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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 19 – 23/2011. (II. 15.) számú határozatok.   
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 19/2011. (II. 15.) számú határozat: A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntés 
meghozatala.  

- 20/2011. (II. 15.) számú határozat: A belvízelvezetés és kerékpárút pályázatával 
kapcsolatos döntések meghozatalához a polgármester részére felhatalmazás megadása 
tárgyalások lefolytatása és intézkedések megtétele céljából.  

- 21/2011. (II. 15.) számú határozat: ifj. Vásári Lajos részére a Monostorpályi, Arany 
János utca 46. szám alatti ingatlan értékesítése.  

- 22/2011. (II. 15.) számú határozat: A Monostorpályi Takarékszövetkezet épülete és 
a körülötte található terület tekintetében – a Hősök kertjét kivéve –az épület és a 
körülötte található terület útból való kivétele és építési telekké nyilvánítása eljárásának 
megindítása.   

- 23/2011. (II. 15.) számú határozat: „Hosszúpályi Mikro térségi Közoktatási 
Intézményi Társulás” és a „Hosszúpályi Mikro térségi Óvodai Intézményi Társulás” 
társulási megállapodásának kiegészítésének módosítsa.  

 
Rendeletek: -  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2011. február 15.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 
Készült 2011. február 15-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
nyílt  képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 

- Szabó József polgármester 
- Basa Attila alpolgármester 
- Berényi Attiláné, Nyilas József, Sápiné Molnár Edit, Dr. Varga Zoltán képviselő 

önkormányzati képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Gyügyei Ernő képviselő.   
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
- társadalmi szervezetek képviseletében megjelent: Hosszú László a Monostorpályi 

Jövőjéért Egyesület vezetője  
 
Lakosok száma: 3 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-Testület tagjai közül Gyügyei Ernő képviselő igazoltan van távol, 6 fő jelen van. 
 
Külön köszöntötte a nyilvánosság körében megjelenteket, valamint a községi társadalmi 
szervezetek képviseletében megjelenteket. 
 
Napirendi pontok a meghívóban valamint az önkormányzat honlapján is közöltek alapján a 
következők:  
  

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

2. Egyebek  
 

Van-e a képviselő-testület tagjai részéről további előterjesztés? 
 
Előterjesztésre az ülés napirendjét illetően nem jelentkezett senki a képviselő-testület részéről. 
 
Kérte, aki a meghívóban szereplő napirenddel egyetért, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta az ülés napirendjét.  
 

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

 



43 
 

 
Szabó József polgármester 
Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-Testületet, hogy milyen 
döntés született bizottsági ülésen.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetés kapcsán az alábbiakat javasolja a Képviselő-
Testület felé:  
 

1. Nem javasolja elfogadásra a Képviselő-Testületnek a 2011. évi költségvetésről szóló 
rendelet-tervezetet, mivel az ÖNHIKI szabályozási rendszere még nem ismert.  
 

2. A munkaruha juttatás összegét 12.000 Ft + Áfa / fő-ben javasolja meghatározni.  
 

3. A – köztisztviselőkön kívül – az önkormányzati dolgozók részére – amely magában 
foglalja a monostorpályi óvoda és iskola dolgozói is – bent étkezést biztosít az 
alábbiak szerint:  

a. óvodai és iskolai dolgozók részére 2011. évben 10 hónapra havi 9.600 Ft/hó/fő 
összegben (+ járulékok) a napközi konyháján,  

b. az a) pontba nem tartozó dolgozók esetében ugyanezen összegben viszont 12 
hónapra a gondozási központ konyháján.  
 

4. Az előterjesztésben nem szereplő, viszont a jelen írásos anyag (melyet a képviselők 
kézhez kaptak) mellékletét képező 9. mellékletet javasolja a rendelet-tervezetbe 
beépíteni és a rendelet-tervezet szöveges részében külön feltüntetni az óvoda, iskola és 
a családsegítő részére adott működési célú támogatást.  

 
Szabó József polgármester  
Tételesen felsoroltunk a civil szervezetek részére nyújtható támogatást is. Az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének a bevételi oldala 265.231 E Ft-tal lett tervezve, amely már 
tartalmazza a működési célú hiányt is. A bevételi táblában szereplő jogcímeket nem sorolnám 
fel, ezt mindenki megkapta. Tavaly ősszel néztük, hogy a helyi adók befizetése milyen 
tendenciát mutat. Több mint 3 M Ft volt a lemaradás, kb. a fele érkezett be az 
elmaradásoknak, de még mindig van benne kintlévőség.  
 
Ismerteti tételesen a helyi adó bevételek összegeit.  
 
Ha valakinek van kérdése a bevételi oldalhoz, az kérem tegye fel. Ha olyan kérdésetek van, 
ami nem derül ki a táblázatokból, azt Morák Gézánétól vagy a jegyzőtől kérdezze meg.  
Lényegesen kevesebb a bevételi főösszeg, mint a tavalyi főösszeg. Az előterjesztés 4. oldalán 
található egy táblázat, amely részletesen mutatja az eltérések és csökkenések okait. A 
feladatmutatóhoz kötött támogatásunk is csökkent, most, 36.800 E Ft-tal tudunk tervezni. A 
közcélú foglalkoztatottakra kapott támogatás is csökkent, itt – 18 M Ft különbözet 
mutatkozik. Van még egy ÖNHIKI-nk amit még nem tudunk, hogy hogyan lesz szabályozva, 
viszont annak a szabályozási rendszere február végén jelenik meg. Tavaly 28 M forintot 
kaptunk, idén nem tudjuk, hogy mennyi lesz, vagy mennyi lehet. A tavalyi évhez képest a 
főösszeg 51,5 M Ft különbözetet mutat.  
Nem tudom, hogy mi lesz a közfoglalkoztatással, hiszen tavaly 8 órában lett foglalkoztatva 
majdcsak egész évben 30 fő. Most 51 főt kaptunk négy órában kéthavi bontásokban, valamint 
5 főt 8 órában. Mindenkit kell foglalkoztatni. Aki nem vállalja el a munkát, akkor a BPJ-je 
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megszűnik. A munkaügyi központ közvetíti most már ki őket nem pedig az önkormányzat 
határozza meg azt, hogy kivel akar dolgozni. Ha kikerül a rendszerből, akkor megint nehéz 
lesz neki visszakerülnie, és feltétel még a 30 ledolgozott munkanap. A BPJ-nél még a testület 
a rendeletében szabályozhatja a rendezett porta fogalmát, ami a BPJ megállapításához kell. 
Kevesebb emberrel kell megoldanunk a települési kötelezően ellátandó feladatokat, árokásás, 
ároktisztítás, stb. Most ezen munkálatok elvégzése igen kemény szervezési munkálatokat 
követelnek, tavaly könnyebb volt.  
Kérdés a bevételi résszel, vagy a csökkenésekkel kapcsolatosan?  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottsági ülésen én már megkérdeztem az aggályaimat. A helyi iparűzési adóval 
volt kérdésem, a malom kapcsán.  
 
Morák Gézáné pénzügyi előadó  
A malom nem igazán jó évet zár, ezért ezzel a 3 milliójával, ami tavaly több volt nem 
számoltunk.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A gépjármű adó befizetése sem úgy teljesült, mint ahogyan várható, most mi a helyzet.  
 
Morák Gézáné pénzügyi előadó  
Anyagi helyzetükhöz mérten fizetnek az emberek.  
 
Szabó József polgármester  
Ha egy évnél további tartozása van, akkor ki lehet vonatni a forgalomból az autót. Ezt talán 
így könnyebb behajtani.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Ha rokkant, akkor mentesül a gépjármű adó alól.  
 
Morák Gézáné pénzügyi előadó 
Ha rokkant és ha az ő tulajdonában van, akkor mentesül, de ha az üzembentartó csak, akkor 
nem.  
 
Basa Attila alpolgármester  
A MOL végzett itt gázkutatást vagy fúrást, talán találtak is. Ebben kapcsolatban lehet tenni 
valamit, hogy iparűzési adót fizessenek ide az önkormányzathoz, mivel az a mi területünkön 
van. Mi ennek az eljárás rendje.  
 
Szabó József polgármester  
A MOL-lal pénteken lesz egy megbeszélésünk, és használták a belterületi útjainkat is. 
Sikerült néhány kátyút „összehozni”, remélem sikerül kihozni azt, hogy javítsák ki. Találtak 
gázt és használható a kút, működő képes lesz, a szoboszlói tározóval fogják összekötni.  
Hosszúpályiban is működik már ilyen kút. A MOL fizetni fog iparűzési adót, de ezt az 
ÖNHIKI-nél levonják. Mondhatjuk azt, hogy egy biztos ÖNHIKI-t kapunk, ilyen 
szempontból jó, de az összeg nagyságáról még nincs tudomásunk, függ attól, hogy mennyire 
működőképes a kút. Milyen nyomással fog működni a kút. Láttátok, hogy már a láng égett, 
úgy néz ki, hogy lesz belőle bevétel, de hogy mekkora, azt nem tudjuk.  
 
Ha nincs senkinek kérdése, akkor térjünk rá a kiadás oldalra.  
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Kérdés nincs.  
 
Szabó József polgármester  
A legnagyobb részét a személyi juttatás adja. Ki van mutatva a létszámkeret, valamint 
részletesen ki van mutatva a személyi juttatások kiadása is intézményenként és összességében 
is. Lesznek nyugdíjba vonulások és lett egy fő alkalmazva a könyvtárnál, valamint egy fő 
rehabos dolgozó. Ez utóbbira az összeget ha nem foglalkoztatunk, akkor az államnak kell 
befizetni, ami majd csak 1 M forint.  
A létszámoknál folyamatosan bajban vagyunk, most közcélú dolgozóval oldjuk meg az ÖNO-
ban és az óvodában is. Ha nem változik a közfoglalkoztatási rendszer, akkor lehetnek 
problémák, amelyet csak úgy tudunk megoldani, hogy állandó embert veszünk fel. Jelenleg 
nem látom azt, hogy fel tudnánk akármelyik intézménynél is venni embert.  
A közcélúk alkalmazását is sok önkormányzat alkalmazta, viszont a mostani törvényi 
szabályozás sajnos nem megfelelő. A kormánynak úgy látom az a szándéka, hogy vegyen fel 
embereket az önkormányzat.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A közmunka nem erre volt kitalálva, hogy az önkormányzat hiányzó létszámigényeit oldja 
meg. De a forrást is tegye hozzá. Tiltakozzunk, hogy ilyen csökkentésben részesült az 
önkormányzat.  
 
Szabó József polgármester  
Ez már megtörtént. Január közepén volt egy polgármesteri megbeszélés Debrecenben. Odáig 
jutottunk, hogy félév körül visszatérünk rá, hiszen sok panasz érkezik mindenhonnan és 
módosítani fogják majd lehet a rendszert. Szerettük volna, hogy a 8 órásokból többet adjanak, 
de nem is létszámokat adnak, hanem keretösszeg lett szétosztva településekre. Ha több 8 órást 
szeretnénk, akkor csökken a 4 órások száma. Ha minden keretet felhasználunk, akkor jövő 
évre nem lesz áthúzódó összegünk. Ha nem használjuk ki mindet, akkor január 1-től tudunk 
alkalmazni egy ideig dolgozókat. Nyáron ezt át kell  gondolni, hogy hány 8 órással induljunk.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Szakmailag pedig elfogadhatatlan, nem lehet gyerekek mellé tenni akárkit. Igyekeztem 
olyanokat alkalmazni, akinek meg van a végzettsége és alkalmas is rá. Ha odáig süllyedünk, 
hogy „utcáról bejövő emberek” nevelhetnek gyerekeket, akkor minek kell tanulni, teszem fel 
a költői kérdést?  
 
Szabó József polgármester  
A tiltakozásnak az a nem jó formája, hogy a közcélúakat akarjuk foglalkoztatni, mert eddig 
sem erre volt kitalálva. Az önkormányzati rendszer átalakítása folyamatban van, reméljük 
hamarosan lehet majd tudni hogy mi lesz az eredmény.  
Az energetikai pályázatok is napirendi ponton vannak.  
Nagy kiadást jelent még a szociális juttatások is, amelynek külön táblázata van. Két 
legnagyobb területe a BPJ és a lakásfenntartási támogatás. A részletes adatokat a táblázat 
tartalmazza. Ezek nagyon nagy összegek, amit a lakosoknak adunk, de sajnos tényleg 
rászorultak a lakosok, ezen nem lehet csökkenteni, sőt, lehet még hozzá is kell tenni.  
A beruházások – felújítások terén. Az épületeink egy része megkívánná, hogy tartsuk karban, 
nem elég csak egy tisztasági meszelés, ld.: orvosi rendelő és még sok más ingatlannál is 
komolyabb beavatkozást kellene eszközölnünk. Pályázat kellene hozzá, és van olyan, ami jó 
lenne, de 10-15 évvel ezelőtt. Miért most kell ezt kiírni, amikor az önkormányzat az önerőt 
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nem tudja adni. Most a legtöbb pályázat 80-85 %-os támogatottsággal van kiírva. Van most 
olyan pályázat, ami kapcsán fel lehet újítani, mint pl.: az iskola épületét, de a régi könyvtár 
épületét már nem. Elég jó pályázati kiírások vannak, hogy honnan lesz rá önerő, azt most még 
ne kérdezzétek. Az épületek hőszigetelése, nyílászáró cseréje van, amit lehet pályázni, 
napelemek elhelyezése, valamint a megújuló energiából való fűtéstechnológiák kialakítása.  
Vannak szakemberek, akikkel tartom a kapcsolatot, ők a pályázatok megírását is vállalják, 
valamint az épületek szigetelését is fel tudják mérni. Lehetne egy pelet-készítő üzemet is 
létrehozni. Itt a zöldhulladék hasznosítását tudnánk megoldani, ahová a lakosok is 
odahozhatják azokat, valamint a mezőgazdasági vállalkozók is. Kukoricakóró, fű, stb. Ezt fel 
lehetne dolgozni, amelyből mint pelettel az iskolát lehetne fűteni. Az üzem mellé egy napelem 
parkot terveznénk, amellyel áramot termelünk, így az épületek áramellátását lehetne 
megoldani. Intézmények tetején lehetne napelemet elhelyezni, viszont kevés az olyan 
épületünk, amire fel lehetne tenni. A napelem park viszont tudna annyi áramot termelni, ami  
pl.: az iskola áramellátását biztosítani. Az egész felmérése után az anyagot mindenkinek meg 
fogom küldeni. A források megkeresése folyamatban van, valamerre el kell indulnunk.  
A 6 M forint felhalmozási bevétel és kiadás azért lett betéve, mert még nem ismerjük, hogy 
mit fogad el az ÖNHIKI. Tételesen ismerteti a felhalmozási táblát.  
A régi orvosi rendelőt le kell bontani, mert életveszélyes, ennek is költsége van. Túl sok 
beruházásra már nem fog maradni ebből a pénzekből és a szennyvízberuházásról még nem is 
esett szó.  
A szennyvízberuházásról talán annyit, hogy Hajdúbagoson és Hosszúpályiban meg lesz talán 
a 67%. Monostorpályiban 35-40% körül vagyunk, és eléggé le is lassult a folyamat. A 
szervezők most négy órakor itt lesznek a lakossági fórumon és elmondják a tapasztalataikat.  
Ismerteti az intézmények főösszegeit, valamint az előterjesztés III. pontját.  
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve fogadja el 
a testület, tehát a 2011. költségvetést nem.  
A 9. mellékletet ismerteti részletesen. A létavértesi mentőszolgálat fordult hozzánk egy 
kéréssel, kértek tőlünk anyagi támogatást diagnosztikai eszközök beszerzéséhez. Összeget 
nem adtak meg, de én beszéltem velük. Abban maradtunk, hogy amilyen eszközök kellenek a 
mindennapi munkájukhoz, az kb. 50 E Ft, ezt el is fogadták volna. Így a 9.-es mellékletben 
már benne szerepelnek.  
A HBM katasztrófavédelem polgárvédelmi kirendeltsége jelzett még támogatási szándékot. A 
környező települések is 100-150 E Ft támogatást adnak nekik. Itt kimondottan azt kérték, 
hogy pénzzel segítsük őket. A tavalyi év folyamán decemberben egy telefonhívás után 
biztosítottak szivattyút, tömlőket, stb a belvízvédekezésünk kapcsán. Nekünk nem csak 30 
napra, hanem 2011. január 31-ig adták ide a szivattyúkat. Itt volt a szivattyú, de emellett még 
igénybevettük a vízmű szivattyúját is. Voltak olyan napok, amikor mindkét szivattyú egész 
nap ment. A PB-nak javasoltam, hogy adjunk a katasztrófavédelemnek 100 E Ft-ot, mivel 
sokat segítettek nekünk. Rájuk legalább lehetett számítani.  
A tűzoltó egyesülettel lakosságarányosan van meghatározva a támogatási összeg, erre van egy 
megállapodásunk. Kokad polgármestere kezdeményezte a kistérségi gyűlésen, mivel 
átláthatatlanság van itt a tűzoltóságnál, ezért addig ne utaljunk, amíg az átvilágítás meg nem 
történik.  A pénzek használata nem igazán tisztázott, hogy ki használja fel és mire. Én is azt 
javasolnám, hogy legyen ez az összeg betervezve, de csak akkor fizessük ki, ha már 
rendeződtek ezek a vizsgálatok. Azért csak Létavértes van a legközelebb hozzánk, segítsük.  
A bursa hungarica új elemként jelentkezik. Az elmúlt években lett volna igény rá, hogy a 
fiatalokat segítsük. Ezt pályázat útján kaphatják a diákok, 3 fő 10 hónapon át havi 5 ezer 
forint összegben.  
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A rendőrősön volt egy egyeztető megbeszélés. A Hosszúpályi önkormányzat elég rendesen 
támogatja a rendőrséget, tőlünk egy nagyobb teljesítményű nyomtatóra kértek összeget. Havi 
szinten így részünkről 10-11 ezer forint támogatást adnánk.  
Van – e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése.  
 
A temetkezési vállalattal kapcsolatban: a HBM temetkezési vállalatban az önkormányzat, 
mint tulajdonosként vagyunk benne. Kaptunk tőlük egy elszámolást, vagy beszámolót. Ezt 
még nem adom közre, mert a 2010. év első 9 hónapját tartalmazza csak. Én kértem az 
igazgatót, hogy teljes évre adjon kimutatást. 2.665 E forint a vesztesége a vállalatnak az első 9 
hónapban. Egyenlőre ott tartunk, hogy megvárjuk a 12 havi adatokat, szerintem nem lesz 
jobb. Azt mindenki látta, hogy tavaly halottak napjára, hogy kinézzen a temető nem igazán a 
temetkezési vállalat munkásai kellettek oda, hanem a mi dolgozóink munkája. Az 
üzemeltetésért 0,5 M forintot fizetünk éves szinten. Ők felsorolják ebben a táblázatban, hogy 
mi miket számítsunk fel, ami a lakosok részére emelést jelent. Így sem voltak olcsók, ha ezt 
elfogadnánk, akkor pláne magasabb lenne. A létesítményhasználati díjat viszont 
megkétszerezték, 30.000 Ft-ra javasolták elfogadni.  
Gondolkozzunk el, hogy mit akarunk a temetkezési vállalattól. Már a 9 havi elszámolásban is 
találtunk olyan dolgokat, amit nem értettünk. Gondolkodjunk arról, hogy velük oldjuk meg az 
üzemeltetést vagy mással. Így nem jó, sem a lakosoknak, sem pedig az önkormányzatnak. A 
szerződésben másfél oldalon van felsorolva, hogy miket kellene csinálni, ebből alig valósul 
meg valami. Most közreadom a táblázatot. A szerződésünk velük 2015-ig szól, december 31.-
ig. De a szerződésben foglalt feladatokat messzemenően nem teljesítik. Gondolkodjunk el, 
hogy mit akarunk a temetővel. Lehet, hogy saját magunk is meg tudnánk oldani az 
üzemeltetését, egyébként is mi tettük rendbe a ravatalozót, nem úgy látja el a temetkezési 
vállalat a feladatát, ahogy kellene. Nem is értem, hogy ha ennyire ráfizetéses, akkor miért 
látják el a munkájukat, kicsit ellentmondásos.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Van még egy civil egyesület, akik itt nem szerepelnek, tájékoztass erről.  
 
Szabó József polgármester  
A takarékszövetkezettel próbálunk olyan megállapodást kötni, hogy ők támogassák ezt a 
szervezetet. Maga a takarékszövetkezet épülete az úton van szó szerint, ennek a 
rendbetételében segítünk a takarékszövetkezetnek. Ma volt nálunk Takács Úr, vele 
megbeszéltük azt a lehetőséget, hogy támogasson a takarékszövetkezet civil szervezetet is. 
Így kevesebb bérleti díjat fizetnének a takarékszövetkezet ennek fejében. A támogatást az 
önkormányzat által kijelölt egyesületet kapná általuk. Támogatták már a polgárőr egyesületet, 
valamint számlavezetési díjat engedtek el, falunapot is támogattak.  
 
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve 
fogadja el a testület, tehát a 2011. költségvetést nem.  
A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.   
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  
19/2011. (II. 15.) számú  
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határozata  
A Képviselő-Testület  

a Polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 
80. § (1) bekezdése alapján 

 
1. Nem fogadja el a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, mivel az ÖNHIKI 

szabályozási rendszere még nem ismert viszont az nagy mértékben befolyásolhatja az 
előirányzatok alakulását mind bevételi, mind kiadási oldalon.  
 

2. Amennyiben az ÖNHIKI szabályozási rendszere befolyásolja a rendelet-tervezetben 
foglaltak alakulását, úgy a változást abba bele kell építeni, majd azt legkésőbb 
2011.március első hetében a testület elé terjeszteni elfogadásra.  
Felelős:   a polgármester és a jegyző  
Határid ő:  2011. március első hete   

 
3. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 9. mellékletet a rendelet-tervezetbe beépíti és a 

rendelet-tervezet szöveges részében külön fel kívánja majd tüntetni a 4. pont szerinti 
óvoda, iskola és a mikrotérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részére (2.400 E 
Ft, 9. melléklet B oszlop 4. s.sz) adott működési célú támogatást.  
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadásának Képviselő-Testületi ülésére 
(melynek tervezett ideje 2011. március első hete) a rendelet-tervezetbe építse bele.  
Felelős:   a jegyző  
Határid ő:  2011. március első hete, a költségvetés elfogadásának testületi ülése.  
 

4. A rendelet-tervezet 9. mellékletében az intézményfenntartói társulás gesztorának 
(Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata) az óvoda és az iskola vonatkozásában a 
működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 62.800 E Ft-ban határozza meg (B 
oszlop 3. s.sz).  

 
5. A munkaruha juttatás összegét 12.000 Ft + Áfa / fő-ben határozza meg.   
 

6. A – köztisztviselőkön kívül – az önkormányzati dolgozók részére – amely magában 
foglalja a monostorpályi óvoda és iskola dolgozói is – bent étkezést biztosít az alábbiak 
szerint:  

a.) óvodai és iskolai dolgozók részére 2011. évben 10 hónapra havi 9.600 Ft/hó/fő 
összegben (+ járulékok) a napközi konyháján,  

b.) az a) pontba nem tartozó dolgozók esetében ugyanezen összegben viszont 12 
hónapra a gondozási központ konyháján.  

 

7. felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását követően annak 
végrehajtása érdekében még szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és 
ezt kezelje/kezeltesse kiemelt feladatként. 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester, intézményvezetők  
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8. utasítja az intézmények vezetőit a 2011. évre majd jóváhagyott intézményi kiadási-
bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi 
Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: 
Rendelet) elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat  a Rendelet előírásainak megfelelően 
kezelje és azt az abban foglaltak szerint használja fel.   
Határid ő: folyamatos 
Felelős: intézmények vezetői 

 
2. napirendi pont: Egyebek 
 
Szabó József polgármester 
A pályázatokról már beszéltünk az előbb és a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen is. Két 
árajánlat van: kerékpárút pályázat, valamint a belvízelvezetéses pályázat anyaga. A belvízzel 
kapcsolatban az alpolgármester már felmérte a területeket, hogy hova kellene megtervezni a 
pályázatot annak megvalósítása kapcsán. Ha kell CBA akkor bruttó 3 M forint összegben 
tudná a cég elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt, ha nem, akkor 2 M forintért. A 
forrást próbáljuk megtalálni rá, de én felveszem a céggel a kapcsolatot, akár egy halasztott 
fizetés is szóba jöhet. Jó esélyünk van arra, hogy nyerjünk akár mindkét pályázaton is. Sajnos 
sok a probléma a belvízelvezető rendszerekkel. Ebben a pályázatban jó műszaki tartalommal 
készülhetnének el ezek a csatornák. A lakosokat is be kell vonni a munkákba. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő távozik a Képviselő-Testület ülésről, jelen van 5 fő.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Rendet kell tenni, ilyen a Landler tér is. Egy befedett csatornát terveztünk be, itt nagyon 
fontos lenne a belvíz elvezetése, hasonló módon van ez a Vasvári Pál utcán.  
 
Szabó József polgármester  
Adjon a Képviselő-Testület egy felhatalmazást, hogy a két pályázattal kapcsolatban 
elindulhassunk. A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  
20/2011. (II. 15.) számú  

határozata  
A Képviselő-Testület 

Felhatalmazza a polgármestert abban, hogy a településen megépíteni kívánt 
kerékpárút és a belvízelvezetés megoldása érdekében szükséges pályázatok 
előkészítésében  

- a szükséges intézkedéseket megtegye,  
- a pályázat esetleges beadása előtt, a pályázati anyag megírását vállalóval 

megkötni kívánt szerződést, valamint a pályázat beadásához szükséges 
dokumentumokat terjessze jóváhagyásra a Képviselő-Testület elé.  

   
Felelős: a polgármester  
Határid ő: folyamatos  
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Szabó József polgármester  
A Vasvári Pál utca folytatása a monostorpályi 070 hrsz-ú út. Az útalap a HNP területén van, 
de nem igazán zavarta eddig ez őket. Felvetettük a lehetőséget arra, hogy elvisszük onnan az 
utat máshová és az önkormányzat ennek az útnak az elvitelét vállalná. Az út tulajdonosa a 
közút, jobban mondva a magyar állam. Földet oda hordani nem lehet, tehát rekultivációt nem 
engedélyeznek. A beadványt már megírtuk és várjuk a választ. Az út a közútnak „nem kell”, 
így ha elvisszük onnan, akkor ők beleegyeznek. Kb.: 1.300 méter hosszú szakaszt lehetne 
felszedni és a belterületi utakon, ADY, Vörösmarty utca, stb, utcákon útnak lerakni. Az elvitel 
is pénzbe kerül, de összefogással, társadalmi összefogással meg lehet oldani. Mind a lakosok 
mind pedig a traktorosok segíteni fognak. A közúttól is segítséget fogunk kérni, jó lenne még 
ha kapnánk egy hengerelő gépet is, amivel normálisan bele lehetne döngölni a követ az 
útalapba. Kb. 1,5 km utcára lenne elegendő.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő megérkezik a Képviselő-Testületi ülésre, a jelenlévő 
képviselők száma 6 fő.  
 
Szabó József polgármester  
Ifj. Vásári Lajos kérelmét ismerteti, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottság javasolja értékesítésre bruttó 400.000 Ft összegben ifj. Vásári Lajos 
részére a Monostorpályi, Arany János utca 46. szám alatti ingatlant, melyet 8 havi egyenlő 
részletekben tud majd a vevő teljesíteni. Az adás-vétel és az egyéb eljárások díját, költségét 
(pl.: földhivatal, stb.) a vevőnek kell biztosítania.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy értékesítsük a pénzügyi bizottság javaslata alapján Ifj. Vásári Lajos részére az 
ingatlant. A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Kérem aki ezzel egyetért szavazzon. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  
21/2011. (II. 15.) számú  

határozata  
A Képviselő-Testület  
 

1. Értékesíti bruttó 400.000 Ft összegben ifj. Vásári Lajos (továbbiakban: vevő) részére a 
Monostorpályi, Arany János utca 46. szám alatti ingatlant, melyet a vevő 8 havi egyenlő 
részletekben fizet meg az önkormányzat részére.  
 

2. A vevő részére a tulajdonjog bejegyzést csak az utolsó részlet kifizetését követően 
engedélyezi bejegyeztetni a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.   
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3. Az adás-vétel és az egyéb eljárások díját, költségét (pl.: földhivatal, stb.) a vevőnek 
kell biztosítania.  
 

 
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést írja alá, valamint jelen 

határozatról értesítse a vevőt.  
 
Szabó József polgármester  
A takarékszövetkezet telek ügye még a mai napig nem megoldott. Jelenleg a 
takarékszövetkezet épülete szó szerint az úton helyezkedik el. Ezzel kapcsolatban már döntött 
a testület korábban, hogy nem kívánja értékesíteni a megosztás, illetve átírást követően az 
ingatlant. A takarékszövetkezet képviselőjével, Takács Úrral tárgyaltunk és ők csak a 1036/2 
hrsz-ú útnak a takarékszövetkezet épületét érintő ingatlant szeretnék ha az útból ki lenne véve, 
tehát a hősök kertjéhez nem ragaszkodnak.   
 
Javaslom, hogy a megosztást, valamint a takarékszövetkezet ingatlanának útból való 
kivételéhez járuljon hozzá a testület, a bérbeadásról később döntsön.  
A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  
22/2011. (II. 15.) számú  

határozata  
A Képviselő-Testület  
 

1. A monostorpályi 1036/2 hrsz-ú út vonatkozásában a Monostorpályi 
Takarékszövetkezet épülete és a körülötte található terület tekintetében – a Hősök 
kertjét kivéve – elindítja az eljárást az épület és a körülötte található terület útból való 
kivétele és építési telekké nyilvánítására.  
 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megosztást – szakember bevonásával –  és 
az 1. pontbeli feladatokat végezze el, melyet a Takarékszövetkezet az eljárás 
befejezését követően teljes mértékben térítsen meg az önkormányzat részére.  
 
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: folyamatos  
 

3. A Takarékszövetkezet épületét is tartalmazó – megosztás utáni – ingatlanrész 
Takarékszövetkezet részére történő bérbeadásáról jelenleg nem dönt, csak a megosztás 
és kivétel után.  
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozattal kapcsolatban a Takarékszövetkezet 
illetékeseivel a további tárgyalásokat folytassa le, melyről tájékoztassa a Képviselő-
Testületet.  
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5. A Képviselő-Testület az eljárások díjait és költségeit a Takarékszövetkezet által 
történő megtérítésig majd a 2011. évi költségvetéséből biztosítani kívánja.   

 
 
Szabó József polgármester  
A 7.000 Forintos kérdés, ami heti összeg a mikrotérségi társulás felé. Miután erről annak 
idején észrevétel nem érkezett, és a társulási megállapodásban nincs meghatározva, ezért ezt a 
részét vonjuk vissza a határozatnak (5/2009. (III.5.) számú) és visszamenőleg rendezzük amit 
eddig levontak.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Nem is tartom korrektnek, hogy Hajdúbagos semmit nem fizetés és mégis mindent 
megcsinálnak nekik.  
 
Szabó József polgármester  
Később be fogják hajtani tőlük ezt az összeget. Hajdúbagoson nem tudják kifizetni, de ez a 
tartozás ott is megvan.  
Javaslom, hogy az 5/2009. (III.5.) számú határozat 4. pontjának következő szövegrészét a 
testület vonja vissza: „A pótlás elmaradása esetén alkalmanként 7.000 Ft támogatás illeti 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát.”.  
 
A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  
23/2011. (II. 15.) számú  

határozata  
A Képviselő-Testület  
 

1. Az 5/2009. (III.5.) számú határozat 4. pontjának következő szövegrészét visszavonja: 
„A pótlás elmaradása esetén alkalmanként 7.000 Ft támogatás illeti Hosszúpályi 
Nagyközség Önkormányzatát.”.  
 

2. Felkéri Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát és Hajdúbagos Község 
Önkormányzatát, hogy a „Hosszúpályi Mikro térségi Közoktatási Intézményi 
Társulás” és a „Hosszúpályi Mikro térségi Óvodai Intézményi Társulás” társulási 
megállapodásának kiegészítését az 1. pont szerint illetve annak megfelelően 
módosítsa.  

 
3. A társulási megállapodások kiegészítése módosításának aláírására felhatalmazza a 

polgármestert.  
 

4. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs a testület birtokában az Monostorpályi Község 
Önkormányzat Képviselő-Testülete 5/2009. (III.5.) számú határozatában foglaltaknak 
megfelelően kiegészített és aláírt társulási megállapodás, így felkéri Hosszúpályi 
Nagyközség Önkormányzatát, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzata által 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére elutalt 7.000 Ft / alkalmankénti 
támogatások eddig felmerült kiadásait visszamenőlegesen és maradéktalanul utalja 
vissza Monostorpályi Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.   
 
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: azonnal  

 
5. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatot haladéktalanul juttassa el a 2. 

pontban megnevezett két önkormányzat polgármestere részére, akik a határozat 
kézhezvételét követően a soron következő testületi ülésen döntsenek az 1. pont szerint.  
 
Felelős: a polgármester   
Határid ő: azonnal 

 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Járóbeteg-szakellátó kérdésében volt egy egyeztetés 2011. február 9.-én. Jelen voltak a 
környező háziorvosok. Pozitív eredményekről számoltak be, az épület fedél alatt van, a 
műszaki átadás májusban lesz, utána lehet gépeket, berendezéseket betelepíteni. Próbajárat 
augusztusban lesz, akkor már meglesz a személyzet is és szeptember 1.-én lesz az első 
rendelési nap.  
Ez egy 1.500 m2-es építmény és 21 E főt fog ellátni, hasonló épület van Vámospércsen is. 
Több település lakosait fogja ellátni. Napi 6 órában el tudják látni a 96.000 –es 
betegforgalmat éves szinten, de ennek az épületnek a kapacitása jóval nagyobb. A TB által 
finanszírozott ellátások lesznek, de a kihasználtsága az épületnek több lesz. Egy 
egészségpláza megoldásban törik a fejüket a szakemberek.  
Lesz belgyógyászat, sebészet, szülészet, kisebb fajta műtétekre is lesz majd lehetőség. 
Szakrendelői dolgokra nincs nagy szükség, mert arra ott van a kórház, de van olyan terület 
amire ezt tudnánk fordítani, ami pl.: allergiológiai rendelő lenne. Váltott ütemben lehetne 
rendelni.  
Lesz még kardiológiai rendelés, ami nagyon komoly berendezést is feltételez. Az épület maga 
400 Millió forint, a maradék 600 Millió a berendezések, felszerelések. Lesz még fizikoterápia, 
masszás, nappali szanatórium (10 ágyas).  
Otthoni szakápolási szolgálat lesz még bevétele pluszba, valamit a külföldiek ellátásra, ami 
már a TB által finanszírozott időn kívül lesz. Ezek fizetős ellátások lesznek. Kapacitás-
ellátásra 520 vizitre, valamint otthoni hospice ellátás daganatos betegeknek, valamint patikát 
is szeretnének üzemeltetni, de ez utóbbi nem fog menni, mivel 8.000 fő alatti településen egy 
lehet. De úgy akarják megfogni a dolgot, hogy az intézmény 21 E főt lát el több településen.  
Színvonalas lesznek a röggenkészülékek is.  
A finanszírozást akarják még komplexen megoldani, hogy hogyan ne kelljen mondjuk délután 
kettőkor bezárni az intézményt.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A szakorvosi ellátottság biztosított lesz?  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Igen. Most épült Vámospércsen, Polgáron, stb. viszont a Kenézynek ez nem jó, de a várólistát 
fogja ezáltal csökkenteni.  
 
Szabó József polgármester  
Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
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