
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án 
megtartott nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok   
d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet    
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 112/2011. (IX. 13.) számú határozat: Rendőrségi beszámoló elfogadása  
- 113/2011. (IX. 13.) számú határozat: Temetkezési vállalat beszámoló elfogadása  
- 114/2011. (IX. 13.) számú határozat: 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása  
- 115/2011. (IX. 13.) számú határozat: A 887 hrsz-ú ingatlan albetétesítésének 

engedélyezése 
- 116/2011. (IX. 13.) számú határozat: A 062/5 hrsz-ú ingatlan ajándékként való 

átvétele a TSZ-től 
- 117/2011. (IX. 13.) számú határozat: Árok, csatorna ellenszolgáltatás nélkül átadása 

a TIKÖVIZIG részére 
- 118/2011. (IX. 13.) számú határozat: Dr. Varga Zoltán háziorvos helyettesítési 

kérdésére hozzájárulás  
- 119/2011. (IX. 13.) számú határozat: Utcák útalap karbantartására fedezet 

biztosítása, munka elvégzésére felhatalmazás  
- 120/2011. (IX. 13.) számú határozat: ATES szivattyúk megvétele, vagy használatba 

vétele a gondozási központban és a nagy általános iskolában  
- 121/2011. (IX. 13.) számú határozat: A volt TSZ iroda megvásárlása 3 M Ft-ért  
- 122/2011. (IX. 13.) számú határozat: A volt TSZ iroda megvásárlása térítésmentesen  
- 123/2011. (IX. 13.) számú határozat: Dr. Német Árpád ügyvéd megbízása  

 
Rendeletek:  

- 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Rendőrségi beszámoló (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: rendőrőrs vezetője  
 

2. Hbm Temetkezési Vállalat igazgatójának beszámolója (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kari Irén a temetkezési vállalat igazgatója  
 

3. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
5. A 887 hrsz-ú ingatlan albetétesítésének engedélyezése (írásos előterjesztés)  



Előterjesztő: a polgármester   
 

6. A 062/5 hrsz-ú ingatlan ajándékként való átvétele a TSZ-től (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

7. Árok, csatorna ellenszolgáltatás nélkül átadása a TIKÖVIZIG részére (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

8. Egyebek  
 

 
Monostorpályi, 2011. szeptember 13.   
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. szeptember 13.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

képviselők.  
 

Távolmaradását bejelentette:  -  
 
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: 

- Juhász Péter jegyző 
- Kardos Róza PB külsős tagja  
- Merkószki András igazgató  
- Kari Irén a HBM Temetkezési Vállalat vezetője  

 
Lakosok száma: 2 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 7 
fő jelen van.  
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint. A 3. és 4.napirendi pontot kettővel 
előbbre hozza, így az első és második napirendi pont lesz:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Rendőrségi beszámoló (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: rendőrőrs vezetője  
 

2. Hbm Temetkezési Vállalat igazgatójának beszámolója (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kari Irén a temetkezési vállalat igazgatója  
 

3. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
5. A 887 hrsz-ú ingatlan albetétesítésének engedélyezése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

6. A 062/5 hrsz-ú ingatlan ajándékként való átvétele a TSZ-től (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

7. Árok, csatorna ellenszolgáltatás nélkül átadása a TIKÖVIZIG részére (írásos 
előterjesztés)  



Előterjesztő: a polgármester   
 

8. Egyebek  
 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Rendőrségi beszámoló (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: rendőrőrs vezetője  
 
Tollas Vince rendőrőrs vezetője 
Részletesen ismerteti a képviselőknek is megküldött beszámolót.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy a rendőrség beszámolóját a Képviselő-Testület fogadja el. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

112/2011. (IX. 13.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 

1. „Monostorpályi település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
rendőri intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2010-ben, kiegészítve a 
2011. 01-08 hónap eseményeivel”megnevezésű beszámolót elfogadja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatról a Debreceni Rendőrkapitányság 
Hosszúpályi Rendőrőrsét tájékoztassa.  

 
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester  

 



2.napirendi pont: Hbm Temetkezési Vállalat igazgatójának beszámolója (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: Kari Irén a temetkezési vállalat igazgatója  
 
Szabó József polgármester  
A PB ülésen abba lett hagyva a napirendi pont. Most lehet folytatni. Kérem a PB elnökét, 
hogy ismertesse a PB álláspontját.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB a Hbm Temetkezési Vállalat beszámolóját a 9%-os díjemelés nélkül elfogadásra 
javasolja  Képviselő-Testület felé.  
 
Kari Irén a temetkezési vállalat igazgatója  
Folytatva a PB ülést. A hűtő állapota nagyon régi, az nem a vállalat sara. Mi megcsináljuk, de 
akkor azt a költségekbe bele kell építeni. Ez 100 E Ft feletti tétel lesz.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Az emberek nem azt kérik számon csak, hogy rendbe van-e így a temető vagy kevésbé, 
hanem azt látják, hogy az egyik helyen 400 E Ft-ba kerül egy temetés, a másik helyen pedig 
fele annyiba. Azt lehet hallani a faluban, hogy a HBM Temetkezési Vállalat drágán temet.  
 
Kari Irén a temetkezési vállalat igazgatója  
Nem tudjuk kevesebbért vállalni. Sok az üzemeltetési költség. Azt be kell építeni az árakba. 
Én javaslom, hogy az önkormányzat és a képviselők tartsanak kapcsolatot a lakosokkal és 
magyarázzák el, hogy miért ennyi az ár. Ha kijövök ide és én elmondom a lakosnak, akkor 
lehet, hogy nem fogja megérteni, ezért kérem a képviselők segítségét.  
Eddig más településen ez nem jelentett gondot, viszont itt úgy látom, hogy meg kell vívnunk a 
harcot.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Mi a lakosok érdekeit kell, hogy képviseljük.  
 
Helyi vita, a jegyzőkönyvet vezetni nem lehet, egyszerre többen is beszélnek.  
 
Szabó József polgármester  
Én úgy gondolom, hogy részletesen átbeszéltük a témát.  
Javaslom, hogy a 9%-os emelés nélkül fogadjuk el a HBM Temetkezési Vállalat beszámolóját 
és decemberben még térjünk vissza a díjak emelésére. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. 
Ismertetve.  
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

113/2011. (IX. 13.) számú  
határozata  

 



A Képviselő-Testület  
 

1. A 9%-os díjemelés nélkül elfogadja a Hbm Temetkezési Vállalat 
(továbbiakban: Vállalat) beszámolóját.  
 

2. A Vállalat igazgatójának a bejelentése szerint Monostorpályi Község 
Önkormányzatának a Vállalat részére fizetendő támogatást 2011. évben nem 
kell kifizesse.  
 

3. A díjemelés tekintetében 2011. decemberében kíván dönteni.  
 

4. A 3. pont végrehajtása érdekében kéri a Vállalat vezetőjét, hogy készítsen 
részletes beszámolót a 2011 – es év vonatkozásában, melyet 2011. december 
15. napjáig küldjön meg az önkormányzatnak.  

 
3.napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérem a PB elnökét, hogy ismertesse a javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 
Képviselő-Testület felé.  
 
Szabó József polgármester  
A rendelet-tervezet elejére még tegyük bele azt, hogy a „pénzügyi bizottság véleményének 
kikérésével”.  
Javaslom, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás - tervezetet az előterjesztés 
szerint és az általam tett módosítással fogadja el a Képviselő-Testület.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét és megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

13/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  

 
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 szóló 1/2011. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.  

(III. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen 
rendelet mellékletei lépnek.  

 
2. §   A Rendelet 3. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:  

„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 67.175 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 19.700 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 63.920 E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 48.436 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök összesen: 67.783 E Ft, (tartalmazza    
     az i) és j) pontot) 
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  7.000  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.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
Jelen rendeletet 2011. 09.14.napján kihirdettem:  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
A rendelet mellékletét képező táblázatok a terjedelmük végett a jegyzőkönyv 
mellékletében találhatóak.  
 
4.napirendi pont: Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló 
elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérem a PB elnökét, hogy ismertesse a javaslatát.  
 



Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a 2011. évi I. félévi beszámolót elfogadásra a Képviselő-Testület 
felé.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a 2011. évi I. félévi teljesítésről szóló beszámolót a Képviselő-Testület 
fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

114/2011. (IX. 13.) számú  
Határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 

1.  Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. Jóváhagyja azt, hogy az elfogadott 2011. I. félévi beszámolóban szereplő módosított 

előirányzat főösszege a rendelet-módosítással jóváhagyott összeg.  
 
Gyügyei Ernő képviselő és Nyilas József képviselő távozik a Képviselő-Testületi ülésről, 
a jelenlévő képviselők száma 5 fő.  
 
5.napirendi pont: A 887 hrsz-ú ingatlan albetétesítésének engedélyezése (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-Testület a határozat-tervezetet fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

115/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 



1. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező 887 hrsz-ú ingatlanon, földrészleten 
lévő épület önálló helyrajzi számon való feltüntetéséhez, azaz az albetétesítéshez 
azzal a feltétellel, ha a Strabag-Pfs Zrt. a felépítményt rendbe hozza a 
településképhez méltó módon. Amíg ezt nem teszi meg, a hozzájárulás nem lép 
érvénybe. A rendbehozatal elfogadhatóságáról a polgármester dönt, és csak pozitív 
döntést követően lép érvénybe ezen határozat szerinti hozzájárulás.  
 

2. Az 1. pont szerinti eljárást valamennyi díja, költsége a Strabag – Pfs Zrt.-t terheli.  
 
 
6.napirendi pont: A 062/5 hrsz-ú ingatlan ajándékként való átvétele a TSZ-től (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-Testület a határozat-tervezetet fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

116/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a TSZ felajánlását, ajándékozását a Monostorpályi 062/5 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést készítesse el, valamint a 
földhivatali eljárást folytassa le. Ezeket a kiadásokat az önkormányzat biztosítja a 
2011. évi költségvetéséből.  
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester.  

 
7.napirendi pont: Árok, csatorna ellenszolgáltatás nélkül átadása a TIKÖVIZIG részére 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Nyilas József képviselő megérkezik a Képviselő-Testületi ülésre, a jelenlévő képviselők 
száma 6 fő.  
 
Szabó József polgármester  



Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-Testület a határozat-tervezetet fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

117/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Kinyilatkozza, hogy a 0260/3, 0276/1 és a 0278/2 hrsz-ú ingatlanokat a Magyar 
Állam tulajdonába és a TIKÖVIZIG kezelésébe adja ellenszolgáltatás nélkül.  
 

2. Az 1. pont szerinti megállapodás elkészítését a TIKÖVIZIG vállalja, ezért 
elkészítése a TIKÖVIZIG  kötelessége.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerint megállapodást írja alá.  

Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester és a TIKÖVIZIG  

 
8.napirendi pont: Egyebek  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Ismerteti a beadványát, mely a jegyzőkönyv melléklete. Kéri a Képviselő-Testületet, hogy 
munkanapon a készenléti időben 14:00-tól 18:00-ig a hosszúpályi kollegák láthassák el 
Monostorpályiban ezt a munkát, mivel családi elfoglaltságára szeretne időt szánni, a 
gyermeke debreceni oktatásával kapcsolatban. A hosszúpályi kollegáival már egyeztetetett és 
vállalták.  
 
Kardos Róza PB tagja  
Jó lenne, ha 1 nap legalább a héten délután lenne a rendelés.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Már próbáltuk, 10-14 beteg jött el. Viszont másnap reggel pedig 1,5-szer annyi, ami 
torlódáshoz vezetett.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Van olyan kimutatásotok, hogy ha más orvos megy, akkor hány beteg jár a rendelőbe?  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Nagyon kevesen jönnek ilyenkor, nem szeretik az emberek a változást, inkább megvárnak 
engem és hozzám jönnek.  
 
Szabó József polgármester  



Javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy munkanapokon készenléti időben 14:00-tól 18:00 óráig 
Monostorpályiban a rendelést a hosszúpályi orvosok lássák el pár hónapig. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Bejelenti személyes érdekeltségét, de szavazni fog, tartózkodással.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 4 igen szavazattal, és 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

118/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Varga Zoltán háziorvos helyett munkanapokon 14:00-tól 
18:00 óráig a készenlétet a hosszúpályi orvosok lássák el.  
 

2. Az 1. pontban ismertetett feladatok megszervezése Dr. Varga Zoltán háziorvost 
terhelik.  
 

3. felkéri a testület Dr. Varga Zoltán háziorvost, hogy az 1. pontbeli helyettesítési idő pár 
hónapnál (maximum 6 hónapnál) hosszabb ne legyen.  

 
Szabó József polgármester  
A Lét-A-Med Zrt. átadása megtörtént, a működési engedélye is megérkezett már. A betegek 
nagy részét most már oda fogják utalni a háziorvosok.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Pozitív jelzéssel számoltak be a betegek az ottani ellátásról, jó a visszajelzés. Igény van 
ezekre a szakrendelésekre.  
 
Szabó József polgármester  
Újabb élelmiszercsomagot tudunk osztani ismételten, amelynek az időpontja október közepe 
lesz. Akik eddig nem kaptam, most kaphatnak a csomagból.  
A településrendezési terv  a tervtanács részére be lett nyújtva, folyamatban van az eljárás.  
 
Fontos lenne az önkormányzatnak egy céget alapítania, Kft formájában. Az ACN 
forgalmazásában látunk nagy lehetőséget. Egy internetalapú telefonról lenne szó, amelynek 
számtalan előnye van. Ha ezt a faluban mindenki alkalmazná, akkor a későbbiekben, ha az 
ACN-be majd a közüzemi dolgokat is bele tudjuk venni, akkor lakosoknak a közüzemi 
számlái is kevesebbe fognak kerülni. Ha a lakosokat a mi Kft.-nk vinné be ebbe, akkor az 
önkormányzatnak visszajárnak 15% kedvezmény. Ez havonta több 100 E Ft-ot jelent, és így 
még a Kft-ben dolgozóknak is munkalehetőséget adunk.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   



Nekem ezzel, illetve hasonló dologban már volt negatív élményem, javaslom, hogy alaposan 
járjuk körül a témát.  
 
Szabó József polgármester  
E-mail-ben mindenki részére eljuttatom a részletes programot ezzel kapcsolatban, valamint a 
rendszer leírását. Egyébként a cég még önkormányzati feladatokat is el tudna látni, ami sok 
esetben gazdaságosabb, mint ha az önkormányzat látná el. Erről akkor most nem döntünk.  
 
Az útalapok javítását elkezdjük majd a napokban: Ady utca, József Attila utca, Létai árok 
mellett, Vörösmarty utca, Domb utca. Erre közel 2,5 Millió forintot szánunk. Javaslom, hogy 
ezeknek az utcáknak az útalapjait így tartsuk karban, ilyen összeggel. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

119/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A következő utcák útalapjainak karbantartását rendeli el, melyre 2,5 Millió forint 
(bruttó) összeget biztosít a költségvetésben:  

a. Ady utca,  
b. József Attila utca,  
c. Létai árok mellett,  
d. Vörösmarty utca,  
e. Domb utca.  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ha az 1. pontban megjelölt összeg még más utcák 

útalapjainak a karbantartására is nyújt fedezetet, akkor azoknak az utcáknak a 
javíttatását is végeztesse el. Az 1. pontbeli összegtől minimálisan el lehet térni.  

 
Szabó József polgármester  
Lehetőségünk van egy nagyon jó hatásfokkal rendelkező hősszivattyú megvásárlására, vagy 
használatba vételére. Az ára 10,7 Millió forint, amelyet az Landler téri iskolában és az ÖNO-
ban helyeznénk üzembe. Ez a gázfűtés árát 30%-ra csökkentené, így a megtérülése 2,5 éven 
belül meglesz. A Geofűt Technika Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 1098 
Budapest, Pöttyös utca 4.,) vennénk meg ezeket, vagy kérnénk használatba.  
Javasolom, hogy a hőszivattyúkat vegyük használatba vagy ha van rá lehetőség, akkor 
vásároljuk meg. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  



 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
120/2011. (IX. 13.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  

1. Engedélyezi a Geofűt Technika Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 1098 
Budapest, Pöttyös utca 4.,) ATES szivattyúk megvásárlását, vagy használatba vételét 
bruttó 10,7 Millió forint összegben. A variációk közül a polgármester döntsön úgy, 
hogy az az önkormányzatnak a legmegfelelőbb legyen.  
 

2. Az ATES szivattyúkat a Monostorpályi, Landler tér 5. alatti általános iskolában, 
valamint a Gondozási Központba lehet beszerelni.  
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szivattyúk beüzemeléséhez szükséges 
feladatokat végezze el (hatósági feladatokat is), melyre a fedezetet biztosítja a 2011. 
évi költségvetésében.  
 

4. A 2. pontban foglalt feladatok elvégzéséről a polgármester tájékoztassa a Képviselő-
Testületet.  

 
Szabó József polgármester  
A holnapi nap (2011. szeptember 14.) lesz meghirdetve a volt TSZ iroda, ami a hivatal mellett 
található. Javaslom, hogy vásároljuk meg, mivel ott, azon a területen rengeteg rendezvény 
lehetetne tartani, valamint a falu központjában van. 3 Millió forint (bruttó) összeget szánjunk 
rá, de előbb megpróbáljuk térítésmentesen megszerezni. Megfogalmazza a határozat-
tervezeteket. Ismertetve. Két határozatot kell hoznunk, az első, amik 3 M forintért vennénk 
meg, a második pedig, ha térítésmentesen.  
 
Szavazások.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

121/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. a Mezőgazdasági Termelő Szövetkezettől a volt TSZ irodát meg kívánja vásárolni 
bruttó 3 Millió forint összegért.  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a végelszámoló (Kiss Gyula) felé a Képviselő-
Testület ezen határozatát haladéktalanul adja át.  

 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  



 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
122/2011. (IX. 13.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. felkéri a Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetet, hogy a volt TSZ irodát a 
Monostorpályi Község Önkormányzata részére térítésmentesen adja át, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzatnak szándékában áll a faluközpontot ezen a területen 
kiépíteni.   
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a végelszámoló (Kiss Gyula) felé a Képviselő-
Testület ezen határozatát haladéktalanul adja át.  

 
Szabó József polgármester  
Sajnos a Hbm Kormányhivatal bírósági útra vitte Kungler Sándor ügyét. Ismerteti a 
kormányhivatal álláspontját, beadványát.  
 
Javaslom, hogy Dr. Német Árpád ügyvédet bízzuk meg teljes jogkörrel a bíróság előtt az 
önkormányzat képviseletére. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismetetve.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

123/2011. (IX. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. a Hbm Kormányhivatal és az önkormányzat közötti – Kungler Sándor 
intézményvezető 50/2011. (III. 30.) számú határozatára vonatkozó – bírósági 
perben az önkormányzati teljes képviseletre felkéri Dr. Német Árpád (4026 

Debrecen, Péterfia utca 4. I/112. sz.) ügyvéd urat.  
 

2. Az ügyvédi megbízási szerződés és az ügyvédi felhatalmazás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 

3. Kéri a bíróságot, hogy a Hbm Kormányhivatal által beterjesztetteket utasítsa el.  
 

4. Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére bruttó 60 E Ft-ot biztosít a 2011. évi 
költségvetésében.  

 
Szabó József polgármester   
Mivel több hozzászólás nincs, ezért a testületi ülést bezárom.  
 



K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  
 


