
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 11-én megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: 32-45/2011. (III. 11.) számú határozatok. 
d. rendeletek: 1-2/2011. (III. 12.) önkormányzati rendeletek.  

Ügyiratszám:

Határozatok: 

- 32/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  Gondozási  Központ  alapító  okiratának 
módosítása és egységes szerkezetben történő jóváhagyása 

- 33/2011.  (III.  11.)  számú határozat:  Gondozási  Központ  házi  szociális  gondozás 
szakmai programjának jóváhagyása 

- 34/2011. (III. 11.) számú határozat: Gondozási Központ szociális étkeztetés szakmai 
programjának jóváhagyása

- 35/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  Gondozási  Központ  idősek  nappali  ellátása 
szakmai programjának jóváhagyása

- 36/2011. (III. 11.) számú határozat: Gondozási Központ idősek bentlakásos ellátása 
szakmai programjának jóváhagyása

- 37/2011. (III. 11.) számú határozat: Gondozási Központ SZMSZ-ének jóváhagyása
- 38/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  ÖNHIKI  részletfizetési  kérelem  (2010-es) 

beadása MÁK felé 
- 39/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  A  belterületi  bel-  és  csapadékvíz-védelmi  

fejlesztések című  pályázat  elkészítéséhez,  projektmenedzsmenti  tevékenységéhez, 
szakmai tanácsadáshoz felkérés az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. részére

- 40/2011.  (III.  11.)  számú határozat:  A  Kerékpárforgalmi  hálózat  fejlesztése című 
pályázat  elkészítéséhez,  projektmenedzsmenti  tevékenységéhez,  szakmai 
tanácsadáshoz felkérés az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. részére 

- 41/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  A Gondozási  Központ  konyhájára,  illetve 
konyha helyiségére vonatkozó döntés meghozatala („átalakítás”), valamint az óvoda 
és a „kis iskola (Damjanich utca 1.) alatti ingatlan helyrajzi számainak összevonására 
való döntés meghozatala 

- 42/2011. (III. 11.) számú határozat:  A 100 db kerékpártárolók építésére és a hozzá 
kapcsolódó zuhanyzók építésére (Nagy Iskola ingatlana) pályázat benyújtása 

- 43/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  330  db  komposztáló  láda  kihelyezésére 
(Monostorpályi lakosi részére) pályázat benyújtása 

- 44/2011. (III. 11.) számú határozat:  Pályázat benyújtása az  Irinyi József Általános 
Iskola Thuolt István Tagintézménye épületében napkollektoros rendszer kialakítása a 
használati melegvíz igény részbeni kielégítésére kialakítására a  KEOP-2011-4.2.0/A 
kódszámú  Helyi  hő  és  hűtési  igény  kielégítése  megújuló  energiaforrásokkal  c. 
pályázati konstrukció keretén belül 

- 45/2011.  (III.  11.)  számú  határozat:  pályázat  benyújtása  a  Gondozási  Központ  
épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni 
kielégítésére kialakítására a  KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül
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Rendeletek: 

- 1/2011. (III.  12.)  önkormányzati  rendelet:  Monostorpályi  Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetésér lő

- 2/2011.  (III.  12.)  önkormányzati  rendelet:  a  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott 
szociális  ellátások helyi szabályairól  szóló 9/2010. (IX.  16.)  önkormányzat  rendelet 
módosításáról

NAPIRENDI PONTOK:     

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
(írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

2. Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak 
elfogadása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

3. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a jegyző 

4. A Monostorpályi, Bethlen utca 2. szám alatti nép lakóház tájházzá alakításáról 
tájékoztató (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

5. Egyebek (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester és igény szerint valamennyi képviselő 

Monostorpályi, 2011. március 11. 

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 



Jegyzőkönyv

Készült: 2011 március 11-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak:
-  Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Gyügyei Ernő, Sápiné Molnár Edit, Nyilas József önkormányzati képviselők

Távolmaradását bejelentette: Berényi Attiláné, Dr. Varga Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
- Juhász Péter jegyző
- Merkószki András igazgató 
- Gurzó Sándorné ÖNO vezető-helyettese 
- társadalmi szervezetek képviseletében nem jelent meg senki

Lakosok száma: 22 fő.

Szabó József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
Jelenléti ív szerint 2 fő hiányzik, Dr. Varga Zoltán és Berényi Attiláné jelezték távollétüket, 
igazoltan vannak távol, 5 fő jelen van.

Külön  köszöntötte  a  nyilvánosság  körében  megjelenteket,  Gondozási  Központ  helyettes 
vezetőjét. 

Az ülés  napirendjére javaslatot  tesz meghívóban is  közöltek szerint,  5 napirendi  pont  lett 
kiküldve. 
Ismertetve. 

Kérte, hogy aki a napirendhez az egyebekben új napirendre tesz javaslatot tegye meg

Napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot.

Kérte, hogy aki a meghívóban is közölt napirendet elfogadja, szavazzon.

Szavazás

Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak 
alapján.

NAPIRENDI PONTOK:     

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
(írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

2. Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak 
elfogadása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester
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3. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a jegyző 

4. A Monostorpályi, Bethlen utca 2. szám alatti nép lakóház tájházzá alakításáról 
tájékoztató (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

5. Egyebek (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester és igény szerint valamennyi képviselő 
 

1.  napirend: Monostorpályi  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének 
megtárgyalása (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester 

Ez tárgyalásra került  végig tárgyaltuk.  Nagyjából tudjuk mire nem számíthatunk. Ismert a 
kiadási és bevételi előirányzati főösszeg. A változásokról megkérem Morák Gézánét, hogy 
adjon tájékoztatást. 

Morák Gézáné gazdálkodási v. főtanácsos

Mint  a  tavalyi  évben  szereplő  ÖNHIKI  már  ebben  az  évben  nincs,  egyéb  támogatásnak 
minősülő támogatásra lehet  összeget  igényelni,  végeredményből  nem tudjuk meg mennyit 
kapuk, csak mennyit szeretnénk. Konkrétumot nem lehet kiszámítani.
Főösszegünk, a bevétel és kiadás előirányzata nem változott, 45.376 M Ft amivel számolunk 
mint hiányt.

Juhász Péter jegyző
Képviselők is tudják, mert már ezt átbeszéltük, hogy tényleg megváltozott a rendszer. Eddig a 
program  számolta  ki,  hogy  mennyit  kaphatunk,  most  pedig  csak  a  működést  kívánják 
finanszírozni.  Közüzemi  számlákat  nézik,  van-e  tartozása  az  önkormányzatnak,  élelem, 
személyi  jellegű  működési  kiadásokat.  Képviselőknek  tiszteletdíja  van-e,  mennyi  a 
polgármester alpolgármester díja, stb, nem lehet megmondani mi a jobb; vagy sem szállítói 
tartozást  halmozunk-e  fel,  azt  mondják,  talán  jobb.  Annyi  még  a  változás  intézménye: 
tanácstalanság van, abban is,  hogy legyen a hivatalon kívül más intézmény, vagy ez nem 
feltételrendszer. Az sem hogy lehet-e, vagy nem lehet hitel. Egyetlen kritérium: a felhalmozási 
jellegű  bevételt  vissza  kell  fizetni.  Ha  bármilyen  kérdés  merül  fel  a  költségvetéssel 
kapcsolatosan, szívesen válaszolunk.

Szabó József polgármester
Csillaggal jelölt részeket tartalmaz a költségvetési rendelet tervezete. 
Megkérem Morák Gézánét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a változásokról.

Morák Gézáné gazd. v.főtan.
Előző beterjesztett előterjesztéshez képest történtek változások. 



Változott 9 M Ft-tal a főösszeg, ennyivel növekedett. Hosszúpályi vissza tudja igényelni a 
szennyvíz  Áfa-t,  és  az  alapítványtól  befolyó  3  M  Ft,  ez  a  két  tétel  emelte  meg  a 
sarokszámokat. 

Szabó József polgármester.
Kapcsolódik a költségvetéshez, az ÖNHIKI visszafizetése is. Miből adódott?

Morák Gézáné gazd. v.főtan
Az  ÖNHIKI-t  működési  kiadásra  adja  az  állam,  melyet  csak  működési  kiadásra  lehet 
felhasználni.  Felhalmozási bevételnek számit,  amit a tavalyi évben működési felhalmozási 
hitelt vettünk fel a szennyvíz miatt,  és még december 31-ig vissza is fizettünk, mivel volt 
annyi  pénzünk   visszafizettünk.  Ez 2011-es évben 3.850 E Ft-ot jelent,  amit a 2010-ben 
megkapott ÖNHIKI-ből kell visszafizetni.

Juhász Péter jegyző
Lehet egy összegben, vagy részletfizetés formájában kérni, de ha részletben kérjük, egy kicsit 
növekedni fog. Javaslom, próbáljuk részletfizetéssel visszafizetni. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Dologi kiadás?

Morák Gézáné gazd. v.főtan. 
A dologi kiadást 435 E Ft-al kellett megváltoztatni, melyet Hosszúpályinak kell átadni. Hogy 
a sarokszámok ne változzanak, a Hivatal összegét növeltük meg. 

Szabó József polgármester
Kérdés? Előző ülésen végig beszéltük. Ennyi módosulás történt. 

Hozzászólásra a képviselő-testület tagjai részéről nem jelentkeztek. 

Megköszöni  a  munkáját  a  költségvetés  összeállításában  résztvevő  munkatársaknak,  mely 
emberfeletti munka volt.
Bízik benne, hogy ha az év folyamán is oda fognak figyelni, hogy ne kényszerüljünk hitelre és 
fejlesztésre is tudjunk fordítani összegeket.
Mivel  több hozzászólás nincs,  szavazásra tenné fel,  aki  a módosításokkal egyetért,  kérem 
fogadják el a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetet.  
Az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  tervezetet  Szabó  József 
polgármester ismertette a képviselő-testülettel. 

Szavazás

Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül  egyhangúlag  elfogadták  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  tervezetet,  és  a 
képviselő-testület meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének

1/2011. (03.12.) sz. önkormányzati rendelete
Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított  jogkörében, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény 65.  § (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján a 
pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. 
évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületére
(továbbiakban: „Képviselő-Testület”) és szerveire, Monostorpályi Község Önkormányzata
(továbbiakban:  „Önkormányzat”)  által  alapított  és  irányított  költségvetési  szervekre 
(továbbiakban:  „intézmények”),  a  Polgármesteri  Hivatalra,  továbbá  mindazon 
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetekre, 
amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Általános rendelkezések
2. §.

(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-Testület a költségvetési
   rendelet címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények önálló címeket alkotnak, amely az alábbi:
   a) I. cím: Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal
   b) II. cím: Gondozási Központ

(3) Az intézmények bevételei, valamint kiadásai a (2) bekezdésre figyelemmel, azon belül 
   külön címeket alkotnak, melyeken belül a római számmal jelölt költségvetési sorok  
   alcímeket, míg az arab számozással jelölt sorok jogcímeket jelölnek.

(4) Az intézmények bevételeit a I/A, II/A. (cím) rögzítik. Az intézmények kiadásait I/B – C és 
   a II/B – C (cím) tartalmazzák.

(5) Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás a Képviselő-Testület hatásköre, melynek
   előkészítéséről a polgármester intézkedik.

(6) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok - az Áht. 76. § (2) 
   bekezdés és 77. § (2) bekezdése alapján - tartalmazzák a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról 
   szóló 19/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek 
   és teljesített kiadások előirányzatait is.

3. A költségvetési főösszeg
3. §

(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését (hitel összege nélkül)



   228.855 E Ft bevételi előirányzattal, valamint – az Áht. 69.§ (1) bekezdés b) pontjának 
   előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 45.376
   E Ft működési célú hiánnyal, összességében 274.231 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel
   fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében ellátandó
   családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is.

(2) A Képviselő-Testület megállapítja, hogy az Áht. 69.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, a
   költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 1.
  mellékletben feltüntetett összeg, véglegesen a 2010. évi zárszámadást megelőzően kerül
  megállapításra. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1.
  melléklet tartalmazza. Kiadási oldalon összevontan tartalmazza valamennyi intézmény
  kiadásait kiemelt előirányzatonkénti tagolásban - ide értve az Áht. 73.§ (1) bekezdésének
  szabályai alapján az általános tartalék és céltartalék előirányzatait is.

(3) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
   előirányzatokat a Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg:
   a) személyi jellegű kiadások 66.870 E Ft
   b) munkaadót terhelő járulékok 19.621 E Ft;
   c) dologi jellegű kiadások 56.521 E Ft;
   d) ellátottak pénzbeli juttatása 48.436 E Ft;
   e) működési célú támogatások, kölcsönök: 67.783 E Ft,
   f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás) 13.000 E Ft;
   g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 2.000 E Ft.
   h) pénzmaradvány (működési célú): 2.906 E Ft.
   i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az iskola és
    az óvoda vonatkozásában: 63.235 E Ft.
   j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére
    átadott pénzeszköz 2.400 E Ft.

4. Bevételek
4. §

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását Önkormányzat szinten a 1/A. melléklet a 
személyi juttatás, munkaadót terhelő  járulékokat az 1/B. melléklet, az I/C. melléklet a 
dologi kiadásokat rögzíti.

(2) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során, a folyamatos fizetőképesség biztosítása 
céljából - az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései 
alapján  -,  a  pénzügyi  szükségletekhez  igazodva,  év  közben  legfeljebb  10.000  E  Ft 
folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó 
munkabérnek  megfelelő  összegű  munkabér-hitel  vehető  igénybe.  Ez  utóbbihoz  a 
Képviselő-Testület döntése szükséges. A folyószámla-hitelt lehetőség szerint tárgyéven 
belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni.

(3) Az Önkormányzat hiteleinek állományát és a több évre vállalt kötelezettségeit a 7. 
melléklet tartalmazza.
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(4) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság 
beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán negyedév végén - kivéve június és 
december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. 
napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A félév 
végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A helyi adók 
számláin és az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet 
(továbbiakban: Ámr.) 175. § (2) bekezdést kell alkalmazni.

(5) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy 
átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos 
összeggel  módosítják.  Az  előirányzat  módosítás  előkészítéséről  az  Ámr.  67.  §-ában 
foglalt  szabályok  betartásával  a  polgármester  intézkedik,  a  zárszámadási  rendelet 
benyújtásának időpontját megelőzően.

(6) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet,  vagy  elkülönített  állami  pénzalap  az  Önkormányzat(ok)  számára 
pótelőirányzatot biztosít vagy Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, 
az  előirányzat-módosítás  előkészítéséről  az  Ámr.  67.  §-ában  foglalt  szabályok 
betartásával a polgármester intézkedik.

5. Kiadások
5. §

(1) A Képviselő-Testület az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő 
intézmények működési, fenntartási kiadásait - intézményeken belül, kiemelt

      előirányzatonként részletezve - a I-II/B-C. cím szerint állapítja meg.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat(ok)
      költségvetéséből, az Ámr. 67. § (3) bekezdése értelmében, a rendelkezés kihirdetését
      követően haladéktalanul a soron következő Képviselő-Testület elé kell terjeszteni a
      költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az Áht. 118. § (1) bekezdés 1. pontja alapján az éves tervezett bevételi és kiadási
      előirányzatok teljesülését a 3. számú mellékletben rögzített előirányzat-felhasználási
      ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, 
      ezért tervezett kiadások esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ra – a kiadási  
      előirányzat felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek 
      alakulásának elemzését követően, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás  
      rendjéről szóló együttes polgármesteri és jegyzői utasításban szabályozott eljárási rend 
      alapján kerülhet sor.

(4) A Képviselő-Testület az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat általános
      tartalékot és céltartalékot nem állapít meg.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet az EU-s 
támogatással  megvalósuló  fejlesztéseket  a  7. melléklet,  a  finanszírozási  ütemtervezet  a  6. 
melléklet tartalmazza.



(6) A Képviselő-Testület a jutalmat nem tervez be.

   (7) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait kiemelt előirányzatonkénti
      megbontásban a 2. melléklet, a Gondozási Központét a 3. melléklet rögzíti. Az
      önkormányzat által nyújtott szociális ellátások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények magas költségvetési hiányára tekintettel a kötelezettségvállaló 
 személye  az önkormányzat vonatkozásában továbbra is a polgármester. Ennek értelmében is 
minden egyes, az intézményeket érintő valamennyi kiadás tekintetében – még akkor is, ha a 
döntés nem a polgármester hatáskörébe tartozik – a polgármester engedélye szükséges. Ezt 
figyelembe véve a 2011.évben a költségvetésben nem kerülnek zárolásra előirányzatok.

6. A költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének
      kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 
      magában.
      A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, ha a bevételekre vonatkozó
      jogszabályi előírások év közben nem változnak. A kiadási előirányzat nem jár 
      felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az 
előirányzat módosítás a Képviselő-Testület hatásköre.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalék felhasználására
(igénybevételére) az első  féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – 
vis-maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. Az általános tartalékot – az Áht. 73. § (2) 
bekezdés  előírása  alapján  –  elsősorban  a  tervezett,  de  nem  realizálható  bevételek 
pótlására és az évközi többletkiadások fedezetére lehet felhasználni.

7. §

(1) A Képviselő-Testület az Ámr. 68. § alapján az Önkormányzat költségvetését, valamint 
az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – 
év közben megváltoztathatja.

(2) Az intézmények többletbevételével kapcsolatos felhasználási kötelezettség, annak
 jóváhagyása a Képviselő-Testület hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha az

intézmények kiadásai meghaladják – akár időarányosan is  – a  bevételüket,  akkor a 
kiadások teljesítése  és  a  további  gazdálkodás  hatékonyságának betartása  érdekében 
minden esetben a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(3) Az intézmény vezetője az intézmény elemi költségvetésének bevételi előirányzatát
meghaladó kiadási előirányzatra kötelezettséget, valamint az Áht. 12/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott tárgyéven túl fizetési kötelezettséget csak a polgármester 
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előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 
pénzmaradvány  felhasználására  tett  javaslatot  az  irányító  szerv  az  Ámr.  213.§  (3) 
bekezdése  alapján  –  de  különös  tekintettel  az  Ámr.  213.  §  (2)  bekezdésére  - 
felülvizsgálja,  a  felülvizsgált  és  jóváhagyott  pénzmaradványát  az  Ámr-ben  előírtak 
figyelembevételével használhatja fel.

(5) Az Ötv. 90. §-a alapján a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-Testület, míg a
   gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra,

ellenjegyzésre,  utalványozásra  vonatkozó  hatáskörök  gyakorlásának  rendjét,  a 
feladatellátás  szabályait,  a  kötelezettségvállalás  összegét  külön  polgármesteri  és 
jegyzői együttes utasítás szabályozza.

(6) A Képviselő-Testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi 
költségvetésben  megtervezett  bevételek  beszedésére,  kiadások  teljesítésére  kiemelt 
figyelemmel és kötelezettséggel a (2) - (3) bekezdésekben foglaltakra.

7. Az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok

8. §

(1) A Képviselő-Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését (I., I/A-C.) e rendelettel 
hagyja jóvá.

(2)  A  Képviselő-Testület  az  intézmények  létszámkeretét  elkülönítetten,  valamint 
összesítve 2011. január 1-jétől a 8. melléklet szerint állapítja meg, mely külön alcímet 
alkot.

(3) A köztisztviselők illetményalapja (az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében 
is) a 2010. évi CLXIX. törvény 59.§ (1) bekezdése alapján, 2011. január 1-jétől 38.650 
Ft.

(4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási előirányzatán belül a 
közüzemi  költségeket  meg  kell  tervezni,  s  ezek  kiegyenlítése  –  az  illetmények kifizetését 
követően – elsőbbséget élvez.

8. Záró rendelkezések
9. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Szabó József Juhász Péter 
polgármester                                                                              jegyző



Jelen rendeletet 2011. március 12. napján kihirdettem.
Juhász Péter jegyző

2.  napirend: Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai 
programjainak elfogadása (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester
Az elmúlt évben, amikor a szétválást megszavaztuk azzal is jár, hogy újabb alapító okiratot 
kell  elfogadnunk  mindkét  intézménynél,  módosítani  kell  a  szakmai  programmal  együtt. 
Családsegítő részéről Hosszúpályi már elfogadta, és mi is. A Gondozási Központ részéről nem 
történt  meg,  és  a  Megyei  Gyámhivataltól  felszólítást  kaptunk.  Segítséget  kértünk 
Hosszúpályitól  Kovácsné  Nagy  Timeától,  akinek  személyesen  is  meg  fogjuk  köszönni  a 
segítségét. Külön Gurzó Sándornénak és a Jegyző úr munkáját is. Szomorú, hogy úgy ment el  
az intézményvezető, hogy nem adott segítséget hozzá. Az előterjesztést megkapta mindenki.
Külön-külön ki lett dolgozva. SZMSZ, alapító okirat, valamint a szakmai programokon belül 
a házi gondozás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása. 
Kérem,  hogy  amennyiben  az  előterjesztéssel  kapcsolatosan  bármilyen  kérdése  van  a 
képviselő-testület tagjainak, tanácskozási joggal meghívottaknak, szíveskedjenek megtenni. 

Hozzászólásra az előterjesztéssel kapcsolatosan nem jelentkezett senki. 

Kérem aki elfogadja a Gondozási Központ alapító okiratát az előterjesztésben foglaltakkal, 
mellékletettel, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
32/2011. (03.11.) számú 

határozata

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő  -  Testület  a  Gondozási  Központ  alapító  okiratát 2011.  március  -ei 
hatállyal jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen határozat 
2.  mellékletét  képező,  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát,  és  ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 47/2009. (X. 30.) számú határozatát.

32/2011. (03.11.) számú határozat 1. számú melléklete 
A  Képviselő-Testület  a  Gondozási  Központ  47/2009.  (X.  20.)  számú 
határozattal elfogadott alapító okiratának alábbi részeit módosítja és a 2. 
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számú  mellékletben  már  sorszámozott  formában  látja  el  az  alábbiak 
szerint: 

3.Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 
a) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), 

nappali ellátás (65/F.§) férőhelyek száma: 25
b) Szakosított  ellátás  körében:  Idősek  otthona:  ápolást,  gondozást 

nyújtó intézmény (67-68.§) férőhelyek száma: 16
c) Egyéb alaptevékenység: konyha üzemeltetése
d) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - 873011
Házi segítségnyújtás - 889922
Szociális étkeztetés - 889921
Idősek nappali ellátása – 881011

6.Az  intézmény  tevékenysége  az  illetékességi,  működési 
területen:

Monostorpályi  Község  közigazgatási  területén:  Házi  segítségnyújtás, 
Szociális étkeztetés, Nappali szociális ellátás

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén: Ápoló-gondozó otthon
Típus  szerinti  besorolása:  hatályon  kívül  helyezi  (az  egységes 
szerkezetben foglalt alapító okiratban már nem szerepel) 

8.Az  intézmény  gazdálkodási  besorolása:  Önállóan  működő  költségvetési  szerv,  de  a 
pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. Az intézmény bankszámlával nem rendelkezik, pénzforgalmát a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának költségvetési számlájáról bonyolítják. Ellátmányt 
kezel. Nem önálló adóalany, saját adószámmal nem rendelkezik. Adófizetési kötelezettségét a 
Monostorpályi Község Önkormányzata – mint önálló adóalany – teljesíti

32/2011. (03.11.) számú határozat 2. számú melléklete

Alapító okirat
(egységes szerkezetben) 

Monostorpályi Község Önkormányzata - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a 
Gondozási Központ szociális intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki: 

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Gondozási Központ
b) Székhelye: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50.
c) Létrehozásáról rendelkező határozat: 46/2002. (XII.05.) Önkormányzati határozat



d) Az intézmény fenntartója: Monostorpályi Község Önkormányzata
e) Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Monostorpályi, Kossuth u. 

50
f) Törzsszáma: 644688

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  Szociális  alapellátás  és 
szakosított ellátási formák

3. Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 
e) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), 

nappali ellátás (65/F.§) férőhelyek száma: 25
f) Szakosított  ellátás  körében:  Idősek  otthona:  ápolást,  gondozást 

nyújtó intézmény (67-68.§) férőhelyek száma: 16
g) Egyéb alaptevékenység: konyha üzemeltetése
h) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

4. Állami  feladatként  ellátott  alaptevékenység  szakágazati 
besorolása:  TEÁOR:  873000  Idősek,  fogyatékosok  bentlakásos 
ellátása

5. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - 873011
Házi segítségnyújtás - 889922
Szociális étkeztetés - 889921
Idősek nappali ellátása – 881011

6. Az  intézmény  tevékenysége  az  illetékességi,  működési 
területen:
Monostorpályi  Község  közigazgatási  területén:  Házi  segítségnyújtás, 

Szociális étkeztetés, Nappali szociális ellátás
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén: Ápoló-gondozó otthon

7. Irányító  szerv  neve,  székhelye:  Monostorpályi  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (székhelye:  4275  Monostorpályi,  Bajcsy 
Zsilinszky u. 1.) 

8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv, de a 
pénzügyi,  gazdasági  feladatait  a  Polgármesteri  Hivatal,  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény bankszámlával nem rendelkezik, 
pénzforgalmát a Monostorpályi Község Önkormányzatának költségvetési számlájáról 
bonyolítják.  Ellátmányt  kezel.  Nem  önálló  adóalany,  saját  adószámmal  nem 
rendelkezik.  Adófizetési  kötelezettségét  a  Monostorpályi  Község Önkormányzata – 
mint önálló adóalany – teljesíti

9. A Feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény székhelyén rendelkezésre áll: 163 
m2 hasznos alapterületű épület, és összesen 1744 m2 területű kivett ingatlan (helyrajzi 
szám:  Monostorpályi  1157)  A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  az 
intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.

10. A  vagyon  feletti  rendelkezés  joga:  Az  intézmény  a  rendelkezésre  álló 
vagyontárgyakat  szakfeladatainak  ellátásához  szabadon  használhatja  a  vonatkozó 

13



központi és helyi jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény a rendelkezésére álló 
vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetőleg  biztosítékként  felhasználni.  A 
vagyongazdálkodással  kapcsolatban  a  hatályos  önkormányzati  rendeletet  kell 
alkalmazni.

11. Vezetőjének  kinevezési,  megbízási,  választási  rendje:  A 
költségvetési  szerv vezetőjét Monostorpályi  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  5  évre  szóló  határozott  időre  bízza  meg,  a 
közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992.  évi  XXXIII.  törvénynek a 
szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. 
§-a alapján.

12. Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszonyok 
megjelölése: 

a) Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben: közalkalmazott, 
melyekre  a  közalkalmazott  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény az irányadó. 

b) Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya: munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény az irányadó. 

c) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény az irányadó.

Monostorpályi, 2011. március 11. 
P.H.

                         Szabó József 
polgármester

Záradék
Az  alapító  okirat  módosítását  (s  így  az  egységes  szerkezetű  új  alapító  okiratot)  a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 11-i ülésén a 
32/2011. (03.11.) számú határozattal fogadta el. A módosított alapító okirat 2011. március 11-
én lép hatályba.

Szabó József polgármester
Aki  elfogadja  a  Gondozási  Központon belüli  házi  szociális  gondozás  módosított  szakmai 
programját, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
33/2011. (03.11.) számú 



határozat

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja  a  Gondozási  Központon  belüli  a  házi  szociális  gondozás módosított 
szakmai programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a feladat 
szükséges munka elvégzése.). 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője. 

Szabó József polgármester
Kérem,  hogy  aki  a  Gondozási  Központon  belüli  szociális  étkeztetés  módosított  szakmai 
programját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
34/2011. (03.11.) számú 

határozat

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli a  szociális étkeztetés módosított szakmai 
programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a feladat 
szükséges munka elvégzése.). 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője. 

Szabó József polgármester 
Kérem, hogy aki a Gondozási Központon belüli idősek nappali ellátása módosított szakmai 
programját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.
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Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
35/2011. (03.11.) számú 

határozat

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja  a  Gondozási  Központon  belüli  az  idősek  nappali  ellátása módosított 
szakmai programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a feladat 
szükséges munka elvégzése.). 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője. 

Szabó József polgármester
Kérem,  hogy  aki  a  Gondozási  Központon  belüli  idősek  bentlakásos  ellátása  módosított 
szakmai programját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
36/2011. (03.11.) számú 

határozat

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli az idősek bentlakásos ellátása módosított 
szakmai programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a feladat 
szükséges munka elvégzése.). 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője. 

Szabó József polgármester
Kérem,  hogy aki  a  Gondozási  Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon.



Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
37/2011. (03.11.) számú 

határozat

Monostorpályi  Község  Képviselő  –  Testülete  megtárgyalta  a  polgármester  előterjesztését 
„Gondozási  Központ  alapító  okiratának  módosítása,  szakmai  programjainak  elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja a Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatát. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a feladat 
szükséges munka elvégzése.). 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője. 

3. napirend: A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a jegyző 

Szabó József polgármester
E napirendi ponthoz felkérem Juhász Péter jegyzőt, hogy tartson rövid tájékoztatást 

Juhász Péter jegyző
Azért lett aktuális, a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítása, mivel Monostorpályiban a kukadíj hátralék óriási 
magas.  Erről  már  interneten  is  tájékoztattuk  a  lakosságot.  Már  3  Millió  Ft  tartozást 
halmoztunk  (mármint  a  lakosok)  fel,  és  1/3-a  azoké,  akik  lakásfenntartási  támogatásban 
részesülnek. A Kukadíj folyamatosan növekedik, és a szolgáltatónak hátralékot bele kell tenni 
a  következő  évi  díjba,  ezért  készítettem  a  rendeletet  módosítását,  kérem  a  testületnek 
elfogadásra a benne foglaltakat. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Kérdésem lenne,  amikor  az  AKSD-nél  bent  voltak  tárgyaláson,  biztosítottak-e  bennünket 
arról,  amennyiben  a  hiány,  hátralék  megszűnik,  vagy  esetleg  csökkenni  fog  a  hiány  a 
hulladékszállítási költségben meg fog-e ez mutatkozni, esetleg csökkentik?

Szabó József polgármester
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Ezek a hátralékok nekik is költséget jelentenek. Banki áthidalásokat kell a szolgáltatónak is 
végrehajtani, és a törvény nem ad lehetőséget, aki nem fizet, ne vigyék el a szemetet, tehát a 
költségeik megvannak. Ha nem fizetik, nekik is hitelt kell felvenni. Mindaddig, amíg ilyen 
hátralékok  vannak.  Lehet  díjcsökkentő,  a  banki  költséget  meg  lehetne  spórolni,  és  azt  is 
tudjuk, vannak akik nehéz helyzetben vannak, de mégsem tartható fenn, hogy cigarettára, 
italra  futja,  a  közszolgálati  díjat  pedig  ne  fizesse.  Dicsérni  lehet,  aki  fizeti.  Színes  kukát 
fognak készíteni, és mindig ki lesz jelölve egy-egy utca, akik megkapják a színes kukákat. 
Akikre  büszkék  lehetünk  majd,  hogy  tiszta  és  rendezett  körülmények  között  rendezett 
díjfizetéssel rendelkeznek. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Ezek a színes kukák végleg itt maradnak? Ami jó lenne, mert ösztönzőleg hatna azokra, akik 
hátralékosok. 

Szabó József polgármester
Nem maradnak végleg itt, csak néhány hónapig. Erről értesülni fognak a lakók, hogy miért 
vannak ott azok a kukák.

Előterjesztéshez kérdés? 

Hozzászólásra a képviselő-testület részéről nem jelentkeztek.

Szavazásra tette  fel  a  napirendet.  Kéri,  aki  egyetért  a  rendelet  tervezettel  az ismertetettek 
szerint, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
2/2011. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelete

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

1. §

  (1) A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
    9/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
    lép és a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:
   „(1) Ha a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátásként kerül
    juttatásra, akkor a folyósítás a Szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a



    jogosultságot megállapító határozatban erről rendelkezni kell.

   „(4) A lakásfenntartási támogatást (normatív - és helyi lakásfenntartási támogatás)
   elsődlegesen természetbeni szociális ellátásként kell megállapítani, amennyiben az
   arra jogosult közüzemi díj hátralékkal rendelkezik, a Szolgáltató értesítése, vagy a
   polgármesteri hivatal általi megkeresés alapján. Ebben az esetben a lakásfenntartási
   támogatást a Szolgáltató részére kell utalni.

   (5) Csak akkor folyósítható pénzbeli ellátásként a jogosult részére a lakásfenntartási
   támogatás, ha a továbbiakban közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik. Amennyiben
   a Szolgáltató értesítése esetén ismételt hátraléka keletkezik, úgy természetbeni
   szociális ellátásként kell ismételten a lakásfenntartási támogatást folyósítani.”.

2. §
Jelen rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon

   hatályát veszti.

      Szabó József Juhász Péter

     polgármester jegyző

Jelen rendeletet 2011. március 12. napján kihirdettem.
Juhász Péter jegyző

4.  napirend: A  Monostorpályi,  Bethlen  utca  2.  szám  alatti  nép  lakóház  tájházzá 
alakításáról tájékoztató (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester
Felkérést  kaptunk  (tájház  kérdésében)  a  Kulturális  Örökségvédelmi  Minisztériumtól. 
Önkormányzat vegyen részt a megmentésében. 
Továbbra is javasolják, hogy az önkormányzattal közös konstrukcióban tulajdonossal együtt 
tartsák fenn a tájházat. Kérdezné a véleményeket.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Többszörösen felmerült már ez a kérdés, és többször el maradt. Nem tudom pontosan miért?

Gyügyei Ernő képviselő
Nem akarja eladni? Vagy nincs aki megvásárolja?

Szabó József polgármester
Neki csak „nyűg”, minden évben felszólítással éltek felé, szeretne megszabadulni tőle, de nem 
tud.  Aki  megveszi,  el  kell  számolni  mindenféle  felújítással,  ebben  a  formában  kellene 
megőrizni, meghagyni.
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Sápiné Molnár Edit képviselő
Vásárlási lehetősége is lenne az önkormányzatnak?

Szabó József polgármester
A  szóbeli  tájékoztatás  alapján  pályázati  lehetőségről  tettek  ajánlatot,  de  megnéztem  a 
honlapjukat, a pályázat nem lett meghosszabbítva, február 28-al lejárt, 7 M Ft –os pályázat 
volt. Megkeresett a tulajdonos, hogy tudunk-e segíteni vagy sem; természetesen felajánlottam 
a segítséget. Amikor kimentek felmérni, valakivel beszéltek, aki ott volt, elküldték őket, és 
meghiúsult a lehetőség. A tulajdonosok azt mondják nem volt náluk semmilyen felmérés a 
minisztériumtól. A pályázat miatt keresték meg és tájékoztatták őket. Második megkeresésről 
én nem tudtam. Jelenleg az a helyzet, hogy nincs pályázat, melyből fel tudnák újítani.
Azt  ajánlom,  -  az  önkormányzat  megvenni  nem  tudja,  -  de  segít  a  felújításban  a 
lehetőségeinkhez  mérten,  a  Tubusról  lekerült  cseréppel,  esetleges  közmunkával,  anyagi 
segítség nincs az önkormányzat részéről; a költségvetésünket mindenki ismeri, hogy mennyire 
szorított. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Míg más tulajdonában van egy épület – igaz, hogy növelné Monostorpályi nevezetességét – 
jogi kérdések is felmerülnek, mihez van jogunk, rendezvények, stb. De nyilván beleszólása 
van  mint  tulajdonosnak.  Kérdezném,  az  Önkormányzat  olyan  szerződést  köthet  a 
tulajdonossal, hogy az önkormányzat segíti a felújítási munkálatokban, engedélyezzen gyűjtő 
munkát civil  egyesület  tárlatként bemutathassa, stb? Ne azt mondja mind tulajdonos,  nem 
enged be senkit. Lehet-e ilyen szerződést kötni?

Juhász Péter jegyző
Természetesen.

Szabó József polgármester
Ezen felül kötelezettségei is vannak a Minisztérium felé. 
Basa Attila alpolgármester
Elég  nagy  falat  lenne  ez  nekünk.  Gyűjtés,  amit  lehetne  csinálni:  ott  van  a  TUBUS 
raktárépület, kötelezve is vagyunk, pályázatban is benne van, hogy 5 évig üzemeltetni kell. 
Ezt  a  tájházat  is  felújítsuk  (?),  ilyen  formában úgy látom lehetetlen.  Az Örökségvédelmi 
Hivatal miért nem ad erre pénzt? Megszabja, hogy egy egyszerű kőműves nem nyúlhat hozzá, 
csak akinek megfelelő végzettsége van, megszabja, hogy milyen anyagot használhatnak fel, 
stb. Jelenleg annyit tudunk, próbáljuk védeni pl.: cseréppel, mert beázik. Elébb-utóbb össze 
fog rogyni,  Mást  nem tudunk kezdeni  az idén semmi,  jelen esetre  nem találok forrást.  A 
tulajdonos évek óta semmit nem tett az állagmegóvásért.
 
Sápiné Molnár Edit képviselő
Ha azt nézzük: Magyarországon 200 ilyen tájház van, nem hagynám hogy összedőljön, mert 
nekünk  óriási  érték,  még  ha  más  is  a  tulajdonos.  Pályázat  lejárt,  figyelemmel  kísérjük, 
reméljük, írnak ki újabb pályázatot, ne hagyjuk összedőlni.

Basa Attila alpolgármester
Csak védeni tudjuk, hogy ne romoljon tovább, megnéztem, komoly bajok vannak ott nem 
látom hogy lehet kijavítani.

Szabó József polgármester



Ez egy tájékoztató jellegű dolog volt, igyekszünk segíteni a tulajdonosnak, ha lehetőség lesz 
rá közmunkával, természetesen megtesszük, a közmunkaprogram sem olyan, mint a tavalyi, 
kevesebb  emberrel  és  kevesebb  munkát  tudunk  elvégezni.  Térítésmentesen  megkapják  a 
cserepet, ennyit tudtunk egyelőre adni. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Van két civil egyesület akik, a kultúrát ápolják, segítséget nyújtunk társadalmi összefogással 
hajlandó vagyok ennek megszervezésével. 

Szabó József polgármester
Örömmel vesszük természetesen a pályázati lehetőséget is figyelni fogjuk. Későn tudtuk meg 
a  pályázati  lehetőséget  is,  kb.  1  hét  volt  rá,  elviekben ezzel  sem lett  volna  gond,  valami 
információk félrecsúsztak a pályázatirók és tulajdon között. 

5.napirendi: Egyebek 

Szabó József polgármester
Költségvetést érintően az ÖNHIKI részletfizetését szeretnénk megkérni, melyhez képviselő-
testületi  határozat  szükséges.  A 3.750 M Ft-ot egyben nem tudjuk visszafizetni  és nem is 
nagyon  szeretnénk.  Kell  egy  képviselő-testületi  határozat  erről  (részletfizetési  kérelem), 
javaslom a 6 hónap elfogadható lesz,  melyet  tudunk teljesíteni.  Amennyiben a  képviselő-
testület tagjai egyetértenek a 6 havi részletfizetésben történő ÖNHIKI visszafizetésével, annak 
megkérésével, kérem megszavazni

Szavazás

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
38/2011. (03.11.) számú 

határozat

A Képviselő-Testület 

az ÖNHIKI  egy részének visszafizetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. a 2010. évre jóváhagyott 28.241 E Ft, valamint a 2011.évben jelentkező 2010. év végi 
ÖNHIKI elszámolása különbözetére, azaz 3.850 E Ft-ra részletfizetési kérelmet nyújt be a 
Magyar  Államkincstár  felé  2011.  szeptember  30-ai  egyenlő  részletekben  történő 
visszafizetési határidővel. 

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  részletfizetési  kérelemmel  kapcsolatos  intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester 

Szabó József polgármester 
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A  továbbiakban  pályázatokkal  kapcsolatos  döntéseket  kell  hoznunk,  illetve  szeretném 
tájékoztatni a képviselő-testületet az elkezdett pályázatokkal kapcsolatosan meddig jutottunk. 
Előző  ülésen  szó  volt  a  belterületi  csapadékvíz,  és  a  kerékpárút  kiépítésével  kapcsolatos 
pályázati lehetőségről, mely kedvező feltételeket biztosit az önkormányzatnak. Az Opust Kft-
től számunkra elfogadható két szerződés tervezetet kaptunk. Alpolgármester úrral járták végig 
a települést. 

Basa Attila alpolgármester
Az történt, van egy közös pályázat talán Hosszúpályival közösen van, kerékpár út építésére 
lehetőség. Monostorpályi tábláig megépülne az első házig baloldalon, onnan nézték, bevezetni 
a buszmegállónál befordulna a Kossuth utcán végig. Nem tudjuk megcsinálni, mivel közel 5 
m-távolság kellene. A Kossuth u. 39 sz. előtt nagyon lekeskenyedik az utca. A Létai utcán 
mennénk tovább Gurzó Sándorig illetve a község tábláig végig. A költségvetést úgy próbáltuk 
összehozni, hogy Kossuth utcán meglévő járda, bitumennel leöntött járdán, ha lenne lehetőség 
a házak kerítésétől mérve 1,8 – 2 m szélességben bitumenes járdát készítenének az Óvodáig, 
jobb  oldalon,  ott  átjönne  baloldalra,  jönne  tovább  a  hivatalig  betervezve.  Egy  komoly 
beszegett  út  lenne.  Nem  lenne  olyan  része,  ami  nem  egyforma.  Két  felnőtt  el  tud  rajta 
közlekedni. Hozzá lenne a vízelvezető árok, biztonságot jelentene az árok elkészítése. Sok 
helyen szűk az utca, gondot jelent forgalomtechnikai szempontból, mert veszélyes, a buszok 
éppen csak hogy el tudnak közlekedni. Megígérték a pályázat írók, tervezők, megpróbálják 
ezzel  a  variációval  megoldani.  Létai  utca végig lenne,  onnan másik pályázat  fog indulni, 
Létavértes is beszáll úgy, hogy a határig össze lenne kötve Romániáig. 

Szabó József polgármester
Másik  pályázat  felmérése  is  folyamatban  van.  Voltak  kint  mérnökök,  belvízelvezetéssel 
kapcsolatban, a Bajcsy Zs., valamint a Vasvári Pál utcákon.  Nagy a gond a Vasvári P. utcán 
van. Rengeteg kerítés az utcán van, egyik-másik ház is. Ennek a megoldása jelenleg nem is 
ismert.  Mindenképpen  telekrendezésre  lenne  szükség.  14-16  m-nek  kellene  lenni  az  utca 
szélességnek, és némely helyeken 8-10 m széles. A többi „eltűnt”. Amíg nincs hely, addig 
nem lehet a pályázathoz hozzákezdeni.  Bővebb tájékoztatást  nem tudok adni,  amennyiben 
szeretnék megoldani, mindenkinek hozzá kell nyúlni vagy a kerítéshez, vagy még a házhoz is. 
Ilyen formában nem lehet megoldani,  hogy mindenkinek jó legyen és senkinek ne legyen 
kára. A kerítéseket vissza kell tenni a helyére. Az utca nyomvonalát kell rendbe tenni. 
Ide  kapcsolódóan:  a  tavalyi  novemberi  fórum  arról  szólt,  hogy  a  kerteken  keresztüli 
vízelvezetést  meg  kell  oldani.  A  jelenlévők  megállapodtunk  valamiben,  ki  lett  küldve 
mindenki részére az anyag, két család nem írta alá, így megállt a történet. Ajánlatot kértünk és 
kaptunk  is.  Egyik  ajánlat  Berettyó  Vízgazdálkodási  Társulattól  érkezett,  akik  speciális 
gépekkel - 80-100 e Ft az értéke a gépnek - 6 / e Ft + Áfa értékben.
A fóliáig, az utca végéig menne az elvezető árok. átkötés melyről beszéltünk, át is vágtuk, a 
mezsgyében menne el. Ha ezt így meg tudjuk oldani elképzelhető, hogy nem kell hozzányúlni 
a  telkekhez.  Javaslom,  ismét  össze  kell  jönni  mindenkivel  akik  érintettek,  végig  kellene 
beszélnünk, mérnököket is megpróbálom kihívni. Egyelőre ezt a két lehetőséget látom. Vagy 
az utcán, vagy a kerten kell megoldani a belvíz problémát. Szeretném még ebben a hónapban 
letisztázni, mindenképpen. Fogok tájékoztatót küldeni.
Ebbe a pályázatba, ha bele tudjuk tenni, ahhoz hozzá kell járulni az ott lakóknak.

Képviselőkhöz.
Szerződéseket  megkapták.  Megvalósíthatósági  tanulmánytervek,  stb.  szükségesek,  horror 
összegük van. De: ha nem vállaljuk, akkor nem tudunk pályázni. A pályázat amennyiben nyer, 
minden előkészítési díjak elszámolhatók, de ezeket akkor is ki kell fizetni. Pályázatírás stb. 



sok pénzt visz el. Vagy azt mondjuk, hogy nem, ez a pályázat ugrik, vagy megy és minden 
mást elvetünk. A kerékpár út pályázatnál megpróbálok segítséget kérni kapcsolatokon belül, 
sok ilyen kerékpárút pályázat lesz benyújtva. 200 pontból 100 alatt nem is foglalkoznak vele. 
Ezzel a céggel 130 pontot sikerült összehozni, ennek bőven bele kell, hogy férjen. Tavaly ily 
hasonló pontokkal nyertek.

Basa Attila képviselő
Az  a  probléma,  hogy  nem  lehet  semmilyen  valótlan  adatot  beletenni,  egyik  főpont,  pl.: 
mennyi baleset történt, ezekről jegyzőkönyv kell,  ez növelné a pontok számát, egyszerűen 
nem lehet ilyet találni.  Onnan meg  is buktatják.

Szabó József polgármester
Mi nem is szeretnénk ilyenbe belemenni,  csak a reális  állapotot  mérjük fel.  Erről kellene 
dönteni, hogy bevállaljuk-e ezeket az összegeket, vagy vessük el. Mindenképpen dönteni kell.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Nem könnyű a döntés, nagy az önkormányzat felelőssége. Mit javasol?

Szabó József polgármester
Ha komolyan gondoljuk, hogy fejlődjünk, mégpedig pozitív irányba, a belvizes pályázat, nem 
kérdés,  Kerékpár  útnál  jó  esélyünk  is  lehet  Megyei  Önkormányzat  középtávú  tervében 
szerepel, Debrecen ezen leágazása lenne ami a határig menne. Hosszúpályiban sem véletlen 
épült meg. Ehhez kapcsolódhatna a mi kerékpár utunk is. A másik, ami fontosabb különösen, 
akik ott laknak, egy sáros időben mindenképpen hasznos lenne, mivel jelenleg a forgalomban 
kell a gyalogosoknak is járni. A Kossuth utcát is megpróbálnánk kiszélesíteni, már azzal is, 
hogy közvetlenül a kerítések mellől indulna a járda-kerékpár út. Ahhoz, hogy kinézzen – és 
jól nézzen ki - a településünk, próbáljuk meg. Bízok a sikerünkben. 

Javaslom, mindkét pályázatot illetően fogadjuk el, induljunk el próbáljuk végig vinni.

Basa Attila alpolgármester
Képviselők  is  tudják  milyen  fontos  döntések  előtt  vagyunk,  pénzügyi  oldalt  illetően  is. 
Szomorú, hogy ilyen horderejű kérdésekben 4 képviselő dönt, ezeknek az embereknek, - azért 
kapták a bizalmat, itt legyenek, és a döntésben legyenek jelen. Később pedig számon kérik. 
Ez nem olyan dolog, amit fél év múlva elvetünk, mert ezzel el kell számolunk. Mi akik itt 
vagyunk és részt veszünk a döntésben mindannyian vállaljuk a felelősséget? Egyetértek vele, 
legyen egységes, normális járda a faluban, úgy látszik csak ennek a 4-5 embernek fontos. A 
magam részéről támogatom a fejlődést.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Egyetértek én is, és el  kell,  hogy mondjam, óriási  szerencse,  hogy nem történt semmiféle 
baleset,  mióta  bejárnak  a  buszok  nem  megfelelő  sebességgel  haladnak.  Intézményre 
tekintettel  mondom  ezeket,  amit  vezetek,  mert  rendszeresen  sétálnak  az  óvónők  a 
gyerekekkel,  és mindig azon gondolkodnak merre menjenek, félnek, közel van a kövesút, 
nagy forgalom van. Nagyon észnél kell lenni a felnőtteknek. Ha az Árpád utcán mennek, port 
kell szívni, amit a sor eleje felver. Tényleg nagy feladat és én is támogatom. Ha egyszer ide 
jövünk, felelősségünk hogy ilyen feladatot felvállaljunk. A falunak fejlődni kell és jó irányba 
szeretnénk fejlődni.
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Basa Attila alpolgármester
Lehetne 30 km-es táblával csökkenteni a sebességet egész településen belül, mely mindenkire 
vonatkozna ne csak a buszra. Ez már egy olyan intézkedés lenne, keskeny az utca. Pl. a Sütő 
sarkon lebontatnám a kerítést, belátható lenne a sarok és ott egy kicsit nagyobbítani is kellene 
az út ívén.

Szabó József polgármester
Kéri,  aki  a  két  pályázattal  kapcsolatos  szerződéskötéshez  –  Belvízelvezetés,  valamint 
kerékpár út építés - hozzájárul szavazzon.

Szavazás

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
39/2011. (03.11.) számú 

határozat

A Képviselő-Testület 

1. A  belterületi  bel-  és  csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat  elkészítéséhez, 
projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz felkéri az Opus Team 
Üzleti Tanácsadó Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.). 

2. A pályázatírás díjára a 250.000 Ft + Áfa, valamint a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére a 1.600.000 Ft + Áfa összeget a 2011. évi költségvetéséből biztosítja. 

3. Az 1. pontbeli feladatok részletes leírását, jogokat és kötelezettségeket a megbízási 
szerződés tartalmazza, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: a polgármester 

Szabó József polgármester 
Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
40/2011. (03.11.) számú 

határozat

1. A  Kerékpárforgalmi  hálózat  fejlesztése című  pályázat  elkészítéséhez, 
projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz felkéri az Opus Team 
Üzleti Tanácsadó Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.). 

2. A pályázatírás  díjára  a  300.000  Ft  +  Áfa  összeget  a  2011.  évi  költségvetéséből 
biztosítja. 



3. Az 1. pontbeli feladatok részletes leírását, jogokat és kötelezettségeket a megbízási 
szerződés tartalmazza, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: a polgármester 

Szabó József polgármester     
Önkormányzati  feladat  a  két  konyha  működtetése.  Decemberben  felmerült  a 
közmunkaprogram  megváltoztatásával:  hogyan  tovább?  Kénytelenek  voltunk  1  személyt 
felvenni a Gondozási Központhoz. 
Az  iskolai  konyhán  fix  álláshely  van,  220  adagot  főznek,  a  másik  Gondozási  Központ 
konyháján 140 adagot hétfőtől vasárnapig. Akkor is felmerült az összevonás, így egyben 400 
adagot lehetne főzni. Már évekkel ezelőtt is hangzott el javaslat erre vonatkozóan, de az is 
felmerült hogy az ANTSZ nem engedte. Felhívtam az ÁNTSZ-t, és kikértük a véleményüket, 
azt  mondták,  hogy  nem  tudnak  róla,  hogy  bármikor  ilyen  kérés  merült  volna  fel  az 
önkormányzat  részéről.  Az állategészségügyi  állomás  egy munkatársát  hívtuk  ki  helyszíni 
szemlét tartani az adott kérdésben. Azt mondta semmi akadálya nincs. Napközi konyha lenne 
az, amit mindenképpen fel kellene fejleszteni. Ha jó lenne mindkét üst azonnal meg lehetne 
kezdeni.  Az ÖNO-ból  át  tudjuk vinni.  Mégis  azt  mondom hosszútávon  is  érdemes  lenne 
rendbe tenni, hogy 10-20 évig is megfeleljen az előírásoknak. Biztonsággal el tudják látni. 5 
ember  van  egyik,  másik  helyen  2  ember.  Szombat-vasárnak  30 adag  főzése  lenne.  ÖNO 
melegítő mosogatóval,  így marad a konyha egy része. Másik feléből 3 lakószobát lehetne 
kialakítani,  teljesen  akadály  mentesítve,  fürdőszobával  közlekedővel,  rendelkezne  kerekes 
székesek számára is. Felső épületben 6 személy részére minimális átalakítással. Napközinél 
kismértékű átalakítással bővülne az éttermi rész. Damjanich utcai résznél tálaló pult, oldalt 
megszűnne  a  tanári  étkező,  abból  egy  iroda  helyiséget  ki  lehetne  alakítani,  öltöző 
zuhanyzóval,  fehér-fekete  mosogató,  ehhez  mindenképpen  kell  pályázatot  találni.  Április 
közepére ígérték. Az iskolai tavaszi szünetben meg tudnánk oldani. Emberben nem igényel 
közmunkás kiegészítést. 7 személlyel meg lehet oldani. Beszerzés sokkal egyszerűbbé válna. 
Egy programmal tudná kezelni az élelmezésvezető az alapanyag rendelést, sokkal egyszerűbb 
lenne. Energia megtakarítással előzetes számítások szerint néhány 100 e Ft-os beruházással. 
Hosszabb távon pályázatból. 6 fő elhelyezésre alkalmas bővítés a befizetésből meg tudnánk 
oldani. Önkormányzatnak minimális pénzfelhasználása lenne.

Basa Attila alpolgármester
Napközis iskola tervezésében (e kérdésben) személyesen is részt vettem. Abba gondolkodott-e 
Óvoda  udvara  felől  zárható  folyosón  át  lehetne-e  szállítani  az  ételt?  Napközi  oldalától 
óvodáig hozzátoldani, így egy tornateremmel is bővülne. Ezt körbe kell járni a közmű ellátás 
miatt.  Részéről  hasznos  dolognak tartaná.  20 évre  megoldaná a  gondot.  Lakosok felé  fel 
lehetne növelni az adagot, többen hordanának ebédet, ezt a tervet mindenképpen pályáztatni 
kell. Hasznos lenne. tudomásom szerint 6 fő sorba áll az idős otthonba való bekerüléshez, az 
alapítvány  részére  akik  megelőlegeznék  a  szoba  elkészülését,  meg  tudnák  finanszírozni. 
Nagyszerű dolog lenne. Faluban is megoldanánk az elhelyezésüket. Ami elkészült az nagyon 
praktikus. A jelenlegi vezetőt kérdezem a sorban állásokról.

Gurzó Sándorné Gondozási Központ megbízott vezető helyettese
Vannak érdeklődők és telefonon is sokan érdeklődnek.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Érdekelne az összevonása az intézményvezető helyettes részéről mi a véleménye?
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Gurzó Sándorné Gondozási Központ megbízott vezető helyettese
Épp  most  mondta  polgármester  úr,  hogy  a  dolgozók  megmaradnának.  Voltak  félelmek  a 
dolgozók részéről,  hogy a két konyha összevonásával munkaerő elbocsátás lesz,  de ahogy 
halljuk, félelemre nincs ok. 

Basa Attila alpolgármester
Én is hallottam és tőlem is kérték a dolgozók, mondjam meg ha erről van szó. Azt hogy ki mit 
mond, nem hajlandó válaszolni csak hivatalosan, mindaddig, míg nem tárják fel ki a rossz 
indulatú pletyka terjesztője. Következő válasz csak hivatalban lesz, vagy megmondják hogy 
kitől hallják. Véleményem, a szakács főzzön, közmunkás végezze a dolgát, nem lesz elküldve 
senki a dolgozókra szükség van.

Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja
Az összevonás ha megtakarítással jár az csak jó. Figyelembe véve, más a gyerek norma, és az 
élelmiszer igények, fehérje, szénhidrát, stb. diabetikus. stb. egy helyen ha minden más lesz és 
ennyi féle lesz, meg tudják oldani? Ismertem már a tervezetet, csak a gyerekek miatt tudjuk 
más összetétel kell. Öregeknek is főzünk valamit és másnak mást?

Szabó József polgármester
Lesz rá lehetőség, hogy az igényeknek megfelelően lehessen főzni. 

Basa Attila alpolgármester
Lesz hozzá program, amellyel meg lehet oldani. Eddig nem volt választás, egyforma volt. 
Akár volt liszt érzékeny vagy sem, cukorbetegeknek is meg fogják főzni amit kell. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Összetételt illetően az iskolai konyha a gyerek adagot ismeri, de az ANTSZ. nem lát arra 
semmi  kifogást,  hogy  miért  nem  lehetne  egy  konyhán  ellátni  az  időseket  is,  akkor  ha 
megtakarítást jelent én is csak támogatni tudom. 
A későbbi fejlesztéshez annyit szeretnék hozzá tenni, hogy olyan szerencsésen készült el az 
óvoda udvari kinti játékok alá esik az esővíz, el lehet képzelni amikor a szakácsok viszik az 
ételt,  bokáig állnak a vízbe, egy helyre van vezetve az esővíz. Kérem majd a segítséget a 
csatornák elhelyezését illetően is. Sok-sok feladat volt eddig is, ami nem oldódott meg, azok 
még mindig megvannak. 

Basa Attila alpolgármester
A vízelvezetést is megnézzük. 

Nyilas  József  képviselő  megérkezett  a  képviselő-testületi  ülésre,  a  továbbiakban  a 
képviselő-testület 5 fővel ülésezik.  

Szabó József polgármester
Egy másik ülésen fogunk a normára visszatérni. Tornaterem,öltöző? A napközi és óvoda két 
hrsz-on van. Napközinél  nincs  gond, az óvodánál  van,  bővítés,  átalakítással  összekötéssel 
lehetne megoldani, folyosó rész Damjanich utca felől lenne, a folyosó mögötti rész udvar fele 
tornaszoba lehetne. Hogy öltöző, stb. el lehessen férni, mindenképpen szeretnénk. A pályázat 
áprilisban fog megjelenni. Konyhai átalakítás biztos bele fog férni a költségvetésünkbe, de a 
toldás,  összekapcsolódást  nem  lehet  előre  tudni.  Szeretnénk,  hogy  beleférjen  az 
összekapcsolódás is. Kérné ehhez is a hozzájárulást,  hogy megvizsgálhassák a lehetőséget, 
közműbekötésről kellene dönteni, hogy a  későbbi fejlesztéseknek megfelelő legyen,.



Méltó lenne a mai kor szelleméhez. 

Juhász Péter jegyző
Ha a közművekhez hozzá kell nyúlni, a költségvetésben állni kell.
Azt nem tudjuk, hogy a munkálatok hogy alakulnak, de előre kellene dönteni róla.

Szabó József polgármester
Szavazásra tenném a képviselő-testületnek. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. 

Kérem aki egyetért a javaslattal, szavazzon. 

Szavazás 

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
41/2011. (03.11.) számú 

határozat
A Képviselő-Testület 

1. Úgy döntött, hogy a Gondozási Központban (Kossuth utca 50.) működő konyha 
helyiséget a továbbiakban csak tálalókonyhaként kívánja majd működtetni. Az itt 
található  edényzet  egy  részét  a  Damjanich  utca  1.  szám  alatt  található 
önkormányzat tulajdonú épületben működő konyha bővítéséhez használja fel.  A 
Gondozási Központban, mint intézményben ellátandó étkeztetési tevékenységet a 
továbbiakban a Damjanich utca 1. szám alatt található konyhában kell végezni a 
feladatellátás helyéül. 

2. Az 1. pontbeli feladatok elvégzése után a közüzemi számlák(víz, szennyvíz, gáz, 
villany) kiadásainak megosztása a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat (mint 
gesztor intézmény az iskola vonatkozásában) és a Gondozási Központ között az 
étkezésben  érintett  intézményenkénti  ellátottak  (gyermekek,  szociális  étkezők, 
gondozási  központban  bentlakásos  ellátásban  és  nappali  ellátásban  részesülők) 
részére megrendelt  nyersanyagköltség arányában lesznek megosztva a tárgyévet 
megelőző év adatai alapján a tárgyévre vonatkozóan naptári évre vonatkoztatva. 

Erről  értesíteni  kell  a  Hosszúpályi  Nagyközség  Polgármesterét  azzal,  hogy 
terjessze a Képviselő-Testülete elé jóváhagyásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Monostorpályi  Polgármestere

Hosszúpályi Polgármestere

3. Az  1.  pontbeli  feladatok  elvégzéséhez  a  működési  engedélyeket  (Gondozási 
Központ és a Damjanich utca 1. szám alatti épületben található konyha), valamint 
a  szükség  esetén  a  gondozási  központ  vonatkozó  dokumentumait  módosítani 
szükséges. 
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Felelős: a polgármester, a jegyző, a gondozási központ vezetője  
Határidő: folyamatos 

4. a) Az óvoda ingatlanát (hrsz: 2 ) és az  1-es  hrsz-ú (Damjanich utca 1.) szám alatti  
ingatlanok  összevonását  kezdeményezi  a  további  pályázati  fejlesztések  és 
pályázatok  beadása  végett.  A szükséges  feladatok  elvégzéséhez  erre  felkéri  a 
polgármestert és a jegyzőt. 

b) Amennyiben  a  helyrajzi  számok  összevonását  követően  a  vonatkozó  két 
intézmény (iskola és óvoda) dokumentumaiban változást kell eszközölni, azt az 
intézményvezetőknek kell végrehajtani. 

Felelős: a  polgármester  és  a  jegyző,  a  4.  b)  pont  tekintetében  vonatkozó 
intézmények vezetői (óvodavezető és iskolaigazgató). 
Határidő: folyamatos 

Szabó József polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
Szabó József polgármester
Pályázatokkal „elköltöttük” a pénzt, de lenne még egy pár olyan lehetőség, amit decemberben 
beszéltünk,  kerékpártároló,  komposztáló.  Elindultak,  kifejlesztették  a  pályázati  technikát, 
terveket is elkészítik az 5 %-os önerőben is tudnának segíteni. Testületi határozat kell, hogy 
ebben elindulunk-e vagy sem. 
Kerékpár  tároló -  zuhanyzó,  vagy  ennek  a  felújítása,  Pl.:  iskolánál,  kitétel  egy kerékpár 
férőhely max. 100 E Ft-tól többe nem kerülhet. Saját dolgozó, tanulók részére lehet igénybe 
venni.  Meglegyen  az  állam  haszna,  kommunikáció  kötelező  rendezvényszervezés,  stb. 
megszervezik ők is. Médiában saját reklámjuk is belefér a költségbe. Állam mire adott pénzt, 
hogy tudtuk felhasználni. min. 3 M Ft, max. 10 M Ft. Biztosíték nem szükséges, a pályázatíró 
cég mindent magára vállal. 
Másik  szintén  ehhez  kapcsolódik,  komposztálók  kiosztása. Ládákat  helyeznének  ki  a 
lakosoknak. 1 m3-es 100 db-.ról szólt a kiírás, most 330 db-ról szól. 100 db-ot is ki lehet 
osztani, reklámmal, előadássorozattal. 
Ennek a két projektnek a sorsáról kell dönteni. 5 %-ot kell biztosítani, olyan módon eleget 
tudunk tenni, kapcsolattartó tanár díja lenne az önereje, aki segít ennek összeállításában. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Megismerkedtünk korábban vele. 

Szabó József polgármester
Szintén azokkal a feltételekkel indulna, változás azóta nem merült fel. Javasolja, hogy aki a 
kerékpártárolóval és a komposztálók kihelyezésének pályázatával egyetért kéri szavazzanak. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. 

Szavazás

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének



42/2011. (03.11.) számú 
határozat

A Képviselő-Testület 

1. Az önkormányzat  képviselő-testülete  a  KEOP-6.2.0/A/09-11 című,  ,,Fenntarthatóbb 
életmódot  és  fogyasztási  lehetőségeket  népszerűsítő,  terjedésüket  elősegítő 
mintaprojektek" pályázati  kiírás beadása mellet  döntött a 100 db kerékpártárolók 
építésére és a hozzá kapcsolódó zuhanyzók építésére. 

2. A pályázat megvalósulásának helye: 1068 és 1 hrsz. 

3. A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 10 Millió forint. A pályázatban szükséges 
önerőt  (5%)  526.316  Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetése  terhére  (5. 
melléklet I. 1.3. költségvetési sora terhére) biztosítja.

4. A pályázat  megírásával  kapcsolatban  a  Science  Consulting  Kft-t  (1211  Budapest, 
Kossuth Lajos utca 62.). A szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

Szabó József polgármester 
Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
43/2011. (03.11.) számú 

határozat
A Képviselő-Testület 

1. Az önkormányzat  képviselő-testülete  a  KEOP-6.2.0/A/09-11 című,  ,,Fenntarthatóbb 
életmódot  és  fogyasztási  lehetőségeket  népszerűsítő,  terjedésüket  elősegítő 
mintaprojektek"  pályázati  kiírás  beadása  mellet  döntött 330 db komposztáló  láda 
kihelyezésére. 

2. A pályázat  megvalósulásának  helye:  Monostorpályi  Község  belterületén  található 
ingatlanok. 
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3. A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 10 Millió forint. A pályázatban szükséges 
önerőt  (5%)  526.316  Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetése  terhére  (5. 
melléklet I. 1.3. költségvetési sora terhére) biztosítja.

4. A pályázat  megírásával  kapcsolatban  a  Science  Consulting  Kft-t  (1211  Budapest, 
Kossuth Lajos utca 62.). A szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

Szabó József polgármester
Következő  pályázati  lehetőség:  Az  új  Széchenyi  terv  energetikára  helyezte  a  hangsúlyt. 
Amikor az önkormányzatokból nem lehet többet kiszedni. Most vannak olyan lehetőségek, 
valóban megtakarításokat lehet elérni. Egy alapítvány küldött kitöltendő adatlapot, megkaptuk 
az értesítést, elfogadják jelentkezésünket, támogatásukkal. Napkollektorral, használati meleg 
víz  használatra.  Amire  gondoltunk,  -  sok  konkrétum  nincs  –  használati  meleg  vízzel  a 
konyhának  nagy  segítség  lenne  Öregek  napközi  otthona.  Ottani  meleg  víz  felhasználását 
tudnánk  takarékosabbá  tenni.  Iskola  (nagyiskola)  85,5  %-os  támogatottságú,  Önerőt  a 
pályázatíró cég tudja vállalni, az általuk épített napkollektorokat fogják javasolni beépíteni. 
Szerencsére  nem silány  dolgokról  van  szó,  ezekkel  oldanák  meg  a  használati  meleg  víz 
előállítást. Ami a buktató – sikerült elárulni, állják a 15 % önerőt, amint nyert a pályázat 25 % 
előleget kérik átutalni. Fennmaradó 60 %-ot tudjuk 2-3 hónapra megfinanszírozni és a hitelt is 
vissza tudnák fizetni. 25 Millió Ft igényelhető. Teljes mértékben kihasználjuk, 15 M Ft-ot 
kellene 3 hónapra megfinanszírozni. Takarék ajánlata alapján 50 E Ft lenne egy hónapra a 
költsége, ennyibe kerülne az önkormányzatnak. A költségvetésünkbe beterveztünk több Millió 
Ft-ot, kerékpárút, belvízre felhasználtuk, úgy gondoljuk, még ennyi onnan kiszorítható lenne. 
Pár hónap alatt vissza térülne.
 
Sápiné Molnár Edit képviselő
Napkollektor park?

Szabó József polgármester
Az napelem park, mely egy másik történet. 80 %-os Napelemnél 92 %. 
 
Kérdés? 

A javaslatra kérdés, hozzászólás nem hangzott el.. 

Kéri  szavazásra  a  pályázat  elindulásával  kapcsolatosan,  a  Fotozoom  Kft.  tervezés, 
kivitelezésében,  akik  az  elszámolási  feladatokat  is  ellátnák.  Megfogalmazza  a  határozat-
tervezetet. 

Szavazás

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
44/2011. (03.11.) számú 

határozat



Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete támogatja  pályázat 
benyújtását az Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye épületében 
napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére 
kialakítására  a  KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú  Helyi  hő  és  hűtési  igény  kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül.

 
A fejlesztés megvalósulási helye: Monostorpályi,  Damjanich  utca  1.  (HRSZ.:  1.), 
Landler tér 5. (hrsz: 1068) 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt öltségvetését 
az alábbiak szerint rögzíti:
Összes nettó költség:             9.610.832 Ft
Áfa:                           2.402.708 Ft
Összes bruttó:                  12.013.540Ft
Támogatás (85%):               10.211509 Ft
Önerő:                         1.802.031Ft

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  továbbiakban  vállalja, 
hogy  a  jelen  projekt  keretében  megvalósuló  fejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatás 
fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum 5 évig gondoskodik.

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó József 
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére.

Felelős: Szabó József polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

A pályázat  elkészítésére és valamennyi  feladat  ellátására felkéri  a  Fotozoom Kft.-t 
(4024 Debrecen, Rákóczi utca 1-5.)

Szabó József polgármester 
Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  egyhangúlag,  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő-Testületének
45/2011. (03.11.) számú

határozata 

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  támogatja  pályázat 
benyújtását  a  Gondozási  Központ  épületében  napkollektoros  rendszer  kialakítása  a 
használati  melegvíz  igény  részbeni  kielégítésére  kialakítására  a  KEOP-2011-4.2.0/A 
kódszámú Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati 
konstrukció keretén belül.

 
A fejlesztés megvalósulási helye: Monostorpályi, Kossuth utca 50. (HRSZ.: 1157)
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt költségvetését 
az alábbiak szerint rögzíti:
Összes nettó költség:             5.242.272 Ft
Áfa:                           1.310.568 Ft
Összes bruttó:                   6.552.840 Ft
Támogatás (85%):                5.569.683 Ft
Önerő:                          983.157 Ft

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban vállalja, hogy 
a  jelen  projekt  keretében  megvalósuló  fejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatás 
fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum 5 évig gondoskodik.

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó József 
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére.

Felelős: Szabó József polgármester
Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők

A pályázat  elkészítésére  és  valamennyi  feladat  ellátására  felkéri  a  Fotozoom Kft.-t 
(4024 Debrecen, Rákóczi utca 1-5.)

Szabó József polgármester
A Napelem park építéséről előző üléseken beszéltünk, tájékoztatás képen. Tervezünk elindulni 
a nagyiskoláról és könyvtárról lenne szó. Szigetelés, nyílászáró, fűtéskorszerűsítés. Gázkazán 
rendszer  van  kiépítve,  egy  tartalék  kazán  van  a  háromból.  Jelenleg  egy  javításra  szorul. 
Gázszámláink az egekben vannak. Szeretnénk megtakarítási formát szerezni. Ez a pályázat az 
épület  nyílászárói  cseréjével,  másik  pályázattal  pellet  vagy  brikett  kazánnal  megoldani  a 
fűtést. Ezzel a formával a fűtésnek 50-60 %-os megtakarítását lehet elérni. Hetente legalább 
egyszer meg kell pakolni, oda kell rá figyelni. Viszont azért vannak a karbantartóink, hogy ezt 
figyeljék. 
A másik  lehetősége  a  pályázatnak,  brikett  kazán,  egy  brikett  gyártó  üzemet  létrehozni, 
gondolkodunk,  több szempontból  előnyösebb lenne.  Könnyebben fel  tudjuk használni.  Fa 
hulladékok, nyesedékek, füvek, megfelelő szárítással,  be lehet használni a gépbe.  A pellet 
gépbe nem. A lakosságtól össze lehet gyűjteni, zöld hulladékokat nem a kukába raknák bele 
összegyűjtenék,  ezáltal  csökkenthető  lesz  az  elszállítható  szemét  mennyisége,  ezáltal  nem 
emelkedik a kuka díj, és meg tudnánk oldani az épületeink fűtését. Ha pályázati lehetőséget 
kapunk rá, az Öregek otthona és napközinél is meg tudnánk oldani. Az óvoda napközinél is be 
lehetne  építeni  egy  brikett  kazánt,  mindenképpen  épületen  belül  lehetne  összekötni. 
Hasznosulna  területen  belül.  Három  helyen  tervezzük.  Ez  szintén  megtakarítást 
eredményezne.  A  napelem  parkkal  összes  önkormányzat,  intézmény  villamos  energia 
leszámolását  csökkentenénk,  évente  egyszeri  elszámolási  számlával  rendeznénk  a 
különbözetet. A kötelező átvételi ár 20 Ft - ért vesszük az áramot, napelem parkban 26 Ft-ért 
adnánk el. Későbbi megtakarításból a közvilágítás is megoldott lenne, termelő üzem is lehet 
majd, csak ebből az egy beruházásunkból.  Folyamatban van ezeknek a szervezése is.
Ebben az évben nem is, de 2 éven belül jó lenne a végére járni, és ezzel valóban komoly 
változásokat érnénk el a községben. Mindenki megelégedésére.
Közmunkaprogramról: Megkurtították a lehetőségeinket. Az embereknek munkát találni kell, 
megpróbáltam körbe nézni. Bérpótló támogatásban részesülő ellátottak, kiközvetítést el kell 
vállalni. Az elmúlt években– fogadni, havonta 30-35 fő részére tudtunk munkát biztosítani. 
Jelenleg  egész  évben  51  főt  tudunk  csak  alkalmazni,  kéthavonta  8  fő  és  csak  4  órában. 



Sikerült a közúttal olyan megállapodást létrehozni, mivel kötelezően kell foglalkoztatni nekik 
is  közfoglalkoztatottakat,  Monostorpályi  közmunkást  tudunk  kiközvetíttetni  a  Létavértesi 
Munkaügyi Központon keresztül. 
Iskolai problémákról is kell beszélnünk.
Történnek olyan dolgok, ami mellett nem lehet tovább elmenni. Furcsa, hogy a vezető nem 
tud  arról,  hogy a  gyerekektől  telefont  lopnak  (iskola).  Rendőrség  volt  kint  meghallgatást 
tartottak gyerekekkel, szülőkkel. Remélem sikerül a végére járni a problémának. Házirendben 
benne van, hogy nem hozhat magával mobil telefont, de ha már ott van vele, hallgatólagosan 
kikapcsoltatjuk,  kitetetjük  az  asztalra,  de  azt  követően  nem foglalkozik  vele  senki.  Vagy 
házirendben meg kell tiltatni, vagy ha megengedjük, akkor felelősen álljunk mellé. Ha a tanár 
kiteteti igen is felelősséget kell vállalni. Ha saját táskából tűnik el, az más dolog. Ebben nem 
értünk egyet, jövő héten tisztázzuk az iskolával. 
Nem látom a megfelelő nevelő munkát, amit elvárnék egy pedagógustól. Csak egy része a 
nevelésnek, másik része a példamutatás is. Problémák vannak ezen a téren is. Mindenképpen 
meg kell beszélni. 
7- 8- os gyerekek dohányoznak, a szülő tud adni pénz, - feltételezem nem azért adja - szülő 
segélyt  kér,  szülő  ne  jöjjön,  mert  a  kettő  nem  összeegyeztethető.  Azokkal  a  szülőkkel, 
gyerekekkel el fogunk beszélgetni, akik és amik miatt felmerültek a problémák. 
Egyébként a március 15-el indult el az egész. Kértem a vezetőktől, hogy a településünkön 
eddig nem méltó módon voltak megünnepelve ezek a társadalmi események. Kértem, hogy 
március 15-én ünnepeljük ezt. Ez kiverte a biztosítékot náluk. Itt vetődött fel, mit várunk el a 
szülőktől, ha a pedagógusok sem gondolják komolyan. Példát mutassunk, élen járjunk, hivatal 
próbál példát mutatni, ott kellene lenni az értelmiségieknek is, akik ténylegesen példát kell 
mutatni egy településen. Ha a fiatal azt látja, aki megkövetel tőle dolgokat, - azt látja hogy 
maga  sem  tartja  be  azokat,  mit  várhatunk  a  gyerekektől.  Azon  vagyok,  hogy  próbáljon 
mindenki  példát  mutatni.  Örülök,  hogy  az  óvodai  féléves  ülésen  részt  tudtunk  venni  a 
jegyzővel  együtt.  Óvoda  vezetője  felvetette,  ott  nem volt  probléma.  Fel  sem vetődött  ez 
problémaként. Ezt várom el minden vezetőtől és dolgozótól egyaránt. Legyünk jelen együtt és 
méltóképpen ünnepeljük meg. Ha valakinek ezzel problémája van, bízom benne, hogy sikerül 
tisztázni.

Basa Attila alpolgármester
Szeretném a magam és testület tagjai nevében elmondani, hogy településünkön voltak már 
próbálkozások  testvérkapcsolat  kialakításában.  Részt  vettem,  általában  kudarcot  vallottak. 
Arra  szeretném  kérni,  hatalmazzuk  fel  a  polgármestert  vegye  fel  a  kapcsolatot  külföldi 
településsel. Beszámolna róla; a falu kulturális életét be tudnánk mutatni, egymással évente 
egyszer közös kirándulást szervezni, lehet hogy, tanulnánk egymás munkájából tanulni valót, 
tapasztalatot  tudnánk  cserélni.  Esetlegesen  a  gyerekek  csereüdültetését  megszervezni,  stb. 
Kéri tegye meg a lépéseket, és kéri beszámoljon. 

Sápiné Molnár Edit képviselő
Elmúlt falunapon, vagy hagyományőrző napon vettek részt a rendezvényen fellépők, és úgy 
volt bemutatva testvértelepülés lakóiként.
 
Nyilas József képviselő
Romániai Paptamási településről talán?

Szabó József polgármester
Úgy tudom volt valamilyen nézeteltérés volt akkor, de megkeresem őket és megbeszéljük.
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Basa Attila alpolgármester
Bihar és Paptamási egy településhez tartoznak közigazgatásilag, ott ismertem a polgármestert, 
nem tudom mi  történt.  Paptamási  maradhat.  Legalább olyan nagy település  kellene,  mint 
Monostorpályi. Ez pénzzel nem jár, legalább egy testvértelepülés legyen.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Tervben volt, hogy a Tubus elé készül szabadtéri színpad? Szeretném megkérdezni, hogy a 
tervek megvalósulása milyen szinten van?

Szabó József polgármester
Egyesületekkel meg fogjuk beszélni, nincs elvetve ez a dolog.

Gyügyei Ernő képviselő
Hulladék  elszállítással  kapcsolatos,  pl.:  használt  autógumik  szállítását  is  szorgalmaztuk, 
tudunk-e erről már valamit? 

Szabó József polgármester.
Otthon kell gyűjteni. Lomtalanításkor elviszik talán, de egyeztetnünk az AKSD-vel.  
Szeretném megragadni  az  alkalmat,  hogy a jelenlévőknek is  elmondjam,  a  március  15 –i 
ünnepség  9  órakor  kezdődik,  a  Művelődési  Házban,  az  Általános  iskolai  tanulók  műsort 
adnak, majd átadásra kerülnek a tanulmányi verseny helyezettjei részére a díjak. Ezt követően 
az  iskolában  koszorúzzák  meg  Thuolt  István  emléktábláját,  szemben  a  katolikus  egyház 
udvarán  lévő  emlékművet,  és  zárul  a  temetőben  Thuolt  István  sírjánál  történő 
megemlékezéssel. Mindenkit szeretettel várunk. 
Lenne  még  egy  felkérés,  Kiss  Árpád  részéről  egy  fogyasztói  rendszer  elindításáról 
tájékoztatást szeretne adni.
Felkérem, hogy tegye meg tájékoztatóját.

Kiss Árpád
Van  egy  olyan  fogyasztói  rendszer  –  a  neve  Fellow  -  amely  másfél  éve  működik 
Magyarországon bármilyen magán vagy jogi személy tagja lehet. 
Cégeknek, intézményeknek, önkormányzatoknak egyébként is elköltendő pénzükből tudunk 
megtakarítani,  mely 4-5 %-os reális  megtakarítást  eredményezhet.  Papírszertől,  gyógyszer, 
számítástechnika, tanszer, áram, stb., mostani helyzetben, különböző termékpartner van bent 
és tudunk behozni. Ezeket a megtakarításokat az önkormányzat kapná, ajánlaton keresztül két 
egyesület is kapna belőle. Azért, hogy az ÖNHIKI-s keretünket ne csökkentse a következő 
évben, azt a konstrukciót alkalmazzák – van rá lehetőség önkormányzat juttatásait – amikor 
belép,  átruházó  nyilatkozatban  harmadik  egyesületnek  lemond.  Önkormányzat  annak  az 
egyesületnek adná, így annál többet tud megtakarítani az önkormányzat, annak a kereteit nem 
csökkenti.  A szervezetbe való belépés,  regisztrálás ingyenes.  Kulcskérdés,  önmagától  nem 
megy. 
Pl.: a beszállító közül eddig kettőt kerestem meg Parker Papír cég engedménnyel jelentkezett 
az ajánlatra, de jó lenne, ha villámgyorsan minél több termékpartnerként be fognak lépni. Ha 
ez jól működik, tudják ajánlani több önkormányzatnak, és neki jelentős forgalomnövekedést 
jelenthet.  Megértette,  hogy  a  rendszer  hogy működik,  látható  és  plusz  visszatérítésben  is 
benne vannak. Ha 10 cégből l regisztrál, eddigihez képest 5-6 %-kal jobb árat adtak, és még 
visszatérítenek ugyan ennyit. Komoly megtakarítás lehet. Sodexo, mind aki beszállít a faluba 
mindenkivel felvennénk a kapcsolatot és tárgyalhatunk arról milyen engedményeket adnának 
és  megérné  nekik,  költségeikből  a  megtakarítás  jelentkezik.  Sorba  vettem  a  nagy 
pályázatokat, 1-2 éven belül, ha meg tudunk takarítani, sokat hozhat. Az eddigi 4-5 pályázat 



akik  ezeket  a  nagy beruházást  csinálnák ők is  a  pályázatírási  tevékenységükből  sikerdíjat 
számolnak  el,  és  ők  is  termékpartnerek  lesznek,  ebből  vissza  tudnak  juttatni  összegeket. 
Mindenkit,  akivel  kapcsolatban  vagyunk,  nagy  jelentőségű  érveink  vannak,  hogy 
megtakarítást érhetnek el. Amit elköltünk bármire, 3-4 % megtakarítás keletkezik, akkor már 
megéri, és jól jöhetnek a pár millió Ft előteremtésekor. Jó lenne, ha be tudnánk bizonyítani 
hogy  ennek  a  munkának  van  értelme.  Amennyiben  segítségek  kapok  ehhez  meg  tudjuk 
mutatni az eredményeket. 

Szabó József polgármester
Amit  próbált  elmondani  arról  szólt:  mindenképpen  vásárolunk,  kiadásaink  keletkeznek, 
költünk.  Pl.:  papírra  mindig  szükség van.  Ettől  a  cégtől  jelenleg  kb.:  15  %-al  olcsóbban 
kapjuk.  Mindenképpen  szükséges.  Pályázatoknál  is  ez  a  téma,  ez  a  vásárlói  rendszer  tud 
segíteni, akkor a 3-4 %-ot vissza tudják juttatni. 

Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja
Visszajuttatást könyvelés szempontjából kell körbejárni, hogy hogyan lehetséges.
Utólagos engedmény? Szabályos bevétel és kész? 

Szabó József polgármester
ÖNHIKI azért keveredett bele, mert nem vették jó néven civil szervezet támogatását, mert 
levonták  az  adható  összegből  amennyivel  támogatta  az  önkormányzat  az  egyesületeket, 
szervezeteket.  Ha  az  egyesületet  bevonnánk,  ezeket  a  kedvezményeket  ők  kapják  meg, 
természetesen azokat a támogatásokat nem fogja kapni, mert a rendszerből többet kapnak, 
mint az önkormányzattól kaptak. Remélem ebben az évben is oda tudjuk adni. Ha működik, 
vissza tudjuk kapni. Ebbe a költségvetésben is több mint 3 M Ft van erre a célra. Saját helyi 
egyesületeket oly módon tudjuk támogatni, jóval több, mint amit az önkormányzat ad, mind 
az egyesület és önkormányzat is jól járhat. Itt az a kérdés. lépjünk be vagy sem.

Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja
Önkormányzat lemond, rendben. De ha az önkormányzat vásárol, akkor az önkormányzatnak 
jár a kedvezmény, az engedményt itt kellene jóváírni.
 
Szabó József polgármester.
Egyből az egyesület kapná meg.

Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja
Háttérszerződés jön létre, akkor ez szabálytalan.
 
Szabó József polgármester
Ez a része, amit mindenképpen ki kell dolgozni. A segítséged szeretném majd igénybe venni e 
tekintetbe, hogy jól járjuk körül a dolgot.

Basa Attila alpolgármester
Jegyzőnek szeretném átadni a szót, hogy törvényesen hogy lehetne-e körbe járni, szakmailag 
azt mondja nincs akadálya, és hivatalosan nézzenek utána. Halasszuk el addig a dolgot.

Juhász Péter jegyző
Problémám volt az elszámolást illetően, de maga a rendszer jó. Pénzügyileg nem realizálódik. 
Költségvetésben  nem  tudjuk  szerepeltetni.  Nem  lehet  beleilleszteni  sehova  sem,  külön 
alszámlára sem. Pénzmozgással nem jár. Önkormányzat az engedményt elkölthetné, csak nem 

35



tudja lekönyvelni. Ezért jött az ötlet, engedményt átadnánk az egyesületeknek. Képtelenség 
lekönyvelni.  Ezért  merült  fel  bennem  az  a  probléma,  amit  Kardos  Róza  is  jelzett. 
Mindenképpen meg kell vizsgálni. 

Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja
Ha  oda  akarom  adni,  az  kötelezettség.  Keletkezik  egy  követelés,  kompenzálom  egy 
engedményezési szerződéssel. Ha megoldható, oldjuk meg.

Juhász Péter jegyző
Ezek nem forintok.  Van ennek forintjai,  mégsem tudom oda tenni,  kifizetek 100 egységet 
ebből kapok vissza 5 Ft-ot, de még sem kapom vissza, csak pl.: utalványként. Probléma akkor 
van, ha megjelenik valami,  akkor meg is  kell  jelentetni.  De hogyan könyvelem le,  hiszen 
közpénzek felhasználásáról van szó. Ha mindezt nem tudjuk lekönyvelni, akkor nem járható a 
rendszer részünkre. 

Kiss Árpád 
Ha összegyűlik  akár  készpénzben is  ki  tudják  venni,  de  utalványban  fog  a  többi  kifutni. 
Amikor lejelenti a vásárlást a fogyasztó, helyt kap, egy számlát kifizeti és visszaosztják az 
engedményt. Van egy anyag, amit hajlandó vagyok oda adni áttanulmányozásra.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Abszolút  nem értem az egészet.  Egyet  tudok mondani  egy gyermeknek sem tudok ráadni 
egyetlen egy pontot, nem tudom a mi esetünkben hogyan realizálható. 

Kiss Árpád 
Ez a rendszer működik, rá kell szánni másfél órát. Próbáljuk meg, tudom, hogy működik, nem 
hiszem, hogy a testület utolsó 10 perce alkalmas lesz erre. Ha semmi más nem történik, csak 
ha ismét attól a cégtő rendelünk, már megérte. 

Szabó József polgármester
Hol van itt a buktató az önkormányzatnak? Javaslom, a Pénzügyi Bizottsággal vegyék fel a 
kapcsolatot, és a bizottság elnökétől a következő ülésre várunk egy javaslatot. 
Mivel  több  kérdésre,  hozzászólásra  a  képviselő-testületi  ülésen  nem  éltek  a  jelenlévők, 
megköszönöm  a  képviselő-testület  tagjainak,  tanácskozási  joggal  megjelenteknek,  a 
megjelenését, az ülésen való részvételét, a Képviselő-testületi ülést bezárom.

K.m.f.

               Szabó József  Juhász Péter 
    polgármester       jegyző


