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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 15-24/2017. (II. 15.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -          

 

Ügyiratszám: 21-7/2017/ÖNKOR.   

 

Határozatok:  

- 15/2017. (II. 15.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 16/2017. (II. 15.) számú határozat: 2017. évi önkormányzati költségvetés 

beterjesztéséről döntés  

- 17/2017. (II. 15.) számú határozat: Létavértes-Kokad-Monostorpályi 

Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetéséről döntés   

- 18/2017. (II. 15.) számú határozat: Futó Ferencné lemondásának elfogadása  

- 19/2017. (II. 15.) számú határozat: Pénzügyi bizottság elnökének és delegált 

tagjának megválasztása  

- 20/2017. (II. 15.) számú határozat: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása   

- 21/2017. (II. 15.) számú határozat: Monostorpályi Sportegyesület támogatása  

- 22/2017. (II. 15.) számú határozat: EFOP pályázat beadása  

- 23/2017. (II. 15.) számú határozat: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 

évi költségvetéséről döntés  

- 24/2017. (II. 15.) számú határozat: Római Katolikus Plébániával a Monostorpályi 

1062 hrsz- ú ingatlan 625 m2-re ajándékozási és telekalakítási szerződés megkötése  

 

Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. „Létavértes-Kokad-Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány” 

megszűntetése (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Hajdu Józsefné képviselői eskütétele, pénzügyi bizottság elnökének és delegált 

tagjának megválasztása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2017. február 15.          

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2017. február 15-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 

- Nyilas József képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Hajdu Józsefné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Futó Ferencné képviselő (lemondott a képviselői tisztségéről)  

- Berényi Attiláné 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. Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. „Létavértes-Kokad-Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány” 

megszűntetése (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Hajdu Józsefné képviselői eskütétele, pénzügyi bizottság elnökének és delegált 

tagjának megválasztása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. 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. 
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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 

15/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2017. február 15-i Képviselő-Testületi ülés napirendi pontjait elfogadta.  

 

1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

elfogadása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

A Pénzügyi bizottság döntése az, hogy jelenleg még ne fogadja el a Képviselő-Testület a 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.  

 

A pénzügyi bizottság döntése az alábbi:  

2/2017. (II. 15.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét még ne fogadja el. A törvény 

szerinti határidőben terjessze átdolgozás után a Képviselő-Testület elé a 

polgármester.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

Jelenleg nem fogadja el a Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, így felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy azt terjessze a soron következő Képviselő-Testületi ülésre elő.”  
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

16/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Jelenleg nem fogadja el a Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, így felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy azt terjessze a soron következő Képviselő-Testületi ülésre elő. 
 

2.napirendi pont: „Létavértes-Kokad-Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány” 

megszűntetése (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

17/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésére tekintettel 

kezdeményezi a bíróságnál „Létavértes-Kokad-Monostorpályi Közbiztonságáért 

Közalapítvány” nemperes eljárásban történő megszűntetését arra hivatkozással, hogy a 

közfeladat továbbra is, más hatékonyabb formában ellátásra kerül.  

 

Felelős:  a polgármester  

Határidő:  2017. február 28.  

 

3.napirendi pont: Hajdu Józsefné képviselői eskütétele, pénzügyi bizottság elnökének és 

delegált tagjának megválasztása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  
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Szabó József polgármester  

Ismerteti Futó Ferencné lemondását.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Futó Ferencné további munkájához sok sikert kívánunk.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy fogadja el a Képviselő-Testület Futó Ferencné képviselő lemondását 2017. 

február 1. napjával. Munkájához sok sikert kívánunk. Aki ezzel egyetért szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

18/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Elfogadja Futó Ferencné képviselő lemondását 2017. február 1. napjával. 

További munkájához sok sikert és kitartást kíván.  

 

Szabó József polgármester  

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a soron következő képviselő Hajdu 

Józsefné, aki a pénzügyi bizottság delegált tagja is egyben. Helyére a pénzügyi bizottságba 

Morák Gézánét kértük fel, aki a pénzügyi vezető volt az önkormányzatnál eddig.  

 

Hajdu Józsefné és Morák Gézáné nyilatkoznak, hogy nyílt ülésen dönthetnek a 

megválasztásukról.  

 

Szabó József polgármester  

Kérem, hogy álljunk fel és Hajdu Józsefné mondja utánam a képviselői eskü szövegét a 

Képviselő-Testület előtt.  

 

Hajdu Józsefné leteszi a Képviselő-Testület előtt a képviselői esküt, amely az alábbi:  

„Én, Hajdu Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szabó József polgármester  

Megkérdezem Hajdu Józsefné képviselőt, hogy vállalja a pénzügyi bizottság elnöki tisztségét?  

 

Hajdu Józsefné képviselő  

Igen, vállalom.  

 

Szabó József polgármester  
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Megkérdezem Morák Gézánét, hogy vállalja a pénzügyi bizottság delegált tagi tisztségét?  

 

Morák Gézáné  

Igen, vállalom.  

 

Hajdu Józsefné képviselő  

Bejelenti személyes érdekeltségét és szavazni kíván.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság elnökének Hajdu Józsefné képviselőt, míg a pénzügyi 

bizottság delegált tagjának Morák Gézánét válassza meg a Képviselő-Testület.   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

19/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A pénzügyi bizottság elnökének Hajdu Józsefné képviselőt, míg a pénzügyi 

bizottság új delegált tagjának Morák Gézánét választotta meg.  

 

2. A pénzügyi bizottság elnöke és tagjai:  

a) Hajdú Józsefné képviselő (elnök)  

b) Csuka Tamás képviselő (tag)  

c) Dr. Varga Zoltán László képviselő (tag)  

d) Kardos Róza (delegált tag)  

e) Morák Gézáné (delegált tag)  

 

Szabó József polgármester  

Kérem, hogy álljunk fel és Morák Gézáné mondja utánam a képviselői eskü szövegét a 

Képviselő-Testület előtt.  

 

Morák Gézáné leteszi a Képviselő-Testület előtt az esküt, mint a pénzügyi bizottság 

delegált tagja, amely az alábbi:  

„Én, Morák Gézáné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

Pénzügyi Bizottság tagi tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szabó József polgármester  

Kérem, hogy Hajdu Józsefné képviselő most, mint a pénzügyi bizottság elnöke mondja 

utánam a képviselői eskü szövegét a Képviselő-Testület előtt.  

 

Hajdu Józsefné képviselő, mint a pénzügyi bizottság elnöke leteszi a Képviselő-Testület 

előtt az esküt, mint elnök, amely az alábbi:  
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 „Én, Hajdu Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

Pénzügyi Bizottság Elnöki tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

4.napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Bejelenti személyes érdekeltségét és szavazni kíván.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerint határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

20/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Basa Attila Zoltán alpolgármester (társadalmi megbízatású) havi tiszteletdíját bruttó 

219.384 Ft / hó összegben állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján.  

 

2. Basa Attila Zoltán alpolgármester (társadalmi megbízatású) havi költségtérítését a havi 

tiszteletdíjának 15%-ában határozza meg, azaz havi 32.908 Ft / hó összegben az Mötv. 

80. § (3) bekezdése alapján.  

 

5.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

A Monostorpályi Sportegyesület kérelemmel fordult a Képviselő-Testülethez, hogy 800.000 

Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítsük őket. Ismerteti a kérelmet.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Én javaslom, hogy a Képviselő-Testület támogassa a sportegyesület kérelmét.  

 

Nyilas József képviselő  

Bejelenti személyes érdekeltségét, mivel a sportegyesület elnöke, és szavazni akar.  
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Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Monostorpályi 

Sportegyesületet 2017. évi költségvetéséből.”   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

21/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Monostorpályi 

Sportegyesületet 2017. évi költségvetéséből.  

 

Szabó József polgármester  

Lehetősége nyílik az önkormányzat EFOP-os pályázatok beadására, ilyenről már a Képviselő-

Testület is döntött. Kérem, hogy hatalmazzon fel a Képviselő-Testület engem ezekre, 

valamint a további kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

A polgármestert felhatalmazza az EFOP pályázatok beadására és az ezzel kapcsolatos 

további kötelezettségvállalások megtételére.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

22/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A polgármestert felhatalmazza az EFOP pályázatok beadására és az ezzel kapcsolatos 

további kötelezettségvállalások megtételére.  
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Szabó József polgármester  

A Képviselő-Testület tárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztését. 

Ismerteti a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetésének tervezetét. 

Javasolja, hogy azt a következő testületi ülésen a rendelet tartalmaként fogadja el.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetésének 

tervezetét a következő testületi ülésen a Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmaként fogadja 

el.”  

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

23/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetésének 

tervezetét a következő testületi ülésen a Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmaként fogadja 

el.  

 

Szabó József polgármester  

A Képviselő-Testület már döntött korábban arról, hogy a 1062 hrsz-ú ingatlan megosztását 

kezdeményezte. Történt is adás-vételi szerződés, viszont az egyház részéről nem a megfelelő 

személy írta alá, így ezen szerződést felbontottuk. Sok tárgyalást követően arra jutottunk 

megegyezésre az egyházzal, hogy ezen jogügyletet ajándékozási és telekalakítási szerződés 

formájában bonyolítsuk le.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Ingatlan ajándékozási és telekalakítási szerződést köt a Római Katolikus Plébániával 

(Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth utca 7.) a Monostorpályi 1062 hrsz- ú ingatlan 

625 m2-e vonatkozása tekintetében az ide tartozó változási vázrajz alapján.  

 

2. Az önkormányzat elfogadja az 1. pont szerinti területet a Római Katolikus Plébániától.  
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3. Felhatalmazza a polgármestert a valamennyi kapcsolódó dokumentum, okirat 

elkészíttetésére, a szerződés aláírására és további kötelezettségvállalások megtételére.  

 

4. A szükséges költséget és díjakat az önkormányzat mindenkori költségvetéséből 

biztosítja.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

24/2017. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
1. Ingatlan ajándékozási és telekalakítási szerződést köt a Római Katolikus Plébániával 

(Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth utca 7.) a Monostorpályi 1062 hrsz- ú ingatlan 

625 m2-e vonatkozása tekintetében az ide tartozó változási vázrajz alapján.  

 

2. Az önkormányzat elfogadja az 1. pont szerinti területet a Római Katolikus Plébániától.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a valamennyi kapcsolódó dokumentum, okirat 

elkészíttetésére, a szerződés aláírására és további kötelezettségvállalások megtételére.  

 

4. A szükséges költséget és díjakat az önkormányzat mindenkori költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Szabó József polgármester  

Tájékoztatom a Képviselő-Testületet az alábbi pénzügyi bizottsági döntésről:  

3/2017. (II. 15.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Megállapítja, hogy valamennyi önkormányzati képviselő, továbbá a pénzügyi 

bizottság külsős bizottsági tagjai, valamint a velük egy háztartásban élő közeli 

hozzátartozók elkészítették és leadták a vagyonnyilatkozatukat.  

 

2. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a jelen döntésről tájékoztassa a Képviselő-

Testületet.  

Felelős: a pénzügyi bizottság elnöke  

Határidő: a soron következő Képviselő-Testületi ülés   

 

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  

 


