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Jegyzőkönyv 
 

Készült 2010. 12.27-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Közmeghallgatással egybekötött Nyílt képviselő-testületi üléséről.  
 
Jelen vannak:   

- Szabó József polgármester 
- Basa Attila alpolgármester 
- Berényi Attiláné, Gyügyei Ernő, Nyilas József, Sápiné Molnár Edit,  

önkormányzati képviselők. 
    
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter mb. jegyző 
- Vágó Józsefné Gondozási központ vezetője.  

 
Lakosok száma: 50 fő.  
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-testület tagjai közül Dr. Varga Zoltán képviselő igazoltan van távol, 6 fő jelen van. 
 
Külön köszöntötte a nyilvánosság körében megjelenteket. 
 
1. napirendi pont: A szennyvízberuházással és egyéb lakossági felvetésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
Szennyvízberuházásról tájékoztatás. Jelenleg folynak a feltérképezések. Azt tudom mondani, 
hogy érdemes csatlakozni, mert a 30 %-os állami támogatást csak így lehet igénybe venni. 
Szintén van még egy költsége, mindenhol 1 méteres beállást megoldják, csonk, amire rá lehet 
csatlakozni 20-30 e Ft költség lesz amit még állni kell utána , valamint a továbbiakban a 
fogyasztás utáni szennyvízdíjat. 2008-as tervekben volt egy szám 250 Ft körül lenne 
köbmétere. Mire megvalósul ennél biztosan több lesz, de  1000 Ft-os díj biztos nem lesz. 
Jelenleg kiszámítottuk, hogy a szippantós 1100 Ft-ban van köbméterenként, úgy gondolom ha 
megvalósul a beruházás,  azok számára akik most zárt aknából oldják meg, mindenképpen 
kedvezőbb lesz. 
Megpróbáltunk részletes tájékoztatást nyújtani a lakosságnak az általunk megküldött 
tájékoztatóban, valamint a lakossági fórumon is örömmel láttuk, hogy van érdeklődés, és 
nagyon sokan várják a megvalósulást. Ugyanakkor azt is észre vettük, hogy sokan vannak 
akik még mindig nincsenek tisztában a költségekkel, a vízi közmű társulathoz való 
csatlakozással, stb. Kérem a jelenlévőket, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatosan 
bármilyen kérdése van, szíveskedjen megtenni, hisz azért vagyunk itt, hogy mindenkinek 
felvilágosítást nyújtsunk.  
 
Kozma József lakos  
Anyagi vonzata nem tiszta. Belemegyünk egy társulásba. Kényszertagok is lesznek. Mi a 
biztosíték arra, hogy a lakosság egy bizonyos százaléka fizeti majd. Én mint tag csak adós 
maradok, és ha az aki nem fizet és nem tudja behajtani a társulás, vagy pénzintézet, netán az 
önkormányzat, azokon hajtják be aki tud fizetni. Mi véd engem, ha kifizetem a részem, utána 



engem semmiféle kiadás nem terhel? Önkormányzat lesz a kezes? Az önkormányzat is a falu, 
tehát mi vagyunk. Csak a közösség vállalja. Ezt nem értem, ha egy összegbe fizetünk, vagy  
ha havi díjba fizetünk, mi a biztosíték arra, hogy utána nem fog nőni a költség, Amikor 
aláírok tudjam mit vállalok. Szeretném ha egy kicsit részletesebben elmondanák. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Üdvözlöm a nyilvánosság körében megjelenteket, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és az 
önkormányzati fórumon is szép számban részt vettek. Látszik, hogy az érdeklődés megvan. 
Elhangzott a kérdés, hogy mi van olyankor ha havonta vállaljuk a lakás-takarékpénztári 
befizetést,  vagy egy összegben, vagy másképp, és mi a biztosíték, és mi lesz az 
Önkormányzattal, akik ugye mi vagyunk, mint a falu. Próbáljuk ketté választani a dolgot. Aki 
nem fizeti a lakás takarékpénztár által megállapított 1.980 Ft-ot  havonta, az önkormányzat  a 
jegyzővel közlik, hogy az adott időszakban ki nem fizet, milyen hátraléka áll fenn.  Ezek 
alapján a jegyző adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti és az Art. alapján be kell 
hajtani a hátralékot. Hasonlóan a kommunális hulladékhoz, adók módjára kell és lehet 
behajtani, minden egyes személyre vonatkozóan, független a többiektől. Akkor, ha megindul 
a behajtás meg kell nézni van-e jövedelem, ingó, ingatlana, és legvégső esetben foglalás 
történik, történhet. Jelzálogot bejegyeztetjük a tulajdonlapra.  
 
Kozma József lakos  
Attól hogy valakinek jelzálogot bejegyzünk az nem pénz. Havonta, a pénzintézet felé fizetni 
kell. Önkormányzat dolga, de azon túlmenően mi lesz a  biztosíték? 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Ez a biztosíték, amit elmondtam.  Mi sem azon leszünk, hogy egy-két évig húzódjon az 
adósság, hanem azon leszünk, hogy azonnali beszedéssel rendezni tudjuk. Pl.: az 
egészségbiztosítástól  megkérjük hol van az illetőnek a munkahelye, honnan fut be 
járulékfizetés és írunk neki, hogy a munkabéréből tiltsák le, mert  a munkáltatónak 
kötelessége letiltani és átutalni az önkormányzatnak, mi pedig  tovább utaljuk a 
pénzintézetnek.  
 
Kozma József lakos  
Így legyen. Szerintem lesz itt behajtatlan dolog is. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Csoda lenne, ha nem lenne, mindenhol vannak hátralékok, ez lenne a legszebb dolog, ha nem 
lenne. Úgy gondolom, hogy mindenki aki igényli úgy gondolja, hogy ez az egész beruházás 
megéri. Az lenne a legbiztosabb, ha mindenki egy összegben fizetné be. Ha mindenki fizeti 8 
évig nem lesz semmi plusz fizetni valója. 
Szabó József polgármester 
A szennyvíz beruházás szervezésében hívtunk össze az elmúlt évben is fórumokat, elindultak  
a lakás takarékpénztári belépések, az elmúlt héten is tartottunk egy lakossági fórumot. Már ott 
is elmondtuk, hogy a  85 %-os EU –s támogatást  eldobnánk és ezzel kizárnánk magunkat a 
további támogatásokból is. A három települést egyformán érintené és az eddigi támogatást 
kamatosan vissza kellene fizetni. Eddig már eljutottunk, ezt nem adhatjuk vissza. Ki van 
fizetve  a  terv, stb. 
 
Juhász László lakos  
Miért nem 2006-ban ültünk össze?  
 



Szabó József polgármester 
Volt egy tájékoztató anyag kiküldve 2006-ban is, felmérés készült, hogy a szennyvízre 
hányan kötnének rá, milyen támogatottságú lenne, akkor a lakosok több mint fele támogatta  a 
visszajuttatott nyilatkozat alapján ezt a beruházást.  
 
Juhász László lakos  
Erről nem is hallottunk. 
 
Szabó József polgármester 
Képviselő-testület első körben nem szavazta ezt meg, magát a szennyvízberuházást. 
Lakosságot figyelembe véve nem tudtuk felvállalni, utána részben külső nyomások történtek a 
testületre a polgármesterek nyomására. A  Létavértesi példa volt előttünk 15 %-os volt a 
felmérések alapján a csatlakozók száma alapján, és mint kiderült, azóta ők is örültek volna ha 
elindulnak, ennek ellenére. Volt  egy felmérés nálunk, ahol a lakosság 50 %-a nyilatkozott.  
Akkor döntött úgy a testület,  hogy jó akkor legyen.  
 
Juhász László lakos  
Ha nem szavazta meg először,  miért kellett megszavazni? Mi lesz, ha jövőre már nem érdekli 
az EU-t  a mi beruházásunk, akkor  mi lesz? 
 
Szabó József polgármester 
Eddig ők  adták  a pénzt , ezután meg ő fog bírságolni.  
 
Juhász László lakos  
2006-ban miért indultunk? Most kényszernek tűnik. Miért nem veszünk két IFÁT? Miért nem 
arra költjük ezt a pénzt? Most is viszik valahova a szennyvizet. 
 
Szabó József polgármester 
2002-ben indult ez valójában, addig a terveket kellett elkészíteni, települési adottságok 
vizsgálata, stb. készült el mire benyújtásra került a közös pályázat, és 2008.-ban  megnyertük 
az első fordulót.  A   második körben is be lehet nyújtani a támogatásra az igényt. Tengelyen 
nem lehet korlátlan mennyiségben beszállítani szennyvizet. megvan most engedve mert nincs 
kiépítve, de így is korlátozva van a mennyiség. Volt arról szó annak idején, hogy más 
alternatív szennyvíz megoldást választunk,  a  vízügyi hatóságtól megkértük, de nem 
engedélyezték, mivel a településen a víz bázis sérülékeny, könnyen elszennyezi az alattunk 
lévő ivóvíz bázist, nem lehet semmiféle alternatív szennyvízbázist létrehozni. 
 
Juhász László lakos  
Kell mert mindenkinek érdeke, de Hajdúbagosnak ki fogja megfizetni?  
 
Szabó József polgármester 
Hajdúbagoson   az újabb felmérések alapján 65 %-os a támogatottság . Miért, nem érdemes 
feszegetni. Elég drasztikus módszerrel próbálják rábírni az embereket, mi itt semmilyen 
erőszakkal nem szeretnénk senkit kötelezni, hanem fontosnak tartjuk  a szélesebb körben 
történő tájékoztatást. Lehet azt mondani hogy a három településen kell a 67 %-nak összejönni. 
Nálunk 50 % lesz, a többinél 80 akkor kell csatlakoznunk.  
Kellemetlen ez az egész, mondhatnám hogy kell és jó dolog. Értem a másik oldalát  is, mert 
lesz olyan is,  akinek 500 Ft is gondot okoz jelenleg. Utána csatornadíj fizetéssel is gondja 
lesz, mint ahogy most is van akinek a víz díjjal van gondja,a gázdíjjal, stb.  
 



Juhász  László lakos  
Üres  és beépítetlen  telekre is kötelezik a tulajdonosokat? Ezt nem tartom igazságosnak. 
 
Bardi Jánosné lakos  
Üres telke van az unokámnak amit örökölt, de tanul és nem tudja jelenleg fizetni? Ilyenkor 
mit lehet tenni? 
 
Szabó József polgármester 
Ahol elmegy a vezeték, akkor ott kötelezni kell a tulajdonosokat. Tudom lehetetlen helyzet,  
sajnos csak ilyen lehetőség van, vagy  meg kell próbálni eladni azt az ingatlant. 
Ahol nem épül meg a gerinc, nem kell semmilyen hozzájárulást fizetni. Terv szerint Arany 
János u.,  Lorántffy u és Dózsa Gy. u. nincs benne jelenleg. A  többi utcán terv szerint elmegy 
majd a vezeték.  
 
Juhász László lakos  
Sok víz el fog folyni az átemelőknél, stb.  Nem lesz belvíz,  talajvíz,  nem lesz honnan 
locsolni sem.  
 
Szabó József polgármester   
Biztos lesz olyan hely, de direkt módon ne lesz összekötve, minden vizet nem fog elvezetni. a 
csatornahálózat. Kivitelezést addig nem tudják megcsinálni míg belvizet  el nem vezetik. 
Ami nagyon lent van, 20-30 méteres fúrt kutakból nem tudja elvezetni, csak a felső rétegből 
tudja összeszedni a vizet. Sima árokkal sokkal többet lehet elérni.  
 
Juhász  László lakos  
Ingatlanadó van kiszabva mindenkinek. Nem lehetne a bankkal megbeszélni, hogy 1000 Ft, és 
hozzá csapni az ingatlanadóhoz?  Nincs más megoldás? 
Szabó József polgármester 
Lakás takarékpénztárnál biztosíték kell, hogy fizet az illető. Az a biztosíték, ha magánszemély 
aláírja a szerződést a csatlakozásról, és nyilatkozik a befizetés formájáról. 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Nincs más megoldás, lesz egy csekk a hátunkon és fizetni kell. Ezt én így látom. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Nem szoktam kidobolni, de el kell hogy mondjam, hogy nekem van egy másik ingatlanom, 
ahol 2003-ban kezdődött ez a fajta beruházás. Most járt le az ideje a lakás takarékpénztári 
befizetéseknek, és 2004-ben kötöttem a szerződést most kapom vissza a 30 %-os támogatást. 
2006-ban pedig már rá is köthettem. Sokan nem fizettek azt mondta a polgármester. Engem az 
nem érintett ezzel kapcsolatosan semmi féle hátrány és többlet fizetés sem.  Bekötötték, 
fizetem a csatorna díjat a fogyasztás után.  Ha megnyugtatja az embereket, engem 
megnyugtatott hogy más után nem fizettem. szerződésben le volt  írva, mennyit kapok vissza 
az most következett be. Máson meg, aki nem fizetett, úgyis behajtják. 
Ha azt mondták volna nem kapom vissza míg a falu bizonyos része nem fizette ki, akkor nem 
mondanám.  
 
Szabó József polgármester 
Azt itt is így kell elképzelni, ha megoldjuk, kb. 2011 vagy 2012 év vége 13 első felében kész 
lehet a csatorna. Még felénél sem tartunk, és lehet használni a csatornát. Felmerült hogy 
befektetőt kell keresni aki átvállalja a  15 %.-ot. Lett volna de kérte volna 15 – 20 évre a 



kizárólagos tulajdon jogot  az üzemeltetésre. Ha látunk vagy találunk  olyan garanciát akik 
komoly befektetők, akkor természetesen lépünk. 
 
Szabó Józsefné lakos  
Vízműfejlesztési társulást rendeztünk évekkel ezelőtt az ivóvíz hálózat építésekor,  aki nem 
lépett be ugyanúgy be kell hajtatni az összeget.  
 
Szabó József polgármester 
Szennyvízzel kapcsolatban nincs több hozzászólás, más üggyel kapcsolatban?  
 
Major Imre lakos  
Később érkeztem, nem hallottam az elejétől kezdve a hozzászólásokat és válaszokat, annyit 
szeretnék csak hozzáfűzni, hogy van olyan település ahol 400 millió Ft-os adósság 
keletkezett, és eladósodott, elárvereztek mindent.  Meg kellene gondolni mielőtt lépünk.  
 
Szabó József polgármester   
Akik eladósodtak, azok belementek  egy  hitelbe. Ott nem lett volna szabad hitelt felvenni 
ahol olyan nagy hiánya volt az önkormányzatnak, a pénzintézetnek sem lehetett volna ehhez a 
támogatást nyújtani.  Itt is lesznek akiktől nem lehet behajtani, azonban személyes felelőssége 
lesz mindenkinek, de csak a sajátja után.  
 
Major Imre lakos  
Ha nem lesz meg a 90 % a MÁK megbünteti. Vegyük  figyelembe sok idős ember van aki 
tehetetlen, vagy  a  munkanélküli, akinek a  2000 Ft is sok lesz. Nem tud majd rákötni, ezek a 
rákötési dolgok sem tiszta dolgok. Teher meg fog maradni. Kiöregedő falu vagyunk.  
 
Szabó József polgármester 
Másik két településen drasztikus módon próbálják rávenni a csatlakozásra a lakosságot, 
nálunk ezt nem szeretném csak a tájékoztatást tartom jónak. Azt pedig mindenki belátja, hogy 
a  szippantás jelenleg is sokba kerül. A csatorna mindenképpen csökkent majd ezen a 
költségen. 
 
Major  Imre lakos  
Más téma, van egy disznó telep a Bigecs-en itt van közel a településhez, olyan büdös van 
sokszor, őket nem lehet kötelezni hogy elszállítsák a szennyvizet?  
 
Szabó József polgármester 
Feltételezem hogy meg van az üzemeltetéshez az  engedélyük, zárt rendszer működik, az 
állattenyésztés szaggal jár egészen biztos, azt lehet érezni a településen. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, a Közmeghallgatást bezárom, áttérnénk a 
képviselő-testület rendes ülésére, mely nyilvános, akit érdekel szívesen látjuk.  
 
Előtte 5 perc szünetet tartunk. 
 
2. napirendi pont: Polgármesteri jelentés a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 
 
 



Szabó József polgármester 
Nem olyan régen volt a képviselő-testületnek ülése. Nagy sok esemény azóta nem történt. 
Pályázattal kapcsolatosan KEOP –os pályázati konstrukció van, amit 2011-el felfüggesztettek. 
A kerékpárút, komposztáló láda készítés  2011 januárban fog folytatódni. 
KEOP-os más beadású pályázati lehetőséget az intézményvezetőknek elküldtem, tovább 
küldtük a megújuló energiával kapcsolatos pályázatot, melyben a napelemekről van szó. 
Januárban kijönnek, felmérik hova lesz célszerű kiépíteni. Olyan támogatottságú, amely 
elvileg 100 %-os amennyiben a Budapesti Műszaki Egyetemmel végeztetjük el.   
A karácsonyi ünnepségeket az önkormányzat és az intézmények is megtartották, a TUBUS 
átadása is megtörtént, hivatalosan is és a lakosság részére is. Nagyon szép létszámban vettek 
részt.  
Van-e a képviselő-testület tagjai részéről kiegészítés, hozzászólás?  
 
A képviselő-testület tagjai részéről hozzászólásra nem jelentkeztek. 
 
Kérem a polgármesteri jelentést kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni. 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy  a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta a 
Polgármesteri jelentést, és meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
 

  Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

86/2010. (XII. 14.) számú határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 
 Elfogadja a polgármesteri jelentést.  
 
3. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester 

Szabó József polgármester 
A költségvetési rendelet módosítására a központi előirányzat változások miatt van szükség, 
valamint a jelenlegi rendelet módosítása a bevételek csökkenése, hitel növekedése, jövedelem 
differenciálódásának elszámolása miatt 1.810 eFt, településőri támogatás 547 eFt, 
óvodáztatási támogatás 30 eFt, pályakezdők támogatása 95 eFt, közhasznúak támogatása 196 
eFt.  Ezen módosításokat követően változik a bevételi és kiadási főösszeg, mely 321.154 eFt-
ra módosul.  
Kérem, hogy akinek a rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztéshez kérdése, 
hozzászólása van, szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.Biz. elnöke  
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat költségvetési  rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, azt változtatás nélkül javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Szabó József polgármester 
Kérem, aki az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés 
alapján elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 



Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – testületének  
16/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 
91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével 
a Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 

24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) – (2) bekezdés helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 321.154 E 
Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint, melyből hitel 11.462 E Ft.  
(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét321.154 E 
Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”  

 
2. §  A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „(1)  
1. Intézményi működési bevétel 25.030 
1.Sajátos bevétel 952 

- Helyi adók   
- Kommunális adó 6.500 
- Iparűzési adó  7.500 

2.Átengedett központi adók   
- SZJA visszaadott 8%  11.776 
- SZJA kiegészítés  63.559 
- Gépjárműadó  8.500 

3.Normatív kötött felhaszn.   
4.Normatív hozzájárulás   

- Lakosságszám alapján  6.303 
- Feladatmutató alapján 40.502 

5.Kiegészítő tám. egyes szoc. feladath. 54.407 
6. Pénzmaradvány   

- Felhalmozási célra  6.117 
- Működési célra  1.164 



7. Működési célú pénzeszköz átvétel  8.508 
8. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele  3.430 
9. Hitel  11.462 
10. Leghátr.helyzet.tel.felh.tám. 34.097 
11. Központosított támogatás  3.106 
12. ÖNHIKI  28.241 
Bevételek mindösszesen:  321.154 

„ 
3. §  A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „(1)  
1. Személyi jellegű juttatás  80.123 
2. Munkaadót terhelő járulékok  22.772 
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás  49.896 
4. Átadott pénzeszközök   

- Felhalmozási célra   
- Működési célra  65.624 

5. Társadalom politikai juttatások  43.089 
6. Dologi kiadások  59.650 
7. Felhalmozási célú tartalék, saját forrás   
Kiadások mindösszesen:  321.154 

„  
 
4. §  (1)  A Rendelet 1. – 4. melléklet helyébe ezen rendelet 1. – 4. melléklete lép.  
 
 (2)  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2010. 
évi költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet 
tartalmazza. A kiadás főösszege 129.345 E Ft / 11 fő költségvetési létszám.”  
 

5. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetést követő napon hatályát 
veszti.  
 
 
 

Szabó József   
polgármester  

Juhász Péter 
mb. jegyző 

 
E rendeletet 2010. XII. 28-án kihirdettem. 

 
Juhász Péter 
mb. jegyző 

 
 
 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletében találhatóak.  
  
 
 
 



 
 
 
4. napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
Az AKSD megküldte részünkre a 2011. évben az 1 db 120 literes kuka egyszeri ürítési díjaira 
vonatkozó számítást. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítását a 
86/2008. (III.28.) Korm. rendelet szabályozza, mely alapján az ürítési díjat ÁFA mentesen, 
azaz nettó értéken kell megállapítani. Ez jelenlegi számítások szerint nettó 267 Ft/ürítés.  Ez 
2010. évben 259 Ft-ban volt meghatározva. Változás nettó 8 Ft/ürítés lesz az elmúlt évhez 
képest. 
Kérem, akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.Biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi  Bizottság a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta,  nagy választási lehetősége nincs, mivel a hivatkozott Kormány 
rendelet alapján kell meghatározni. Az AKSD monopol helyzetben van, nem a  mi cégünk, 
nem örülünk az ürítési díj emelésével, ennek ellenére elfogadásra javasoljuk a képviselő-
testület felé.  Az AKSD elég magas árakon szállítja a hulladékot, nem hajlandó olyan zsákot 
elvinni amit nem tőlük vásárolt meg a lakosság. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a 
rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester 
Sikerült időpontot egyeztetni az AKSD ügyvezető igazgatójával,  december 29-én fogunk 
hozzájuk menni megbeszélésre. Februárban újra fogjuk tárgyalni annak függvényében milyen 
megállapodásra jutunk. Ettől függetlenül kérem fogadjuk el és szavazzuk meg.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Szerdán meg lesz-e említve aki a saját zsákban ürítene, kuka nélkül? Nem akarom kihúzni 
magam alóla, de egy zsákban gyűjtöm, lesz-e erre mód és lehetőség?  
 
Szabó József polgármester  
Most az a lehetőség, hogy van kuka mellé pedig a tőlük vásárolt zsákot visznek el.  Vannak 
bizonyos költségek amiket felszámolnak, az autónak mindenképpen ki kell jönni, végig kell 
járni a falut. Minden képen van olyan költség amit bele kell számítani. Azt  én sem tartom 
igazságosnak, aki havonta csak  1 alkalommal teszi ki az is havi díjat fizet,  és nem szállítják 
el csak az AKSD-től vásárolt zsákban a mellé tett szemetet.  Remélem a tárgyaláson 
megegyezésre jutunk, melyről   a képviselőtestületet tájékoztatni fogom.  
Kérem aki az előterjesztés alapján elfogadja a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat 2011 évre és a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat  a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) Önkormányzati 



rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és meghozta az alábbi önkormányzati 
rendeletét. 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

17/ 2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló 

4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint  
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. 
(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) 
esetén nettó 267 Ft.  

 
A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2011. évi ára nettó 156 
Ft/db.” 

 
2. §  (1)  Jelen rendelet 2011. január 01.-jén lép hatályba és a hatályba lépés időpontját   

követő nap hatályát veszti.  
(2)  A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet módosításáról szóló 

4/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet, a Rendelet módosításáról szóló 
2/2007. (I.18.) önkormányzati rendelet, valamint a Rendelet módosításáról 
szóló 13/2008. (XII.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 
          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           mb. jegyző 
 
A rendeletet 2010. 12.28.napján kihirdettem:  

            Juhász Péter  
              mb. jegyző  



 
5. napirendi pont: A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a 
közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

Szabó József polgármester 
A közüzemi ivóvíz díj megállapításáról szóló rendelet módosítására azért kerül sor, mert a 
Hajdu-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt a 2010. december 09-én kelt értesítése alatt 
nem kívánja módosítani 2011. évben a községben sem az ivóvízért, sem a szennyvízért 
fizetendő árakat.  A rendeletünkben az ivóvíz alapdíj még jelenleg állandó költség néven van 
meghatározva, és ezt kell kicserélni a rendeletben, valamint a vonatkozó rendelkezésein 
átvezetni.    
 
Sápiné  Molnár Edit Pü. biz. elnöke, képviselő 
Ez egy pozitív dolog, hogy nem  emelkedik  2011-ben az ivóvíz díja.  Helyi rendeletben az 
alapdíj állandó költségnéven van meghatározva, ezért kell módosítani a rendeletet.  A 
pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet már ezeket a változásokat tartalmazza, 
kérem, aki elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat  közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII. 29.)  Önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és meghozta az alábbi önkormányzati 
rendeletét. 

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

18/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete  
 

A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével 
A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el.  
 



1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi 
ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„ 1. § Monostorpályi Község közigazgatási területén 
 
Az ivóvíz szolgáltatási díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetében 
2011.01.01.-től:  
 alapdíj:   270,00 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa  
mennyiségi díj:  288,10 Ft/m3 + 25 % áfa.  
 
Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén 
2011.01.01.-től:  
 alapdíj:   0,00 Ft/hó/fogyasztási hely +25 % áfa  
mennyiségi díj:  0,00 Ft/m3 + 25 % áfa.  

 
 
2. §  A Rendelet 2. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„2. § A kéttényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembevételével 
történik: 

 
1. Társasházakban az ivóvíznél 270 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa, illetve a 

szennyvíz – csatorna szolgáltatásnál 0,00 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa, mint 
alapdíjak megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető 
figyelembe. 

2. Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása 
alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve 
keletkezése hó közben következik be, az állandó költség fizetési kötelezettséget az 
időtartammal arányosan kell meghatározni.”  

 
3. §  (1)  Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést  

követő nap hatályát veszti.  
 (2)  Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a vízdíj  

megállapításáról szóló 13/2006. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 14/2008. (XII.30.) önkormányzati rendelet.  
 

 
Szabó József  Juhász Péter  
polgármester  mb. jegyző  

 
A jelen rendeletet 2010. december 28.napján kihirdettem:  
 
 

 Juhász Péter  
 mb. jegyző  

 
 
 



6. napirendi pont: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

Szabó József polgármester 
2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására azért van szükség, mert az 
önkormányzat 2011. évi  költségvetési  rendeletének elfogadása a költségvetési törvény 
kihirdetését követő 45. napon belül  - 2011. február 15-ig - kell benyújtani a képviselő-testület 
felé. Elfogadására pedig a 2011. februári ülésén kerülhet sor. A gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása érdekében alkotjuk meg e rendeletünket, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi. Kérem, akinek az előterjesztéshez bármilyen kérdése, hozzászólása van, 
szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.Biz. elnöke, képviselő 
A rendelet tervezetet a Pénzügyi Bizottzság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Szabó József polgármester  
Ez egy technikai megoldás, melyet minden évben megtett eddig is a képviselő-testület,  a 
2011. évi költségvetési  rendelet megalkotásáig  felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
gazdálkodáshoz szükséges intézkedéseket megtegye. Kérem, hogy aki az előterjesztés alapján 
a rendelet tervezetet elfogadja a 2011. évi költségvetés gazdálkodás  átmeneti szabályairól, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat  2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet-
tervezetet, és meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
 

Képviselő-testületének 
 

19/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 



1.§  A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat 

 
a) bevételeit folytatólagosan beszedje, 

 
b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegye, és ezek 

kiadásait fedezze, 
 

c) üzemeltetéssel összefüggő szerződéseire 2011. évre vonatkozóan kötelezettséget 
vállaljon.  

 
2.§ Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.   
 
 
  

Juhász Péter 
Mb. Jegyző 

Szabó József 
Polgármester 

 
A rendeletet 2010. december 28. napján kihirdettem. 
 
       
       Juhász Péter  
              megbízott jegyző    
 
 
7. napirendi pont: A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról 
szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Szabó József polgármester 
Elég sok panasz érkezett a lakosság köréből a közterületen történő alkohol fogyasztásáról, ami 
boltok előtt, disco-k alkalmával, hétvégén szórakozó helyeken való rendezvények után 
üvegekkel sörös dobozokkal a fiatalok oda rondítanak az utcán az ablakok alá, azt 
összeszemetelik. Hogy ezen állapot megszüntetése érdekében fel tudjunk lépni, szankciót 
vonva maga után, rendeletet kell alkotnunk, így szankcionálhatóvá válik az elkövetőkkel 
szemben. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy megbüntessen bárkit is. 
Rendőrség feladata. Addig nem tud mit tenni míg nincs az önkormányzatnak rendelete. A 
rendőrség is csak akkor tud eredményesen helyszíni bírságolást alkalmazni- mennyiben 
tettenérés történik, - ha azt törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet 
szabályozza 
Van-e valakinek bármilyen kérdése? 
 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Lakosság részére lesz-e erről tájékoztatás? 
 
Szabó József polgármester  



Természetesen, amennyiben a képviselő-testület elfogadja, azt a helyben szokásos módon 
kifüggesztjük, valamint az önkormányzat honlapjára is felkerülnek a képviselő-testület 
rendeletei is bárki megtekintheti. Kérem, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat  „a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról „  szóló 
rendelet-tervezetet, és meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata   
20/2010 (XII. 28.) önkormányzati rendelete   

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról   
 

Monostorpályi Község Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és  
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) 
pontjára figyelemmel  
a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról az alábbiakat rendeli el.  
 

 
1. §  (1)  A rendelet területi hatálya - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 

Monostorpályi  
Község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. 

 
(2)  A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén bármilyen 

jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki. 
 

(3)  A rendelet hatálya nem terjed ki 
 

a)  a működési engedéllyel rendelkező és szeszesital kimérésére jogosult 
vendéglátó üzletek által közterület igénybevételi szerződés alapján 
használt közterületekre, (pl. kerthelyiség, terasz, stb.) nyitva tartásuk 
időtartama alatt; 

b)  a szeszes ital kimérésére is jogosító jogerős engedéllyel közterületen 
szervezett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt, 
valamint közterületi értékesítés keretében a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény 110. § (11) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesítése esetén.  

 
2. §  E rendelet alkalmazásában: 

a)  közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének 
megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos 



(használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, 
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;  

b)  szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28.§ e) pontja alapján minden 
alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű 
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá 
az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.   

 
3. §  (1)  Tilos szeszes ital fogyasztása - az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével –  

a  községi közterületeken. 
 

(2)  Aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ  
el. 

 
4. §  Jelen rendelet 2011. február 01. napján lép hatályba. 
 
 

Szabó József Juhász Péter 
polgármester mb. jegyző 

 
A rendeletet 2010. december 28.napján kihirdettem.  

 Juhász Péter 
 mb. jegyző 

 
 
 
8. napirendi pont: A közterület használatáról és igénybevételi díjáról szóló rendelet 
megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

Szabó József polgármester 
Itt is a lakosság részéről érkezett  panasz,  mely  szerint   bizonyos dolgokkal elkerítenek a 
lakosok a közterületből, több helyen vannak kint építési törmelékek, fakupacok, stb. ez 
engedély nélkül nem lehetséges.  Ezt szeretnénk szabályozni.  A lakosság részére tájékoztatást 
fogunk nyújtani amennyiben elfogadja a képviselő-testület a rendelet tervezetet, a díjakról, 
adatlapok beszerzéséről, stb, mert csak ezzel lehet engedélyt kérni.   
Van-e az előterjesztéssel  kapcsolatos felvetés? Amennyiben nincs, kérem hogy 
kézfelnyújtással szíveskedjenek a rendelet-tervezetet elfogadni . 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzat  a közterület használat szabályairól és díjáról  szóló rendelet-tervezetet, és 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

 
 
 
 
 
 



MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 
A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL  

 
 
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete a szabálysértésekről szóló 
1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet célja, hogy 
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a 
helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, 
közlekedésbiztonsági szempontokra; 
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját; 
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.  

 
2.§ 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Monostorpályi Község közigazgatási területén belül az 
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 
(pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi 
földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). 
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén 
tartózkodnak és tevékenykednek.  
 

Értelmező rendelkezések 
 

3.§ 
 
E rendelet alkalmazása szempontjából 
a. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban 
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása 
(utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek 
elhelyezése, 
b. a helyi közút: az út és műtárgyai, valamint tartozékai, 
c. alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött 
árusítás, 
d. árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor 
könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy 
csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény, mely a talajjal nincs 
egybeépítve, 



e. idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről 
időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 5 hónapi 
időtartamra – szóló kereskedelmi tevékenység (pl. fagylalt árusítás), 
f. alkalmi és mozgóárusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál 
lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal 1-30 napig tartó 
mobil vagy nem hordozható berendezésekről történő közterületi árusítás, 
g. közterületen árusítható termékek (ha a kereskedő üzlettel nem rendelkezik): napilap 
és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág, léggömb, zöldség és gyümölcs, pattogatott és 
főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, 
földimogyoró, vattacukor és gyárilag, vagy az előállító által csomagolt cukorka, jégkrém, 
fagylalt, szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy (pl. totó, lottó, sorsjegy), óvszer, 
kizárólag zsűrizett: népművészeti, népi iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti, 
kézműves termékek, valamint az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti, 
karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek az adott ünnepet megelőző 20 napban).  
 
 

 A közterület használatának rendje  
 

4.§  
 

(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános 
érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló 
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan 
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.  
(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.  
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
közterület-használati engedély szükséges.  
(4) A közterületet használók kötelesek  
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,  
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,  
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,  
d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni. 

 
A közterület használat engedélyezése  

 
5.§  

 
(1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni: 
a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló, illetve 1 m2-nél nagyobb üzlethomlokzat (portál, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet) 
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására 
szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, 
c) géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyére 
d) az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára, 
e) lakóépület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt 
közterületre 
f) egyéb épület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt 
közterületre 
g) idényjellegű árusításra (pl. zöldség-gyümölcs, fagylalt) 



h) alkalmi és mozgóárusításra 
i) javító-szolgáltató tevékenységre 
j) vendéglátó-ipari előkert céljára 
k) kiállításra, alkalmi vásár céljára 
l) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára 
m) építkezés idején a gyalogos vagy járműforgalom elől elzárt területre 
n) közműépítés esetén elfoglalt közterületre. 
o) háztartási tüzelőanyag 7 napot meghaladó, közterületen történő elhelyezése 
 

6.§ 
 
Nem kell közterület használati engedély: 
a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez, 
b) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek fenntartása, hibaelhárítása 
érdekében végzett munkához, 
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének 
elfoglalásához, 
d) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a 
közlekedést nem akadályozza. 
 

7.§ 
 
Nem adható közterület használati engedély: 
(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező tevékenység 
gyakorlására. 
(2) Szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve vendéglátó-ipari egységek 
közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire. 
(3) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra. 
(4) Sátorgarázs létesítésére. 
(6) Szervezett rendezvények, vásárok kivételével büfé kocsira, mozgó büfére. 
(7) Göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik. 
(8) Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, 
árusítására. 
(9) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására, kivéve a szükséges 
hatósági engedélyekkel rendelkező mobil üzemanyagtöltő állomást. 
(10) Olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát 
akadályozza. 
(11) Ha a közterület használó a korábban keletkezett, közterület használatából eredő 
díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.  
 

 
 
 
 
 
 

A közterület igénybevétele  
 

8.§  



 
(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A 
kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 3 nappal kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalhoz.  
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat által készített 
formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe 
tartozik. 
A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
(3) Az engedély 
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
- a visszavonásig adható meg. 
(4) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, 
meghatározott idő elteltéig lehet kiadni. 
(5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre 
többször meghosszabbítható. 
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – 
minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  
(7) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény 
elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. 
 
(8) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 
állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek 
vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 
 

9.§ 
 
(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek (2. sz. melléklet) tartalmaznia kell  
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, illetve telephelyének címét,  
b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel 
kívánja használni, 
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
d) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak 
nevét és címét. 
(2) A kérelemhez csatolni kell: 
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, 
működési engedély) egy másolati példányát, 
b) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy 
azok hiteles másolatát, 
c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki 
vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát, 
d) a terület helyreállítására vonatkozó szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása, 
szennyeződése várható, 
e) a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat 1 példányát, ha a közterület károsodása, 
szennyeződése várható.  
 

A közterület használati engedély megadása  
 

10.§  



 
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét, 
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 
bekövetkeztéig érvényes, 
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 
meghatározását, 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírásokat, 
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására 
vonatkozó kötelezettség előírását, 
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját. 
(2) Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű 
engedély legfeljebb egy évre adható; érvényét határidőhöz vagy valamely feltétel 
teljesülésének bekövetkeztéhez kell kötni. A határozatlan idejű engedély visszavonásig 
érvényes.  
(3) A közterület használati engedély kiadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi 
szabályzatot, a település-rendezési terveket, a faluképre, a műemlékvédelemre és a 
köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt 
tevékenység gyakorlásához kiadott szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket, 
és ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.  
 

11.§  
 

(1) A közterület használat az engedélyben meghatározott időpontig tart. Az engedélyt vissza 
kell vonni, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti. A 
közterület használati engedély meghosszabbítását 15 nappal az engedélyben megállapított 
határidő lejáratát megelőzően, írásban kell kezdeményezni. Az engedély szüneteltetésére 
nincs lehetőség. 
(2) A közterületet az engedélyben meghatározott határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, 
ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől 
meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a közterületet a helyszínen a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjének át kell adni. 
(3) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat az árusítási időn túl a 
közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.  
 

12.§  
 

(1) A közterület használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület igénybevétel 
esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a 
közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - 
helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat a használó költségére a 
közterületet helyreállíttatja. 
(2) A közterület használati engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot 
közölni kell: 
a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 
b) élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.   
 

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása 
 



13.§  
 

(1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés 
mellett határidő kitűzésével - felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest, 
aki: 
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem 
gondoskodik, 
b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 
c) az engedélytől eltérő terméket árul, 
d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi, 
e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg. 
(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, 
tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. 
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra 
és módon használja. 
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély 
visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál. 
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 
- minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 
(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már 
esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.  
 

A közterület használat egyéb szabályai  
 

14.§  
 

(1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az 
igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét 
elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni. 
(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési 
engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező 
hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.  
 

A közterület-használati díj  
 

15.§  
 

(1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles 
fizetni, mely Monostorpályi község Önkormányzatát illeti meg.  
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 
egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.  
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a 
legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati 
díjat.  
(4) A közterület-használati díjat  
a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély 
kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,  
b) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a 
tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület 



használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve – kell 
megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.  
(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.  

 
16.§ 

 
 (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól  
a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a 
létesítményeik elhelyezése során,  
b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a 
köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, 
berendezések elhelyezése során,  
c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló 
létesítmények elhelyezése során,  
d) Monostorpályi község Önkormányzata.  
(2) Kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat, vagy engedélyezheti 
a díj mérséklését  
a) annak a magányszemélynek, akinek jövedelmi helyzete ezt megalapozza,  
b) Monostorpályi székhelyű civil szervezeteknek, amennyiben az általuk kérelmezett 
közterület-használat közhasznú célt szolgál.  
(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni  
a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak 
elhelyezéséhez,  
b) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.  

 
17.§ 

 
 Monostorpályi község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 1. 
melléklet szerinti mértékét évente felülvizsgálja. Amennyiben a díjtételek változnak a 
határozatlan időre szóló közterület-használati engedélyeket a polgármester az éves díj tekintetében 
– hivatalból eljárva – módosítja.  
 

Járművek közterületen történő tárolásának szabályai  
 

18.§  
 

(1) Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen 
jelzéssel vehet részt  
a) főútvonalon nem tárolható,  
b) mellékútvonalon engedély nélkül 30 napig, ezt követően közterület-használati engedéllyel 
legfeljebb további 30 napig tárolható,  
c) fő- és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig 
tárolható.  
(2) Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű 
(pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és mellékútvonalnak 
minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterület-használati 
engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.  
(3) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés 
nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.  



(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója 
köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.  
(5) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati 
engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon 
elhelyezni.  

Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése  
 

19.§  
 

(1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop, 
leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhető el.  
(2) Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető el, 
ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.  
(3) Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az 
erre külön kijelölt felületeken helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – többek között 
közműoszlopokon történő – kihelyezése tilos!  
 

Közterületi szabálysértés  
 

20.§  
 

(1) Aki a közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy az abban előírtaktól eltérő 
módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, továbbá e rendeletben megfogalmazott 
valamely egyéb kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el, miáltal 50.000 Ft-ig 
terjedhető pénzbírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot is kiszabhat, mely 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedhet.  
(3) A szabálysértési eljárást és a bírság behajtását a szabálysértésről szóló törvény előírásai 
szerint kell lefolytatni.  
(4) A szabálysértési eljárás és a bírság kiszabása nem mentesíti a használót a szabályos állapot 
kialakítása és a közterület-használati díj megfizetése alól.  
(5) Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, egyéb, 
jogszabályban meghatározott, ellenőrzésre jogosult más szervek és a polgármesteri hivatal 
megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.  
 

Záró rendelkezések  
 

21.§  
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1- jétől kell 
alkalmazni, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvében megfogalmazottakkal összhangban készült.  
 
/: Szabó József :/        /: Juhász Péter :/   
  polgármester                                    jegyző             
   
Kihirdetve: 
Monostorpályi, 2010. december 28.   Juhász Péter  
                                                                  jegyző 



1. melléklet a 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

A közterületek használat szabályairól és díjáról rendelethez 
 

A közterületek használati díjak: 
 
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására 
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)                                          200,-Ft/m2/nap 
 
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató                                                          500,-Ft/hó 
 
3. Önálló hirdető-berendezések, (táblák, cég- és címtábla)                                 500,- Ft/m2/hó 
 
4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék tárolás, építési engedély birtokában az 
engedély kiadását követő 
                                                                 0 – 6 hónapig                                                 ingyenes                                                                           
                                                                6 hónapon túl                                         150,-Ft/m2/hó 
 
5. Alkalmi és mozgóárusítás:                                                                                   1.000,-Ft/hét 
 
6. Vendéglátó ipari előkert                                                                                    500,-Ft/m2/hó 
 
7. Kulturális rendezvény                                                                                                   díjtalan 
 
8. Mutatványos tevékenység                                                                                100,-Ft/m2/nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. melléklet a 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

A közterületek használat szabályairól és díjáról rendelethez 
 

Kérelem 
 
1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: ……………………………………………………... 
    Adóazonosító száma: ……………………………elérhetősége (tel.:)……………………….. 
2. Állandó lakhely, székhely címe: …………………………………………………………….. 
3. Közterület-használat célja: ........................................................... időtartama: ........................ 
4. A közterület-használat 
     a) helye (telepítési helyszínrajz): …………………………………………………………… 
     b) Módja, mértéke (m2-ben): ……………………………………………………………….. 
     c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés 
     módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.): 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: 
…………………………………………………………………………………………………... 
6. Az árusítást folytató személy neve, címe: …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Monostorpályi, 20…………………………….. 

 
 

…………………………………… 
                                                                                      a kérelmező aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú helyiségek, ingatlanok bérleti díjainak 
megállapítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

Szabó József polgármester 
Az önkormányzat utoljára 2003 decemberében döntött, 2004. január 1-i hatálybalépéssel  az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok és építmények után fizetendő bérleti díjakról, tehát 
esedékessé vált a felülvizsgálatuk.  
 
Sápiné Molnár Edit Pü. Biz. elnöke, képviselő 
A felülvizsgálat során érdekes dolgokra akadtunk. Tételesen végig ment a  bizottság , és két 
egyforma lakásnál irreális bérleti díj különbéget állapított meg. Javaslatot tett a bizottság, 
hogy  legyen egyforma a két bérlő részére, az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. Tehát a 3., 4., és 5., pontban 270 Ft legyen a négyzetméterek bérleti díja.  
 
Szabó József polgármester 
Ez a két lakás a Landler téri pedagógus lakás, másik pedig az állatorvosi lakás. 
Négyzetméterre,  komfort fokozatra  egyforma, akkor  legyen a bérleti díj is egyformán  270 
Ft/m2  január 1-től.  Gyakorlatilag 2004 óta nem volt  felülvizsgálva. Az előterjesztésben 
szerepel , hogy minden évben az inflációval emelnénk a díjakat, hiszen az az önkormányzat 
bevételét képezi. Van egy védőnői lakás is ott is a 270 Ft lenne. A  terembérletet is  
szabályozzuk a Művelődési Háznál egyszeri használatra árusításra, vagy a  hétvégi lakodalmi, 
rendezvényi igénybevételnél. A kisterem 12 eFt + rezsi költség, nagyterem 48 eFt + rezsi 
költség, Kisterem egyszeri használat árusításra 6 eFt,  nagyterem ugyan ezen tevékenységre 
12 eFt. A Napközi ebédlő 48 eFt, konyhai használattal 60 eFt + rezsi költség.  Természetesen, 
iskolának, intézményeknek, akik igénylik saját rendez vényre nem  érvényesítjük. 
Javaslom az  előterjesztés alapján elfogadásra a pénzügyi bizottság javaslatának 
figyelembevételével (a bérleti díjak havi bérleti díjak). Kérem, hogy aki elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta az 
önkormányzati tulajdonú helyiségek, ingatlanok bérleti díjainak megállapításra tett   
javaslatot, és  meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
87/2010. (XII. 27.) számú  

határozata 
 

A Képviselő-Testület  

1. Monostorpályi Község Képviselő - Testülete a bérleti díjakat 2011. január 1. napjától 
(„B” oszlop) az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

 



S.sz.  Megnevezés  

„A” oszlop  

2004. -től  
Tájékoztató adat  

(bruttóösszeg Ft-ban) 

„B” oszlop  

2011. január 01.-
től (havi díjak)  

(bruttóösszeg Ft-
ban)  

 Lakásbérleti díjak      

1. Vasvári Pál utca 2. (raktár helyiség)  m2  180 m2 216 

2. Vasvári Pál utca 2. (üzlet helyiség)  m2 601 m2 721 

3. Landler tér 5. (igazgató lakás)  m2 270 m2 270 

4. Kossuth utca 54. (állatorvosi lakás)  m2 96  m2 270 

5.  Bajcsy Zs. utca 26. (védőnői lakás)  m2 96 m2 270  

6.  Külterületi ingatlanok  AK  - AK  
2.500 Ft / 

AK  

      

 
Az orvosi rendelő helyiségére a 2004. 
január 1-jén aláírt megállapodás vonatkozik.  

    

      

 Terembérleti díjak      

7. 
Művelődési Ház (Bajcsy Zs. utca 1/c.) 
kisterem 

egyszeri használat 
10.000 Ft 

+ rezsi  
egyszeri 

használat 
12.000 Ft 

+ rezsi  

8. 
Művelődési Ház (Bajcsy Zs. utca 1/c.) 
nagyterem  

egyszeri használat 
40.000 Ft 

+ rezsi  
egyszeri 

használat 
48.000 Ft 

+ rezsi  

9. 
Művelődési Ház (Bajcsy Zs. utca 1/c.) 
egyszeri árusítás nagyteremben  

egyszeri használat  10.000 Ft  
egyszeri 

használat  
12.000 Ft  

10. 
Művelődési Ház (Bajcsy Zs. utca 1/c.) 
egyszeri árusítás kisteremben  

egyszeri használat  5.000 Ft  
egyszeri 

használat  
6.000 Ft  

11. Napközi (Damjanich utca 1.) ebédlő terem  egyszeri használat 40.000 Ft 
egyszeri 

használat 
48.000 Ft  

12. 
Napközi (Damjanich utca 1.) ebédlő terem 
konyhával   

egyszeri használat - 
egyszeri 

használat 
60.000 Ft 

+ rezsi  

 



2. A Képviselő-Testület a bérleti díjak emelését úgy határozza meg az 1. ponton kívül 
2012. január 1-től, hogy az emelés a megelőző év inflációnak mértékével történjen.  

 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
Szabó József polgármester 
Döntenünk kell a könyvvizsgáló alkalmazásáról. Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
hogy tegye meg javaslatát ezzel kapcsolatosan. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.Biz. elnöke, képviselő 
A  Pénzügyi Bizottság ülésén  e napirendet is megtárgyaltuk, és mivel az önkormányzatnak 
hitelt kellett felvenni, valamint ezzel 300 mFt felé emelkedett a  költségvetésünk, 
könyvvizsgálót kell alkalmazni.  
A bizottság javasolja, hogy pályázati kiírás  formájában kerüljön a könyvvizsgáló 
alkalmazásra.  
 
Szabó József polgármester 
Jogszabály írja elő, hogy mely esetekben kell könyvvizsgálót alkalmazni. Valóban a hitel 
igénybevétele esetén és ha 300 millió Ft felé emelkedik a költségvetésünk. Mivel  a 
szennyvízberuházás II. ütemének önrész befizetésére fel kellett vennünk a 12.435 eFt-ot, év 
végén hitellel zárunk.  
Javaslom, hogy a könyvvizsgáló alkalmazására pályázatot írjon ki a képviselő-testület, és a 
pályázatot benyújtók közül kerüljön kiválasztásra.  Kérem, aki egyetért javaslatommal, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  elfogadta azon 
javaslatot, mely szerint könyvvizsgáló alkalmazására kerüljön sor 2011. évben, - az 
alkalmazásra pályázat kerüljön kiírásra- , és meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
88/2010. (XII. 27.) számú   
             határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 
 A könyvvizsgáló megbízására az alábbi pályázatot írja ki:  
 

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ 
PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:   
- Természetes személy esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett 
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítés megléte  
- Gazdasági társaság, szervezet esetén könyvvizsgálói tevékenység folytatására jogosult 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben történő 
feltéttel, külön igazolva könyvvizsgálatot elvégző természetes személy (bejegyzett 
könyvvizsgáló) jogosultságát 



- Magyar állampolgárság 
- Büntetlen előélet  
- Előny a legalább 2 év hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat  
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:   
- Szakmai önéletrajz 
- Képesítést igazoló dokumentumok másolatát  
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt  
- Hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba 
történő betekintés jogát illetően  

 
BÉREZÉS:  
- Képviselőtestület javaslata szerint  
 
MEGBÍZÁS KEZDETE:  
- 2011. január 20-től . napjától megbízásos jogviszony keretében  
 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:  
2011.január 15., a Képviselő - Testület fenntartja magára nézve azt jogot, hogy amennyiben 
nevezett határidőig pályázat nem érkezik be, az azt követő időpontokban is elbírálhassa a 
késve vagy határidőn túl érkezett pályázatokat. 
 
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDEJE:  
- A benyújtási határidőt követő első rendes képviselő - testületi ülés napja  
 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:  
- Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  
 
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ:  
- Juhász Péter mb. jegyző 06-20-271-4650 
 
Határidő: a honlapra történő megjelentetésére: azonnal 
Felelős: a jegyző 
 
Szabó József polgármester 
Elindult az önkormányzati  honlapunk, ahol mindenképpen szükség van egy olyan emberre 
aki ezt tudja felügyelni, kezelni. Eddigi  munkában Ifj. Sápi Imre vett részt, és úgy néz ki, 
hogy személyében megtaláltuk azt az embert, aki a honlap felügyeletét folyamatosan el tudja 
látni.  Eddig társadalmi munkában végezte e feladatot. Erre a feladatra 10 eFt/ ÁFA havi díjat 
javaslok  megállapítani. Rendezvényeken való részvételre 2000 Ft/áfa díj megállapítását 
javaslom, ahol a felvételek készítése, és azt követően a  digitalizálás történik. Természetesen 
számla benyújtása után, üzemeltetői szerződés kötésével.   
 
Kérem, hogy  aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Személyes érintettség miatt nem kívánok szavazni. 
 
Szavazás 
 



Megállapítom, Sápiné Molnár Edit nem szavazott, így a hogy a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal  elfogadta a honlap karbantartáséra és felügyeletére tett javaslatot, és meghozta az 
alábbi önkormányzati határozatát. 

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

             89/2010. (XII. 27.) számú határozata   
.  
A Képviselő-Testület  
 
 Ifj. Sápi Imre, 4275 Monostorpályi, Kossuth 6. szám alatti lakost bízza meg a honlap  

üzemeltetéssel akkor, ha egyéni vállalkozó lesz, azaz a vállalkozói igazolványát 
megszerzi. Így a szerződést majd az általa létrehozott egyéni vállalkozással kell 
megkötni, melyre a testület felhatalmazza a polgármestert.  

 
A nyilvános ülés ezzel véget ért zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 
készül.  
 

K.m.f.  
 

Szabó József         Juhász Péter  
polgármester         mb. jegyző  
 
 


