
48 

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 31-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 31-39/2017. (III. 31.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 5-10/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.            

 

Ügyiratszám: 21-11/2017/ÖNKOR.   

 

Határozatok:  

- 31/2017. (III. 31.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 32/2017. (III. 31.) számú határozat: Gondozási Központ és Község Könyvtár alapító 

okiratának módosítása  

- 33/2017. (III. 31.) számú határozat: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

alaptó okiratának módosítása  

- 34/2017. (III. 31.) számú határozat: Vendégebéd árának meghatározása  

- 35/2017. (III. 31.) számú határozat: Tanyákra kiírt pályázat beadásában részvétel  

- 36/2017. (III. 31.) számú határozat: Capoeira Csoport támogatása  

- 37/2017. (III. 31.) számú határozat: Basa Bolt felépítménnyel kapcsolatos döntés  

- 38/2017. (III. 31.) számú határozat: 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása  

- 39/2017. (III. 31.) számú határozat: Piac kialakítására pályázat beadása  

 

Rendeletek: 

- 5/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: A helyi építési szabályzatról szóló 

12/2013. (VI. 22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről 

- 6/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges számú választópolgárok számáról 

- 7/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 

- 8/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: A közterület használat szabályairól és 

díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről 

- 9/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: A szociális barnakőszén 2016/2017. évi 

támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egyes rendelkezésinek hatályon kívül 

helyezéséről  

- 10/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelet: Az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

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

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
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3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 

számáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet egyes rendelkezésinek hatályon kívül helyezése  (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: az óvoda intézményvezetője   

 

8. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2017. március 31.          

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2017. március 31-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 

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

- Hajdu Józsefné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 5 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 4 fő képviselő jelen van. 3 fő képviselő jelentette be távolmaradását.   

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

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

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 

számáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet egyes rendelkezésinek hatályon kívül helyezése  (írásbeli előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester  

 

7. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: az óvoda intézményvezetője   

 

8. 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 

31/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

 Elfogadja a 2017. március 31. napi Képviselő-Testület ülés napirendi pontjait.  

 

1.napirendi pont: A helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI. 22.) önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (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 rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a helyi építési 

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

hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét, mely az 

alábbi:  
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MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

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

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

 

Monostorpályi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, 

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

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Hatályon kívül helyezi a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI. 22.) 

önkormányzati rendelet 

a) 1. § (2) bekezdését,  

b) 11. § (1) bekezdés ac) alpontját,  

c) 13. §-át,  

d) 15. § (5) bekezdését,  

e) 20. § (1) bekezdését és a (6)  - (7) bekezdését,  

f) 21. § (3) bekezdését, a (6) bekezdését és a (8) bekezdését,  

g) 22.§ (3) bekezdés c) pontját, a (3) bekezdés g) – h) pontját, a (4) bekezdés a) – d) pontját, 

az (5) bekezdés b) pontját, a (7) bekezdés f) – g) pontját és a (9) bekezdés a) pontját,  

h) a 31. § (3) bekezdését,  

i) a 34. § (7) bekezdését.  

 

2.§ A jelen rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját követő 

nap hatályát veszti.  

 

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2017. április 1. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

2.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának 

módosítása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

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

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 

32/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését „Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása” 

tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 

 

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

törzskönyvi bejegyzés napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és 

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

alapító okiratát. 

 

1.melléklet  

 

Okirat száma:49-4/2017/ÖNKOR. 

Módosító okirat 

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete által 2016. március 10. napján kiadott, 16-6/2016/ÖNKOR. számú 

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

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete 32/2017. (III.31.) számú 

határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában szereplő „Libary” szöveg helyébe a „Library” 

szöveg lép. 

 

2.  Az alapító okirat 1.3.2. pontjában szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:  

 

2 
Főzőkonyha  4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 67. § (1) 

bekezdése szerint. 

4.1.2. Szociális étkeztetés a Szoctv. 62. § (1) bekezdése szerint. 

4.1.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.  
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4.1.4. Szünidei gyermekétkeztetés: A köznevelési intézményben a szünidei 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint. 

4.1.5. Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvényben meghatározottak szerint.  

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

4.3.1. Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény: a teljes önellátásra nem 

képesek, illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás magában foglalja a szállás, az ellátás, a 

felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását.  

 

4.3.2. A települési könyvtár feladatainak ellátása: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Nyilvános könyvtári alapfeladatai: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 

4.3.3. Az iskolai könyvtári feladatai: 

. 

4.3.3.1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

5. gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása, 

6. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

7. tanórai foglalkozások tartása, 

8. az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

9. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését. 

 

4.3.3.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

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

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a 

nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények 

gondozása, 
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 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

 

4.3.4. Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani. 

 

4.3.5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Bölcsődés, óvodás és iskolás 

gyermekek étkeztetése. A gyermek életkorának megfelelően valamennyi nevelési, 

tanítási napon az intézménynek kötelezően étkezést kell biztosítani. A bölcsődei 

ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést, a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg 

főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést kell biztosítani. Az 

étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

 

4.3.6. Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés: Az intézmény kötelező 

feladata, a jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője kérelmére a déli meleg 

főétkezés biztosítása a gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről 

szükséges gondoskodni. A szünidei gyermekétkeztetés időtartama igazodik a gyermek 

ellátását, nevelését biztosító intézmények (bölcsőde, óvoda) zárva tartásához, illetve a 

tanítási szünetekhez. 

 

4.3.7. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben 

a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő 

feladatok ellátása. 

 

4.3.8. Vendégétkeztetés: az intézmény szabad kapacitása terhére vendégétkezéssel 

összefüggő feladatokat is ellát. 

5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

7 107051 Szociális étkeztetés 

8 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

6. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Monostorpályi Község közigazgatási területe. 

Az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

vonatkozásában Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe.  

 

7. Az alapító okirat 5.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 
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„közalkalmazotti jogviszonyba” 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Monostorpályi, 2017. március 31. 

 

                                                                                           P.H. 

 

 

Szabó József 

polgármester 

 

2. melléklet  

 

Okirat száma: 49-5/2017/ÖNKOR. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát  a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. angol nyelven: Care Centre and Village Library 

1.2.2. német nyelven: Care Centre und Dorfbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv: 

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

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

2 
Főzőkonyha  4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.05.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

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

 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 

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

 



57 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

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

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 67. § (1) bekezdése szerint. 

4.1.2. Szociális étkeztetés a Szoctv. 62. § (1) bekezdése szerint. 

4.1.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.  

4.1.4. Szünidei gyermekétkeztetés: A köznevelési intézményben a szünidei 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint. 

4.1.5. Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

meghatározottak szerint.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  

 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

4.3.1. Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény: a teljes önellátásra nem képesek, 

illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó 

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

nyújtott segítség biztosítását.  

 

4.3.2. A települési könyvtár feladatainak ellátása:  

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

Nyilvános könyvtári alapfeladatai: 

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

bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 

 

4.3.3. Az iskolai könyvtári feladatai: 

. 

4.3.3.1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

10. gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

11. tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

12. tanórai foglalkozások tartása, 
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13. az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

14. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

4.3.3.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

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

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

4.3.4. Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

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

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

4.3.5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek 

étkeztetése. A gyermek életkorának megfelelően valamennyi nevelési, tanítási napon az 

intézménynek kötelezően étkezést kell biztosítani. A bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 

formájában két kis étkezést, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, 

valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 

formájában két kis étkezést kell biztosítani. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

 

4.3.6. Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés: Az intézmény kötelező feladata, a 

jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője kérelmére a déli meleg főétkezés biztosítása 

a gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés 

elsősorban helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről szükséges gondoskodni. A 

szünidei gyermekétkeztetés időtartama igazodik a gyermek ellátását, nevelését biztosító 

intézmények (bölcsőde, óvoda) zárva tartásához, illetve a tanítási szünetekhez. 

 

4.3.7. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 

pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 

ellátása. 

 

4.3.8. Vendégétkeztetés: az intézmény szabad kapacitása terhére vendégétkezéssel összefüggő 

feladatokat is ellát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

7 107051 Szociális étkeztetés 

8 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
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9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Monostorpályi Község közigazgatási területe. 

Az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

vonatkozásában Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

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

pályázat útján Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 évre, 

határozott időre bízza meg közalkalmazotti jogviszonyba, az 1992. évi XXXIII. törvény a 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról értelmében. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony  
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

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

3 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2017.március 31. napján kelt, 

……………………………………napjától alkalmazandó 49-4/2017/ÖNKOR. okiratszámú 

módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: ……………………………………………………………. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

3.napirendi pont: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 

választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása (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 rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta A helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló 6/2017. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

6/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Helyi népszavazást a monostorpályi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet. 

2. § Ez a rendelet 2017. április 3. napján lép hatályba. 

3. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Monostorpályi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 

szóló 16/1999. (V.27.) önkormányzati rendelete. 

                     Szabó József       Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2017. április 1. napján kihirdettem:  

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

4.napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása (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 rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét, 

mely az alábbi:  

 

Monostorpályi  község Önkormányzat képviselő – testületének 

7/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
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Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra.  

 

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet megállapítása és ügyeleti ellátás  

2.§ 

 

(1) Monostorpályi Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és 

házi gyermekorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: Egészségház, 4275 

Monostorpályi, Landler tér 4.  

(2) A házi gyermekorvosi ellátást a háziorvos végzi.  

(3) Az ügyeletellátást végzője és helye: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft., 4274 

Hosszúpályi, Debreceni utca 19.    

 

3. Ügyeleti ellátás  

3.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 

keretében látja el.  

 

4. Védőnői körzet megállapítása  

4.§ 

 

Monostorpályi község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet 

alkot. 

A körzet székhelye: Egészségház, 4275 Monostorpályi, Landler tér 4.  

 

5. Fogorvosi körzet megállapítása és ügyeleti ellátás  

5.§ 

 

(1) Monostorpályi község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 

alapellátási körzetet alkot. A körzet székhelye: Egészségház, 4275 Monostorpályi, 

Landler tér 4.  

(2) Az ügyeleti ellátásért a fogorvosi tevékenységre kötött feladat-ellátási szerződés 

alapján a területileg illetékes Debreceni Egyetem Klinika Központ végzi.  

 

6. Iskola – egészségügyi ellátási körzet megállapítása  

6.§ 
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(1) Az iskola-egészségügyi ellátás körzethatára az általános iskolában tanulói 

jogviszonnyal rendelkezőkre terjed ki.  

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet a 4275 Monostorpályi, Landler tér 4. szám alatti Egészségházban biztosítanak. 

 

7. Körzetekhez tartozó utcajegyzékek  

7. § 

 

A körzetekhez tartozó utcajegyzék a Mellékletben kerül meghatározásra.  

 

Záró rendelkezések 

8.§ 

 

(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017. április 3. napján lép 

hatályba. 

(2) A (3) bekezdés 2017. augusztus 30. napján lép hatályba.  

(3) Hatályát veszti:  

a) a védőnői körzet kialakításáról szóló 17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet,  

b) a háziorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati 

rendelet, 

c) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet,  

d) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.   

 

 

 

    Szabó József                  Juhász Péter  

    polgármester          jegyző 

 

 

Jelen rendelet 2017. április 1. napján kihirdetésre került.  

 

          Juhász Péter  

               jegyző 

 

 

Melléklet a 7/2017. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelethez  

 

     K I M U T A T Á S 

          A körzethez tartozó utcákról  

        A               B  

                     Sorszám    utca megnevezése  

1. Ady E.utca        

2. Arany J. utca 

3. Árpád utca 

4. Bartók B.utca       

5. Bajcsy Zs. utca 

6. Debreceni utca       
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7. Bethlen utca 

8. Béke utca 

9. Bocskai utca 

10. Csonkás tanya  

11. Damjanich utca 

12. Domb utca 

13. Dózsa Gy. utca 

14. Gugyori  

15. Hajnal utca 

16. József A.utca        

17. Kossuth utca         

18. Landler tér        

19. Létai utca         

20. Liliom tanya  

21. Liget 

22. Lorántffy utca 

23. Liszt F.utca         

24. Marx K.utca        

25. Nyíl utca        

26. Petőfi S.utca  

27. Petőfi tér  

28. Rákóczi utca   

29. Rákóczi köz      

30. Rózsa utca        

31. Sziget utca  

32. Táncsics utca  

33. Vasvári P. utca  

34. Vörösmarty utca    

35. Zsákos tanya  

 

5.napirendi pont: A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (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 rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a közterület használat 

szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2017. (IV. 1.) önkormányzati 

rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

8/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdés és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használat szabályairól és 

díjáról szóló 21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről a következőket rendeli el. 

 

1.§ Hatályon kívül helyezi a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII. 

28.) önkormányzati rendelet  

a) 8/A.§ (3) – (4) bekezdését,  

b) az 1. melléklet 9. pontját.  

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, majd a hatálybalépést 

követő munkanap hatályát veszti.  

 

 

Szabó József 

polgármester 

 

 

Juhász Péter 

jegyző 

 

E rendeletet 2017. április 1. napján kihirdettem.  

 

 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 

6.napirendi pont: A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól 

szóló rendelet egyes rendelkezésinek hatályon kívül helyezése  (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 rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a szociális 

barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egyes 

rendelkezésinek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2017. (IV. 1.) önkormányzati 

rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

    9/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül  helyezéséről 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdése alapján, továbbá,  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 26. 

§-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

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

bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 20/2016. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Hatályon kívül helyezi a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi 

szabályairól szóló 20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

a) 3. § (1) bekezdés c) pontját,  

b) 3. § (4) bekezdését.  

 

2. §  Ezen rendelet kihirdetés napját követő nap napján lép hatályba, majd a hatályba 

lépését követő nap hatályát veszti.  

 

Szabó József  

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

A rendeletet 2017. április 1. napján kihirdettem:  

  
Juhász Péter  

jegyző  

 

7.napirendi pont: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: az óvoda intézményvezetője   

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 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

33/2017. (III. 31.) számú  

határozata 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését „Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása” 

tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 

 

A Képviselő – Testület a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a 

törzskönyvi bejegyzés napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és 

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

alapító okiratát. 

 

1.melléklet  

Okirat száma: 49-6/2017/Önkor. 

 

Módosító okirat 

A Monostorpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete által 2015. július 30. napján kiadott, 32-14/2015/ÖNK. számú 

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

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete 33/2017. (III.31.) számú 

határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

 

1. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.1.1. ......................................................................................................................... m
egnevezése: Monostorpályi Óvoda -  Bölcsőde 

 

 

2. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A  2011. évi CXC. törvény előírásai szerint: 

- ..................................................................................................................... ó
vodai nevelés 

- ..................................................................................................................... a 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 

nevelése, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

a,  mozgásszervi fejlődési zavarral 

b, érzékszervi fejlődési zavarral (látás, hallás) 

c, értelmi fejlődési zavarral 

d, beszédfogyatékossággal 

e, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozott fogyatékossággal 

f, autizmus spektrum zavarral 

g, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,- figyelem, - vagy magatartás 

szabályozási zavarral) küzd. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

előírtak szerint: 

- ..................................................................................................................... b
ölcsődei ellátás 

 

3. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 .................................................................................................................... A
 gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő 

feladatok ellátása. 

 

 

 .................................................................................................................... a  

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 

 .................................................................................................................... b
ölcsődei ellátás keretében a családban nevelkedő, három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, 

 .................................................................................................................... h
átrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése óvodai fejlesztő program 

keretében, 

 .................................................................................................................... h
it, - és vallás oktatás, melyhez az intézmény az érvényben lévő törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket. 

 

4. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

5. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  

6. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  

 

5. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján, az előírt pályázati 

eljárást és a kötelező véleménykikérést követően Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő – testülete bízza meg, nevezi ki, illetve dönt a megbízás 

visszavonásáról. A megbízás időtartama határozott, legfeljebb 5 évre szól. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
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6. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 5.2. pontjában szereplő táblázat a következő sorral egészül ki: 

2. megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

3. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

 

 

7. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 6.2.1.  – jelenlegi formanyomtatványban 6.1.1. - pontja a következő 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„óvoda – bölcsőde”  

 

 

8. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 6.2.2. – jelenlegi formanyomtatványban 6.1.2. - pontja a következő 

szövegrésszel egészül ki: 

„a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése” 

 

 

9. .................................................................................................................................... A
z alapító okirat 6.2.3. – jelenlegi formanyomtatványban 6.1.3. - pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a köznevelési intézmény 

gazdálkodási feladatait a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal - 4275, Monostorpályi, 

Bajcsy Zsilinszky utca 1. - látja el. 

 

 

10. .................................................................................................................................. A
z alapító okirat 6.3. – jelenlegi formanyomtatványban 6.2. – pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde (óvoda) - 75 fő 

2 
Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsőde) 

- 12 fő 

 

 

 

11. .................................................................................................................................. A
z alapító okirat 6.4. – jelenlegi formanyomtatványban 6.3. – pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 
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használati joga 

1 

4275, Monostorpályi, Damjanich 

utca 1. 

1 használatra átadott 

az önkormányzat 

mindenkori 

vagyonrendeleté

ben 

meghatározottak 

szerint 

óvodai nevelés, 

bölcsődei 

ellátás 

 

Jelen módosító okiratot 2017. július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Monostorpályi, 2017. …………….. 

P.H. 

 

…………………………………………………. 

                                                                                         Szabó József 

                                                                                          polgármester 

 

2. melléklet  

 

Okirat száma: 49-7/2017/Önkor. 

 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Monostorpályi Óvoda és 

Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Monostorpályi Óvoda- Bölcsőde  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése:  

1.2.1. angol nyelven: nursery and crèche 

1.2.2. német nyelven: Kindergarten und Kinderkrippe   

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye: 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

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

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének:  

 megnevezése székhelye 

1 Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 4274 Hosszúpályi, Kossuth út 3-5. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 

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

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

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

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A 2011. évi CXC. törvény előírásai szerint: 

- ................................................................................................................................ ó
vodai nevelés 

- ................................................................................................................................ a 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

a,  mozgásszervi fejlődési zavarral 

b, érzékszervi fejlődési zavarral (látás, hallás) 

c, értelmi fejlődési zavarral 

d, beszédfogyatékossággal 

e, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozott fogyatékossággal 

f, autizmus spektrum zavarral 

g, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,- figyelem, - vagy magatartás 

szabályozási zavarral) küzd. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

előírtak szerint: 

- ................................................................................................................................ b
ölcsődei ellátás. 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 .............................................................................................................................. A
 gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 

átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 

magába foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

 .............................................................................................................................. a  

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

 .............................................................................................................................. b
ölcsődei ellátás keretében a családban nevelkedő, három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, 

 

 

 

 .............................................................................................................................. h
átrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése óvodai fejlesztő program keretében, 

 .............................................................................................................................. h
it, - és vallás oktatás, melyhez az intézmény az érvényben lévő törvényi 
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rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

5. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  

6. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  

 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Monostorpályi Község közigazgatási területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján, az előírt pályázati eljárást és a kötelező 

véleménykikérést követően Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

bízza meg, nevezi ki, illetve dönt a megbízás visszavonásáról. A megbízás időtartama 

határozott, legfeljebb 5 évre szól. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény   

2. megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

3. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

 

 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény, óvoda - bölcsőde  

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése. 

- óvodai nevelés 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése 

 

 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a köznevelési intézmény 

gazdálkodási feladatait a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal - 4275, Monostorpályi, 

Bajcsy Zsilinszky utca 1. - látja el. 
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6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde (óvoda) - 75 fő 

2 
Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsőde) 

- 12 fő 

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

4275, Monostorpályi, Damjanich 

utca 1. 

1 használatra átadott 

az önkormányzat 

mindenkori 

vagyonrendeleté

ben 

meghatározottak 

szerint 

óvodai nevelés, 

bölcsődei 

ellátás 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. 

§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy a jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde 2017. március 31.napján kelt,   

……………………………………. napjától alkalmazandó 49-6/2017 okiratszámú módosító 

okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.  

 

 

Kelt:………………………………………………………. 

 

P.H. 

 

…………………………………………………. 

                                                                                         Magyar Államkincstár                                                             

       

 

8.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.   

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az 

igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 



73 

 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét, 

mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  

10/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 8. pontja, a 42. § 1. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva,  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 

bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 148. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltakra,   

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 

1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) Melléklete helyébe jelen 

rendelet Melléklete lép.   

2.§  A jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés napját 

követő napon hatályát veszti.    

 

Szabó József 

polgármester   

Juhász Péter  

jegyző  

 

Jelen rendeletet 2017. április 1. napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  

 

 

Melléklet a 10/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez  

 

„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  

 
S.sz. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak (Ft) 

A B C D 

 1.  ÓVODA  Tízórai 95 

     Ebéd 200 

     Uzsonna 95 

     Összesen 390 

 2/A. ALSÓS GYERMEK  Tízórai 90 

     Ebéd 200 

     Uzsonna 90 

     Összesen 380 

2/B ALSÓS GYERMEK  Tízórai 90 

     Ebéd 200 

     Összesen 290 

2/C 
FELSŐS 

GYERMEK 

 Tízórai 95 
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     Ebéd 220 

     Uzsonna 95 

     Összesen 410 

2/D 
FELSŐS 

GYERMEK 

 Tízórai 95 

     Ebéd 220 

     Összesen 315 

3. BÖLCSŐDE Reggeli 95 

     Tízórai 100 

     Ebéd 200 

     Uzsonna 95 

     Összesen 490 

 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  

 

Szabó József polgármester  
A vendégebéd árát is meg kell határozzuk. Javaslom nettó 433 Ft + 117 Ft, azaz bruttó 550 Ft 

/ adag összegben meghatározni. A normáját pedig nettó 264 Ft/adagban. Aki ezzel egyetért, 

kérem szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

34/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A vendégebéd díját nettó 433 Ft + 117 Ft Áfa, azaz bruttó 550 Ft/vendégebéd 

összegben határozza meg.  

 

2. A belterületen házhozszállításának díját „bruttó 40 Ft/alkalom/vendégebéd 

adagszám” összegben határozza meg.  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti id. Hanilla József kérelmét.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az önkormányzat a pályázatot nyújtsa be azzal, hogy az előkészítési 

munkákat, valamint az önerőt a kérelmezők biztosítsák. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
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Képviselő-Testületének 

35/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Az id. Hanilla József és Nagy Lajos (továbbiakban: kérelmezők) által kérelmezett, a 

Monostorpályi, Liget tanya 43. és 44. szám alatti ingatlanokhoz a villamos áram 

földkábelen történő bekötésével kapcsolatos pályázatot beadja, abban az esetben ha a 

kérelmezők a pályázat előkészítési munkáit elvégzik, azt finanszírozzák, valamint az 

önerőt maradéktalanul az önkormányzat rendelkezésére bocsátják.  

 

2. Nyertes pályázat esetén valamennyi projekthez kapcsolódó feladat ellátására a 

kérelmezők feladata és felelőssége.  

 

Szabó József polgármester  

A capoeira csoport kérelmét ismereti.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk őket. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

36/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A Monostorpályi Capoerira csoport részére 2017. évben egyszeri 50.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást biztosít.   

 

Szabó József polgármester  

A tanácsi rendszerben a jelenlegi Basa Bolt területére köttetett egy használati szerződés azzal, 

hogy a bolt területét külön helyrajzi számon fogja szerepeltetni. Ezt a tanács nem végezte el, 

így most a terület rendezése válik szükségessé.  

 

Basa Attila alpolgármester 

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy ehhez hozzájárulni szíveskedjenek. Bejelentem 

személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat – tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő-Testület  

1. Hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzata tulajdonát képező Marx Károly utca (hrsz: 149) és a Létai út 

kereszteződésében található Basa Bolt megnevezésű üzlet (cím: Létai út 38., 
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továbbiakban: Bolt) alatti önkormányzati tulajdonú közterületet a COOP Zrt., a 

Bolt értékesítését követően térítésmentesen használja.  

 

2. Hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy a Bolt értékesítését követően a COOP 

Zrt., mint a Bolt tulajdonosa a felépítményt a Monostorpályi 149 hrsz-on önálló 

helyrajzi számként szerepeltesse és ezt az ingatlan-nyilvántartásba az őt megillető 

földhasználati joggal együtt, valamennyi ide vonatkozó kiadást vállalva 

bejegyeztesse.  

 

3. Az 1. pontbeli hozzájárulás a Bolt jelenlegi tevékenységével azonos célra történő 

fenntartásáig, illetve üzemeltetéséig érvényes.”    

 

Szabó József polgármester  

Aki ezzel egyetért kérem szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

37/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

1. Hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy a Monostorpályi Község 

Önkormányzata tulajdonát képező Marx Károly utca (hrsz: 149) és a Létai út 

kereszteződésében található Basa Bolt megnevezésű üzlet (cím: Létai út 38., 

továbbiakban: Bolt) alatti önkormányzati tulajdonú közterületet a COOP Zrt., a 

Bolt értékesítését követően térítésmentesen használja.  

 

2. Hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy a Bolt értékesítését követően a COOP 

Zrt., mint a Bolt tulajdonosa a felépítményt a Monostorpályi 149 hrsz-on önálló 

helyrajzi számként szerepeltesse és ezt az ingatlan-nyilvántartásba az őt megillető 

földhasználati joggal együtt, valamennyi ide vonatkozó kiadást vállalva 

bejegyeztesse.  

 

3. Az 1. pontbeli hozzájárulás a Bolt jelenlegi tevékenységével azonos célra történő 

fenntartásáig, illetve üzemeltetéséig érvényes.    

 

Szabó József polgármester  

Lehetőség nyílik pályázat benyújtására piac kialakítására. Ahová szántuk a területet, azt 

értékesítettük a COOP Zrt. részére. Viszont egyeztettünk velük, segítenek abban, hogy 

megvalósíthassuk szándékunkat. Ismereti részletesen a pályázati kiírást.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  
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1. Benyújtja pályázatát „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztése, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” felhívásra az 1. célterületre: „helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése”, helyi piac 

kialakítására a Monostorpályi 495/1 hrsz-ú ingatlanra, 50.000.000 Ft összegre.   

 

2. Felkéri a COOP Zrt.-t, mint a Monostorpályi 495/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy 

a projekt megvalósítása tekintetében hozzájárulását adja.  

 

3. Az önkormányzat a mindenkori költségvetésében a szükséges önerőt biztosítja.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a további ide vonatkozó 

kötelezettségvállalások megtételére.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

38/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

1. Benyújtja pályázatát „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztése, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” felhívásra az 1. célterületre: „helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése”, helyi piac 

kialakítására a Monostorpályi 495/1 hrsz-ú ingatlanra, 50.000.000 Ft összegre.   

 

2. Felkéri a COOP Zrt.-t, mint a Monostorpályi 495/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy 

a projekt megvalósítása tekintetében hozzájárulását adja.  

 

3. Az önkormányzat a mindenkori költségvetésében a szükséges önerőt biztosítja.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a további ide vonatkozó 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Szabó József polgármester  

El kell fogadnunk a 2017. évi közbeszerzési tervet. Részletesen ismertetve.  

 

Javaslom, hogy fogadjuk el az általam ismertetett 2017. évi közbeszerzési tervet. Aki ezzel 

egyetért, kérem szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

39/2017. (III. 31.) számú 

Határozata 
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A Képviselő-Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

 

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  

 


