkezés 

(ebéd)  
264  

 

2 

Idősek 

bentlakásos 

ellátása 

(reggeli,tízóra

i, 

ebéd,uzsonna, 

vacsora)   

750  

 

3  

Idősek 

napközbeni 

ellátása 

(tízórai, ebéd, 

uzsonna)  

0  

 

 

 

2.napirendi pont: Törvényességi felhívás megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi jelzését.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

Felkéri a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztéséről és a rendeletek 

közzétételéről határidőben gondoskodjon.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

2/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Felkéri a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztéséről és a rendeletek 

közzétételéről határidőben gondoskodjon. 

 

3.napirendi pont: Arany János utca 46. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése 

(írásbeli előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az MNV Zrt. levelét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Felkéri Vásári Lajos, 4275 Monostorpályi, Arany János utca 46. szám alatti 

lakost, hogy vételi szándékával forduljon az MNV Zrt-hez.  

 

2. Az önkormányzat a jegyző útján minden segítséged megad Várási Lajos 

részére.  

 

3. Amennyiben az MNV Zrt. értékesíti Vásári Lajos részére az 1. pontban 

nevesített ingatlant, úgy a befizetett vételárat visszafizeti az önkormányzat.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

3/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Felkéri Vásári Lajos, 4275 Monostorpályi, Arany János utca 46. szám alatti 

lakost, hogy vételi szándékával forduljon az MNV Zrt-hez.  

 

2. Az önkormányzat a jegyző útján minden segítséged megad Várási Lajos 

részére.  

 

3. Amennyiben az MNV Zrt. értékesíti Vásári Lajos részére az 1. pontban 

nevesített ingatlant, úgy a befizetett vételárat visszafizeti az önkormányzat.   

 

4.napirendi pont: Csernátony Zoltán kérelmének megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti Csenátony Zoltán levelét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  
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„A Képviselő-Testület  

1. Megállapítja, hogy Csernátony Zoltán kérelmével kapcsolatban hatásköre – 

és illetékessége nincs.  

 

2. Közli, hogy Csernátony Zoltán a saját ingatlanán az általa elképzelt 

megnevezésű táblát kihelyezhet.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

4/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Megállapítja, hogy Csernátony Zoltán kérelmével kapcsolatban hatásköre – 

és illetékessége nincs.  

 

2. Közli, hogy Csernátony Zoltán a saját ingatlanán az általa elképzelt 

megnevezésű táblát kihelyezhet.   

 

5.napirendi pont: DAHUT részére vagyoni hozzájárulás biztosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti DAHUT levelét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

A DAHUT részére a 2017. évben 100.000 Ft vagyoni hozzájárulást biztosít.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

5/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A DAHUT részére a 2017. évben 100.000 Ft vagyoni hozzájárulást biztosít.  
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6.napirendi pont: Szabó Péter, Monostorpályi, Hajnal utca 33. szám alatti lakos 

kérelmének megvitatása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti Szabó Péter levelét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

Tekintettel arra, hogy Szabó Péter nem rendelkezik a hulladékok 

kezelésével kapcsolatos engedélyekkel, ezért kérelmét támogatni nem 

tudja.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

6/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Tekintettel arra, hogy Szabó Péter nem rendelkezik a hulladékok 

kezelésével kapcsolatos engedélyekkel, ezért kérelmét támogatni nem 

tudja.  

 

7.napirendi pont: Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. ügyvezetője illetményéről 

döntés (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A cégünk ügyvezetője bérének emelése válik szükségessé. Mindannyian tudjátok, hogy 

Hosszu László eddig ügyvezető helyére Kondor Ernőt bíztuk meg. Kiválóan végzi a 

munkáját! Én javaslom, hogy 2017. január 1. napjától az illetményét bruttó 200.000 Ft/hó 

összegben határozzuk meg.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Én is csak támogatni tudom polgármester úr javaslatát, az ügyvezető munkájával 

maradéktalanul meg vagyok elégedve.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

Kondor Ernő, a Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 200.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

7/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Kondor Ernő, a Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 200.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

8.napirendi pont: Lakáskorszerűsítési kedvezmény juttatás bevezetéséről elvi döntés  

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.   

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket fogadja el a Képviselő-

Testület:  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

8/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A Monostorpályi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére lakáskorszerűsítési 

kedvezményt biztosít az ide vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint.  
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A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

9/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Az önkormányzatnál garantált bérminimumban részesülő dolgozó részére 2017. 

évben 10% béremelést engedélyez.  

 

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 Monostorpályi 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető lakáskorszerűsítési kedvezményről szóló 

2/2017. (I. 28.) önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelete  

a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető lakáskorszerűsítési 

kedvezményről  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

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

rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Monostorpályi Polgármesteri Hivatalban teljes- vagy részmunkaidőben, 

határozott vagy határozatlan idejű jogviszony keretében foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

közszolgálati ügykezelőkre terjed ki (a továbbiakban: köztisztviselő). 

 

 

A lakáskorszerűsítési kedvezmény 

2. § 

 

A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének 

javítása céljából – lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakás cseréjéhez, bővítéshez, illetve 

korszerűsítéshez – vissza nem térítendő kamatmentes támogatás nyújtható, amely támogatás 

forrását, igénylésének feltételeit, mértékét, valamint az elbírálás és a folyósítás rendjét a 

jegyző állapítja meg. 

 

Záró rendelkezések 

3. § 



13 

 

 

E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.  

 

 

                    Szabó József                                                          Juhász Péter   

                   polgármester                                                                   jegyző  

 

 

 

A rendeletet 2017. január 28. napján kihirdettem.  

 

Juhász Péter  

jegyző  

 

9.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Van lehetőségünk most két EFOP-os pályázat beadására. Részletesen ismerteti a pályázati 

kiírásokat.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Beadja pályázatát az EFOP-1.5.3-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben – kedvezményezett térségek pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó pályázati 

tartalmak, döntések és kötelezettségvállalás megtételére.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

10/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Beadja pályázatát az EFOP-1.5.3-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben – kedvezményezett térségek pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó pályázati 

tartalmak, döntések és kötelezettségvállalás megtételére.  

 

Szabó József polgármester  

Javasolja, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  
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„A Képviselő - Testület   

1. Beadja pályázatát az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben –kedvezményezett térségek pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó pályázati 

tartalmak, döntések és kötelezettségvállalás megtételére.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

11/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Beadja pályázatát az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben –kedvezményezett térségek pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó pályázati 

tartalmak, döntések és kötelezettségvállalás megtételére.  

 

Szabó József polgármester  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 

közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet és a 2015. évi CLXXXV. törvény 

alapján kérelmeznünk kell, hogy Monostorpályi Község tekintetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/9358-17/2015 ált. számú határozata alapján az 

ideiglenes kijelölést hosszabbítsa meg.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

„A Képviselő - Testület   

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem 

rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet és a 

2015. évi CLXXXV. törvény alapján kérelmezi, hogy Monostorpályi Község 

tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozóan a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 

35900/9358-17/2015 ált. számú határozata alapján az ideiglenes kijelölést 

hosszabbítsa meg.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó egyéb döntések és 

kötelezettségvállalás megtételére.”   
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

12/2017. (I. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem 

rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet és a 

2015. évi CLXXXV. törvény alapján kérelmezi, hogy Monostorpályi Község 

tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozóan a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 

35900/9358-17/2015 ált. számú határozata alapján az ideiglenes kijelölést 

hosszabbítsa meg.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó egyéb döntések és 

kötelezettségvállalás megtételére.  

 

Juhász Péter jegyző  

A polgármesteri bértábla 2017. január 1.-től változott. Részletesen ismerteti ezt.  

 

Szabó József polgármester  

Bejelenti személyes érdekeltségét és szavazni akar.  

 

Ezen tényt a Képviselő-Testület tudomásul vette.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Szabó József polgármester (főállású) havi illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 

548.460 Ft / hó összegben állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) 

pontja alapján.  

 

2. Szabó József polgármester (főállású) havi költségtérítését a havi illetményének 15%-

ában határozza meg, azaz havi 82.269 Ft / hó összegben az Mötv. 71. § (6) bekezdése 

alapján.” 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

13/2017. (I. 27.) számú 

határozata 
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A Képviselő - Testület   

1. Szabó József polgármester (főállású) havi illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 

548.460 Ft / hó összegben állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) 

pontja alapján.  

 

2. Szabó József polgármester (főállású) havi költségtérítését a havi illetményének 15%-

ában határozza meg, azaz havi 82.269 Ft / hó összegben az Mötv. 71. § (6) bekezdése 

alapján. 

Szabó József polgármester  

Jelenleg az önkormányzatnál Rácz Zsolt a munkavédelmis szakemberünk. Jól végzi munkáját. 

Javaslom, hogy ezentúl a havi megbízási díját 31.000 Ft/ hó összegben határozzuk meg.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

„A Képviselő - Testület   

Rácz Zsolt munkavédelmi szakember részére 31.000 Ft/hó megbízási díjat határoz 

meg.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

14/2017. (I. 27.) számú 

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Rácz Zsolt munkavédelmi szakember részére 31.000 Ft/hó megbízási díjat határoz 

meg.  

 

Szabó József polgármester  

A települési adóról szóló rendelet-tervezet előterjesztését ismerteti.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

Szavazás.  
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A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a a települési adóról 
szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2017. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének 

3/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el: 
 
1. §  A települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:   
 „(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontját 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.”  
 
2.§ A jelen rendelettel kiegészített Rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározottakat a 

folyamatban lévő ügyekre is értelmezendő.  
 
3. §  Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját követő 

nap hatályát veszti.   

 
Szabó József 
polgármester  

Juhász Péter  
jegyző  

 
 

A jelen rendeletet 2017. január 28. napján kihirdettem.  
 

 
Juhász Péter  

jegyző  
 

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  

 


