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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15.-én 
megtartott rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  67-76/2012. (VIII. 15.) számú határozatok.     
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
Határozatok:  

- 67/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő jóváhagyása.  

- 68/2012. (VIII. 15.) számú határozat: A Monostorpályi Sport Horgász Egyesülettel a 
023/2 hrsz-ú ingatlanra (leendő horgásztó) megállapodás megkötése  

- 69/2012. V(III. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
vonatkozásában az étkeztetés módosított szakmai programjának elfogadása  

- 70/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
vonatkozásában az idősek nappali ellátása módosított szakmai programjának 
elfogadása.  

- 71/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
vonatkozásában az idősek otthona módosított szakmai programjának elfogadása.  

- 72/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
vonatkozásában az Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és 
elfogadása  

- 73/2012. (VIII. 15.) számú határozat: A MAPI és az SWR Kft. – vel a 
napelemparkkal kapcsolatban megbízási szerződés megkötése.  

- 74/2012. (VIII. 15.) számú határozat: a „Minden Gyerek Lakjon Jól” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódóan a Nyírmártonfalva Önkormányzata által készítetett 
drótháló térítésmentes átadásáról döntés.  

- 75/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Tormaút Egyesületben való további 
részvételről döntés.  

- 76/2012. (VIII. 15.) számú határozat: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata felé 
felszólítás és esetleges bírósági per kezdeményezése az intézményfenntartói 
társulásban fennálló tartozás elismerésének rendezésére.  
 

Rendeletek: - 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásos 

előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Az Önkormányzat és a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület közötti 
megállapodás jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Egyebek  
 

Monostorpályi, 2012. augusztus 15.      
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. augusztus 15-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Varga Zoltán képviselő.  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Kardos Róza PB külsős tagja  
- Merkószki  András  PB külsős tagja, tagintézmény-vezető  
- Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője  

 
Lakosok száma: 10 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. 1 fő képviselő jelezte a távollétét.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Az Önkormányzat és a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület közötti 
megállapodás jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. 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.  
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának 
módosítása  (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A kiküldött anyag részletesen tartalmazza azokat a módosításokat, melyeket el kell 
végeznünk. Erre azért van szükség, mert a képviselő-testület a Könyvtár szakfeladatot a 
Gondozási Központhoz csatolta. Az egyeztetést követően azóta a költözés is megtörtént, 
apróbb feladatokat kell még elvégezni és szeptember 1-től már az új helyen fogadja a 
könyvtár a gyerekeket és a község lakosságát is.  
Az alapító okiratok, szabályzatok a képviselő-testület tagjai részére ismertek. A szakmai 
programokról az egyebekben szavazzunk.  
Van-e ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület részéről módosítási javaslat, kérdés merült-e 
fel? 
 
Módosítási javaslattal a képviselő-testület tagjai nem éltek. 
 
Javasolja, hogy a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítását a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

67/2012. (VIII. 15.) számú 
Határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint Szervezeti 
és Működési Szabályzata és szakmai programjainak elfogadása” tárgyában és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát 
2012. év augusztus hó 15. napi hatállyal jelen határozat 1.számú melléklete szerint 
módosítja és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
48/2012. (V. 17.) számú határozatát. 
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67/2012. (VIII. 15.) számú határozat 1. számú melléklete  
 
A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 48/2012. (V. 17.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratának alábbi részeit módosítja és a 2. számú mellékletben 
már sorszámozott formában látja el az alábbiak szerint: 
 

 
1. A költségvetési szerv 
 a)  Megnevezés: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  
 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)  Törzsszám: 644688 
 g)  Telephelye: 4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1. (csak a könyvtár vonatkozásában)  
 
9.  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 eszközök. 
Könyvtár (telephely) vonatkozásában: 4275 
Monostorpályi, Damjanich u. 1. (1 hrsz) 
könyvtári épülete.  

 
 

67/2012. (VIII. 15.) 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 a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet5. § (1) – 2) bekezdései alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv 
 a)  Megnevezés: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  
 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)  Törzsszám: 644688 
 g)  Telephelye: 4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1. (csak a könyvtár vonatkozásában)  
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Szociális alapellátás és szakosított ellátási formák 
- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása  
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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.§), férőhely 

száma: 23 
c) Egyéb alaptevékenység: melegítő – konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
e) Könyvtári feladatok  

 
4. Állami feladatként ellátott alaptevékenység szakágazati besorolása:  

TEÁOR:                 87.30.00 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
  TEÁOR:       9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
  
5.    Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 

1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása – 873011 
2. Házi segítségnyújtás – 889922 
3. Szociális étkeztetés – 889921 
4. Idősek nappali ellátása – 881011 
5. Könyvtári szolgáltatás 910123  

 
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  
 
Könyvtári feladatok vonatozásában (amely a szociális feladatoktól teljes mértékben 
elkülönül):  
  

Az 1997. évi CXL. törvény alapján:  
 
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

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

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. 

 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
 közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján:  

Az iskolai könyvtári feladatai 
1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 
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 tanórai foglalkozások tartása, 
 az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 
 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését. 
2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
 dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 
 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
 tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 
könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
 muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 
 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 
7.   Irányító szerv neve, székhelye:  Monostorpályi Község Önkormányzata 

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 
rendelkezik. Ellátmányt kezel. Önálló 
adóalany, saját adószámmal rendelkezik. 
Adófizetési kötelezettségét a 
Monostorpályi Község Polgármesteri 
Hivatal látja el.  

 
9.  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 eszközök. 
 Könyvtár (telephely) vonatkozásában: 4275 
Monostorpályi, Damjanich u. 1. (1 hrsz) 
könyvtári épülete.  

 
10. A vagyon feletti rendelkezés joga:  Az intézmény a rendelkezésére álló 

vagyontárgyakat szakfeladatainak ellátásához 
szabadon használhatja a vonatkozó központi és 
helyi jogszabályoknak megfelelően. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. A vagyongazdálkodással 
kapcsolatban a hatályos önkormányzati 
rendeleteket kell alkalmazni. 
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11. Vezetőjének kinevezési,  
megbízási, választási rendje:   A költségvetési szerv vezetőjét 

Monostorpályi Község Önkormányzata 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, melyre 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó. 

b)   Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya: munkavállaló, melyre 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, 2012. augusztus 15.   
 

P.H. 
 

                                                                                                   
                                                                                                                  polgármester 

Záradék 
 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. augusztus 15.-i ülésén 
a 67/2012. (VIII. 15.) számú határozattal fogadta el.  
 
2.napirendi pont: Az Önkormányzat és a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület 
közötti megállapodás jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A Képviselő-Testület és a horgászegyesület között 2007. április 23.napján adás-vételi 
szerződés köttetett a 023/2 hrsz-ú ingatlanra. A horgászegyesület ezen ingatlant 100 Ft-ért 
vette meg. A szerződés megkötésének feltétele egy megállapodás volt, ami a felek ingatlanra 
vonatkozó feladataira vonatkoznak. Ez a megállapodás nem született meg, melyet most 
pótolni kell.  
 
A megállapodás jóváhagyását követően az adás-vételi szerződés ki kell egészíteni, hogy a 
horgászegyesület azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, melyet az ingatlan tulajdoni 
lapjára is be kell jegyeztetni. A mellékletként megküldött anyag részletesen tartalmazza az 
előzményeket.  
 
Írtunk egy levelet a megállapodással kapcsolatban a horgászegyesület elnökének (Dorogi 
Tibor) és megküldtük a megállapodás tervezetet. A mellékletben a megállapodás-tervezet 
piros és áthúzott része tartalmazza azt, amit a horgászegyesület javasol kivenni a tervezetből.  
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Javaslom, hogy azt kivéve fogadja el a Képviselő-Testület a megállapodás tervezetet.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
68/2012. (VIII.15.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a megállapodást az önkormányzat és a Monostorpályi Sport Horgász 
Egyesület között a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a 023/2 hrsz tekintetében az 1. pont szerinti 
megállapodást is figyelembe véve az adás-vételi szerződés kiegészítését (2007. 
április 23.napján kelt) készítesse el a 023/2 hrsz-ú ingatlan elidegeníthetetlensége és 
nem megterhelésére vonatkozóan (melyet a tulajdoni lapra be kell jegyeztetni) és 
felhatalmazza a szerződés aláírására.  
 

3. Hivatkozva a 75/2006. (XI. 28.) számú Képviselő – Testületi határozatban 
foglaltakra, az adás-vételi szerződés kiegészítéseként kell tartalmaznia a 
következőket: Amennyiben a megállapodásban foglaltakat a Horgászegyesület nem, 
vagy nem úgy teljesíti, illetve a Horgászegyesület feloszlik, abban az esetben a fenti 
ingatlan (023/2 hrsz) tulajdonjoga kártalanítás nélkül visszakerül az önkormányzat 
tulajdonába.  

 
3.napirendi pont:  Egyebek 
 
Szabó József polgármester  
Most döntsünk akkor a gondozási központ és községi könyvtár szakmai programjairól. 
Ismertetem a határozat-tervezeteket. Ismertetve.  
 
Kérem, hogy aki ezeket elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazások. (mindegyikre.)  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő testületének 

69/2012. (VIII. 15.) számú 
határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint Szervezeti 
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és Működési Szabályzata és szakmai programjainak elfogadása” tárgyában és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. Elfogadja Gondozási Központ és Községi Könyvtár vonatkozásában az 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 
szükséges intézkedések megtétele) 

 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: a Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  
 
  A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 
70/2012. (VIII. 15.) számú 

határozata 
 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint Szervezeti 
és Működési Szabályzata és szakmai programjainak elfogadása” tárgyában és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. Elfogadja Gondozási Központ és Községi Könyvtár vonatkozásában 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 
szükséges intézkedések megtétele) 

 
 Határidő: Azonnal 
 Felelős: a Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő testületének 

71/2012. (VIII. 15.) számú 
határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint Szervezeti 
és Működési Szabályzata és szakmai programjainak elfogadása” tárgyában és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. Elfogadja Gondozási Központ és Községi Könyvtár vonatkozásában az idősek otthona 
módosított szakmai programját. 
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2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok, és alapító okirat továbbítása, egyéb 
szükséges intézkedések megtétele) 

 
 Határidő: Azonnal 
 Felelős: a Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő testületének 

72/2012. (VIII. 15.) számú 
határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint Szervezeti 
és Működési Szabályzata és szakmai programjainak elfogadása” tárgyában és az alábbi 
határozatot hozta. 
 

1. Elfogadja Gondozási Központ és Községi Könyvtár vonatkozásában az Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. 
 
2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 Határidő: Azonnal 
 Felelős: a Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Az egyebekben több dologról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Kérem, hogy 
akinek bejelentése, kérdése van valamilyen témában, szíveskedjen megtenni. 
 
Molnár Edit képviselő 
Mint intézményvezető az óvodával kapcsolatos problémáról szeretnék szólni, helyesebben az 
óvodapedagógus alkalmazásával kapcsolatosan. A képviselő-testület jóváhagyásával négy 
csoport lett kialakítva. Az elmúlt tanévben egy fő óvodapedagógust pályázat alapján 
foglalkoztattunk úgy, hogy én is bevállaltam egy csoportot. Most ott tartunk, hogy mellettem 
nincs senki. Ugyan ezt a személyt nem tudjuk kipályáztatni. Júniusban abban maradtunk, 
hogy ha újra meg tudjuk pályáztatni az állást, akkor ismét beáll dolgozni, mert nyáron 
visszament gyes-re. Kérdés? Újabb pályáztatással , de szőlők ellenállásának bevállalásával 
alkalmazunk közfoglalkoztatás keretében egy új ember, vagy a képviselő-testület változtat és 
nem kizárólag a Munkaügyi Központ által kiközvetített személyt alkalmazza. 
 
Szabó József polgármester 
Eddig sem a dolgozóval volt bajunk, hanem pénzügyi szempontot vettünk figyelembe. A 
Munkaügyi Központtal vegyék fel a kapcsolatot és a legmegfelelőbb pályázati lehetőséget 
kell kihasználni. 
 
Molnár Edit képviselő 
A Munkaügyi Központtól megkaptam a pályázati adatlapot, holnap egyeztetünk a 
gazdálkodási csoportnál, hogy milyen lehetőség lenne akár Start kártyával rendelkezők 
részére is, és a támogatottságot figyelembe véve.  A pályázatok többféle támogatottságúak. 
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Szabó József polgármester 
Ha meglesz a megfelelő pályázat, akkor visszatérünk az óvodapedagógusi alkalmazásra. 
Van-e az egyebekben hozzászólás? Molnárné Asztalos Éva a nyilvánosság köréből 
jelentkezett hozzászólásra, igaz nincs közmeghallgatás, de szívesen meghallgatjuk. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Köszöni a lehetőséget. Többféle javaslata lenne a képviselő-testület felé, mely a lakosság több 
tagjának tolmácsolása is, akikkel   bejárnak  Debrecenbe dolgozni, tanulni. 
Köszönik az új buszmegállót, a temetőben az új ládákat. 
Sokan hiányolják a falu újságot, az állandó rendőri jelenlétet a faluban. 
 
Szabó József polgármester 
Rendőr van a faluban, igaz nem állandó a jelenléte, de mint KMB-s járőri feladatokat is 
végezni kell neki, és emiatt nem tud állandóan a mi községünkben lenni, ilyenkor 
Monostorpályi, Hosszúpályi és Hajdúbagos településeken is teljesíteni kell szolgálatot. 
A falu újságot pénzügyi okok miatt nem  csinálunk, de e helyett több helyen  a faluban 12 
helyen – hirdetőtáblán tudatjuk a lakossággal a fontosabb eseményeket, dolgokat, mely őket 
feltétlenül érinti, testületi munkáról, polgármesteri jelentés, stb. Ezen kívül minden ülésünk 
nyilvános, bárki eljöhet és jelen lehet.  
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Javaslat.  

- Olyan sok üres ház van a faluban, egy építőbrigádot alakíthatna az önkormányzat, és 
azokat a lakásokat felvásárolná az önkormányzat, felújíthatná és eladásra kínálnák. Ez  
munkahelyteremtésként  és bevételként is hasznos lenne.  

- A kultúrházat társadalmi munkában építették újjá már a tsz. idejében is, már sokan 
azok közül nem is élnek, akik, részt vettek benne.  Jó lenne kifüggeszteni egy táblára 
azoknak a nevét. 

- Az önkormányzatnak van a tulajdonában termőföld, azon ha megtermelnének a 
konyhára sok  alapanyagot, olcsóbban jönnének ki. 

 
Szabó József polgármester 
Jó ötlet ez a ház felújítás, egy baja van csak, hogy az önkormányzatnak nem úgy áll 
anyagilag, hogy felvásárolja az ingatlanokat, mikor még ez előzőekben elhangzottak szerint 
egy óvónő alkalmazási is problémát okoz. És ki venné meg azokat a felújított házakat? 
Jelenleg az ingatlan piac pang, akár új, akár használt lakásokat illetően is. 
A kultúrház felújításában résztvevőkről  lehet-e fellelni valamilyen dokumentumot?  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Ezt elég kényes dolognak tartom, mert esetleg ha valaki kimarad, abból későbbiekben gond 
lenne. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Monostorpályi „Zellerváros” volt,  mindig így emlegették. Újra piacot kellene teremteni, és 
kedvet csinálni az itt élő embereknek, mai a megélhetésükhöz is segítséget nyújtana.  
Sokan hiányolják a járdát a Létai és a Damjanich utcán. 
Az óvodai buszmegállónál jó lenne egy fedett hely ahova behúzódnának az emberek, és pad, 
hogy le lehessen ülni. 
 
Basa Attila alpolgármester 
A kinti buszmegállónál direkt nyitva hagytuk és nem tettünk ülő alkalmatosságot, mert 
mindig kezelhetetlen volt, ezért kívülre tettünk bőven padot. Az óvodánál és nagyboltnál meg 



160 
 

fog változni a megálló helye, mivel egy pályázat van folyamatban, és a megállók kialakítása 
is bele tartozik, így  a jelenlegi fordulónál is, és lesz még kialakítva egy plusz megálló a Létai 
utca végén is. 
 
Szabó József polgármester 
A nagyboltnál a régi tejcsarnok helyén egy fedett megálló van tervezve. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Több hozzátartozóm is sajnos az Idősek Otthon lakója, és nagyon meg vagyunk elégedve az 
ott folyó munkával, úgy a vezető, mint az ápolók részéről, odaadó munkát végeznek. Ezúton 
is köszönöm a családom nevében is a gondoskodást. Ide kapcsolódna a következő javaslatom 
is, hogy a régi orvosi rendelő helyére jó lenne egy Idősek otthonát építeni, mivel biztosan 
lenne jelentkező akik belaknák,  hisz  egyre több az idős beteg ember akiket a családtagok 
nem tudnak ellátni. Esetleg még a Futó féle telket is oda lehetne csatolni amibe most nem 
nagyon laknak, hátha eladnák. 
 
Szabó József polgármester 
A futó féle ház jelenleg felújítás alatt áll. A volt orvosi rendelő épületének helyrehozatala 8-
10 millió Ft-ba kerülne. Jelenleg bontási engedélyünk van rá, és szeptember elején ez meg is 
valósul. Mivel az óvoda – iskola bővítésére pályázat van benyújtva, ha az megvalósul, a volt 
orvosi rendelő helyén egy parkoló lesz kialakítva. 
 
Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár vezetője 
A kormányzat nem nyújt plusz normatívát, így a teljes önköltséget kell fizetni a bentlakóknak, 
ami jelenleg 110 eFt havonta, de  teljes ellátás igazából 130 eFt-ba kerül.  Ez visszatartja a 
jelentkezőket. Az önkormányzat sem tudja bevállalni  a plusz költséget. A jelenlegi férőhely  
egyelőre elégnek bizonyul. Ha a költségvetés kész lesz meg kellene nézni, hátha alá tudnánk 
tenni kb. 100 eFt-nak. 
Azért azt nem lehet mondani hogy nincs igény az ellátásra, de a hozzátartozóknál a pénz fog 
dönteni nem az ellátott, és oda viszik ahol olcsóbb helyet találnak, még ha kicsit távol van is. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Már a régi Klub rendszerben azt hiszem 2007-ben tervezték hogy buszt fognak beállítani aki 
szállítja az időseket a faluból. A jövőben erre lesz lehetőség? 
 
Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár vezetője  
Jelenleg 3 klub tagunk van, bizonyára több lenne ha ez a busz járat megvalósulhatna. Egy 
gépjárműnek az üzemeltetése költséges, amit az ellátottakkal nem tudnánk megfizettetni. 
Bizonyára pályázni is lehetne rá, de maga a gépjármű fenntartása a későbbiekben gondot 
okozna.  
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Az óvoda, iskola környéke nagyon veszélyes a közlekedési út miatt, régen volt egy őr, vagy 
egy tanár kinevezve, aki a gyerekek átkelését felügyelte. Most van-e ilyen? 
 
 
Molnár Edit képviselő 
A pedagógus most is irányítja a gyerekeket, ha szükséges, de majd minden gyerekért érte 
jönnek legalábbis az óvodába, de az a tapasztalatom, hogy az iskolába is nagyon sok gyereket 
autóval hoznak visznek. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
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Lenne még pár munkahelyteremtő javaslatom, ilyen a keltető, savanyúság üzem, a kokadi 
üzemhez hasonlóan. A legelőn már történtek régen furások és találtak termál vizet. Esetleg 
pályázat útján ezt nem lehetne-e hasznosítani, és legalább az intézményeket a meleg vízzel 
fűteni. Volt tervben hogy a diószegi utat összekötik a Bajcsy Zs. utcával, így a Debrecenből 
jövő forgalmat be lehet hozni a faluba.  
Nagyon sok tanult ember került ki Monostorpályiból akik elkerültek. Jó lenne velük felvenni 
a kapcsolatot. 
 
Szabó József polgármester 
A kút ami a legelőn található, az a MOL tulajdona, melyet évekkel ezelőtt is már 5,5 millió 
Ft-ért árult. Erre történtek már kezdeményezések, hogy hasznosítani lehetne a feltárt termál 
vizet, de mindig akadályba ütközött, másrészt védelem alatt áll az az egész terület, így az út 
kialakítása is megbukott. 
 
Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja 
A munkahelyteremtő beruházás szépen hangzik, de a másik oldalát is meg kell nézni, hogy 
miből? 
Nekem is jutott már eszembe, hogy Monostorpályi mindig híres volt az itt termelt zellerről, 
akár most is visszatérhetnének az emberek a zeller termelésére, mert biztosan keresnék és 
piacképes lenne.  
Azok az emberek akik kikerültek a faluból  mind megállja a helyét az életben. Erre azt hiszem 
mindannyian büszkék is lehetünk. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
A Bethlen utca  mikor szilárd utat kapott, akkor úgy lett kialakítva, hogy egyirányú utca.  
Mára abból semmi nincs mindkét irányból használják.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Engem a temető érintett meg, ott kezdeményeztem fejlesztéseket, melyeket már a választás 
óta végrehajtottunk, mindenki megelégedésére. Most egy lélekharang fog épülni, mely 
halottak napjára elkészül. Egy új terület lesz kialakítva, melynek sikerült a tulajdonjogát 
letisztázni, és jövőre körbe lesz az egész kerítve, rend lesz kialakítva mikor lehet bemenni.  
 
Szabó József polgármester 
Munkahelyteremtés terén a közfoglalkoztatásban résztvevők  közmunkaprogramban elkezdték 
a betonelem gyártó géppel járda lapokat készíteni, és azokon az utcákon, ahol az szükséges le 
fogjuk rakni. 
 
Basa Attila alpolgármester 
A járdával kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy pl. a Marx Károly utcán járda van 
végig, és mindenki a kövesutat használja közlekedésül. 
Elkezdtük felszedni, mert a gaz benőtte, hogy lerakhassuk olyan helyre ahol használnák is. 
Az ott lakók nem engedték, visszarakatták, de továbbra sem használják. 
Az újonnan készített járdalapot a hősök kertjében kezdtük meg lerakni, hogy ne a sárba 
kelljen az emlékművet koszorúzni. Azt hiszem a hősök kertje szépen rendbe lett téve, ami a 
falu dicsőségére válhat. 
 
Molnárné Asztalos Éva lakos  
Sokan járnak be dolgozni, tanulni Debrecenbe, és a busz közlekedésen lehetne javítani egy 
kicsit, egy esti 6 órakor hazafelé induló járatot jó lenne kérelmezni, mert a fél hatos korán jön 
aki 5-ig dolgozik nem éri el, a 6.45-ös járatig pedig sokat kell várakozni. 
Megkérdezném, hogy Monostorpályiról van-e valamilyen képeslap jelenleg? 
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Szabó József polgármester 
A Volánnal nehéz boldogulni, voltak már kezdeményezések az önkormányzat részéről, 
megpróbáljuk az igényüket most is továbbítani, egy beadványt jó lenne benyújtani 
aláírásokkal ellátva és felvesszük a kapcsolatot. 
A Léta-med miatt is megkerestük a Volán társaságot, hogy jó lenne minden, a községet érintő 
járatot érintően, hogy jöjjön be a faluba, és sűrítsék a járatok számát, de azt tapasztaltuk, hogy 
egyáltalán nem rugalmas a cég. 
A faluról képeslapot nem tudom, hogy készült-e intézményekről, stb, de a Tubus-ról van, 
mely a Tormaút Egyesület reklámoz. 
Köszönjük az elhangzott javaslatokat, és a Művelődési ház, valamint a Volán ügyében 
intézkedünk, és jelzéssel leszünk. 
 
Az egyebekben még szeretnék tájékoztatást nyújtani a képviselő-testületnek is a napelem 
parkkal kapcsolatos pályázatunk alakulásával, változásával kapcsolatosan, melyet a 
képviselő-testületnek kellene elfogadni. 
Van egy SWR cég aki vállalná a pályázat módosítását, mely arról szól, hogy 50 %-os 
támogatást adnak bruttóban, és abban szeretnének segíteni, hogy ez ne bruttó legyen, hanem 
nettó. A támogatási szerződést módosítani kell, melyet közösen kell kivitelezni. E mellé még 
segítséget nyújtanak abban, hogy Monostorpályiban a hollandok üvegházat telepítenének. 
Augusztus végén megnézik a helyszint, amennyiben kapnak támogatást Magyarországon 
próbálkoznak, 8-10 ha területre lenne szükségük gyógynövény termesztésre, amihez meg 
lenne a folyamatos szállításuk.  
Jó lenne ha a napelem parkkal párhuzamosan ez is megvalósulna. Az önkormányzatnak nem 
kerülne semmibe, a pályázatból pedig amennyiben a nettó támogatottságot megkapnánk 2,5 
millió Ft kerülne kifizetésre.  
A pénzügyi bizottság támogatta a pályázat támogatási szerződésének módosítását. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérem  a képviselő-testület fogadja el a  javaslatot. 
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

73/2012. (VIII.15.) számú 
Határozata 

A Képviselő - Testület   
1. Az SWR Bauconsulting Kft-vel (székhely: 9400 Sopron, Templom utca 3. I/1., 

képviseletében: Johann Gangl ügyvezető igazgató, adószám: 14110432-2-08, 
SWR) és a MAPI  Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel (székhely: 6087 Dunavecse, 
Fő út 79., cjsz.: Cg.03-10-100391, adószám: 14329977-2-03, képviseli: Essősy 
Zsombor – vezérigazgató, Megbízott) megbízási szerződést köt a korábban 
megnyert, a megbízási jogviszony létrejöttekor megvalósítás alatt álló KEOP-
4.4.0/11-2011-0013 jelű pályázatához (napelempark a 0335/2 hrsz-ú ingatlanon) 
kapcsolódó pályázati szakértői szolgáltatások nyújtásával.  
 

2. A megbízás az alábbi sikerkritériumokra térjen ki:  
1. sikerkritérium:  A támogatási szerződés módosítása által a Kedvezményezett (az 
önkormányzat) jogosulttá válik arra, hogy a projekt elszámolható összköltsége, 
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illetve a támogatás összege és mértéke változatlanul hagyása mellett az 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó egyes költségtételek (építés, 
eszközbeszerzés) vonatkozásában a nettó költséget számolja el, az ÁFA levonási 
jog érvényesítésével egyidejűleg. Azaz ennek eredményeként az infrastruktúra 
fejlesztési költségeknél az összeg módosítása nélkül a bruttó értékek helyett a nettó 
érték kerülhessen elszámolásra. 
2. sikerkritérium:  A támogatási szerződés módosítása által a Kedvezményezett (az 
önkormányzat) helyébe az SWR és az önkormányzat résztulajdonában álló 
projektcég kerül. 

3. A 2. pont szerinti sikerkritériumok díjai az alábbiak szerint valósuljanak meg:  
a) Az 1. sikerkritérium teljesülése esetén járó megbízási díj mértéke nettó 

2.500.000,- Ft + Áfa. A megbízási díjat az önkormányzat fizeti.  

b) A 2. sikerkritérium teljesülése esetén járó megbízási díj mértéke nettó 
2.500.000,- Ft + Áfa. A megbízási díjat a projektcég fizeti.  

 
4. Felhatalmazza a Képviselő - Testület a polgármestert, hogy valamennyi, az 1-3. 

pontban részletezett feladatok maradéktalan és sikeres megvalósítása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a szerződést írja alá.  

Határid ő: folyamatos, illetve azonnal.  
Felelős: a polgármester  

 
Szabó József polgármester 
A  ”Minden Gyerek lakjon jól” elnevezésű pályázat folytatásaként drótháló készítésre lett 
kijelölve 4 település, akik elkészítik a dróthálót és átadják a többi településeknek, de csak 
úgy, hogy ha térítésmentesen adjuk tovább azoknak a családoknak, akik a kis 
haszonállatokat kapták a pályázat keretében. A mi településünk Nyírmártonfalvától kapja 
meg a dróthálót. 
Erről kell hogy határozatot hozzunk, hogy a megkapott dróthálót ingyenesen adjuk tovább 
azoknak a hátrányos helyzetű családoknak akiknek átadtuk a program keretében az állatokat. 
 
Kérem a képviselő-testületet fogadja el az elhangzottakat. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

74/2012. (VIII.15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület  

A Minden Gyerek Lakjon Jól” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 
Nyírmártonfalva Önkormányzata által készítetett dróthálót az 
önkormányzatunk térítésmentesen fogja azon családok részére átadni, akik a 
pályázat keretében haszonállatokat kaptak.  
 

Szabó József polgármester 
A Tormaút Egyesület arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy most vették bele az 
alapszabályukba településünket, holott már évek óta kapcsolatban vagyunk az egyesülettel. 
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Ezzel egy 30 e Ft-os számlát is kaptunk. 
Kérdés, hogy akarunk mi ebben részt venni? 
 
Basa Attila alpolgármester 
Magam részéről támogatom, hogy tagként részt vegyünk az egyesületbe. 
Eddig is részt vettünk, igaz nem kellett érte fizetnünk, de azt hiszem az idegenforgalmi 
szempontból nem lenne hátrányunk belőle, mert egy-egy csoport ha útba ejtik községünket, 
akár a Tubust meglátogatják, az egyesület szervezése keretében, népszerűsíthetik 
községünket. 
 
Szabó József polgármester 
Szavazásra teszem, aki támogatja a Tormaút Egyesületben való részvételünket, kérem 
szavazzon. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

75/2012. (VIII.15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. Továbbra is részt kíván venni a Tormaút Egyesületben.  
 

2. Az éves tagdíjakat a mindenkori költségvetésébe betervezi.  
 
Szabó József polgármester 
A Lét. A .Med  Zrt. megküldte az  I. féléves tájékoztatást az Érmellék Egészségcentrum  
működéséről. A tervezett bevétel elmaradt a vártnál, és még a második félévi bevételt sem 
látják biztosítottnak. Ennek oka, hogy a Romániából várt betegforgalom sem az 
elképzeléseknek megfelelően jött be. A gyógyszertár üzemeltetésére nem kapták meg az 
engedélyt, valamint a büfé üzemeltetése is felmondta a működést. Most újra meghirdették. 
Tőke visszaforgatást kellett fizetni, de a kimutatás alapján több olyan önkormányzat van, akik 
nem fizettek. Hogy erre milyen szankció lesz megállapítva, még nem ismert. Havi 
hozzájárulást is fizetni kell, amit Álmosd, Esztár, Hajdúbagos egyáltalán nem fizetett,  a tőke 
visszaforgatást illetően Hajdúbagos és Esztár nem tett eleget. 
A részletes tájékoztatást a megküldött anyagban mindenki megtalálja. Ebben a témában nem 
kell határozatot hoznunk, tudomásul vétel végett küldték meg. Amennyiben a lakosság 
részéről probléma merül fel, azt továbbítjuk az igazgatóság felé. 
 
Basa Attila alpolgármester 
A lakossági jelzések, valamint saját tapasztalat alapján is hosszú várólista van minden 
rendelésnél. Az igazgatóság felé felvetettük, amit cáfoltak. 
 
Szabó József polgármester 
Van még egy tájékoztatásom amit a képviselő-testülettel szeretnék közölni. Ez a Hosszúpályi  
önkormányzattal kapcsolatos.  
A pedagógus munkabért nem utaltuk át – ezért „megzsaroltak” bennünket. Szóvá tettük, hogy 
szívesen utalunk, ha tételes elszámolást adnak a tényleges állapotnak megfelelően, hogy mire 
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mennyi szükséges. Ez a mai napig nem történt meg. Állítólag 20 millió forinttal tartozunk, 10 
millió forintot ha nem utalunk, akkor nem adnak fizetést a pedagógusoknak.  Ez az előző 
hónapban szóbelileg hangzott el. 
Levelezést folytattunk velük, írásbeli tájékoztatást kértünk, mely az alábbiakat tartalmazza. 
Tájékoztatás a képviselő-testülettel ismertetve. 
 
Kardos Róza Pénzügyi Biz. tagja 
Elismerjük a tartozást? 
 
Szabó József polgármester 
Azt kell fizetnünk, amit mondanak, mivel a normatíva hozzájuk érkezik, nekünk nincs 
naprakész tudomásunk róla hogy állunk. 
A tételes kimutatást megkértük, amit a mai napig nem kapunk meg rendszerességgel. 
Amennyiben a testület hozzájárul, feljelentést teszünk ellenük. 
 
Juhász Péter jegyző 
Az elmúlt évben kiadtak egy igazolást arról, hogy önkormányzatunknak nem áll fenn 
tartozása feléjük, amikor az Önhiki igényléshez megkértük. Egy nappal később kiadtak egy 
másikat, ami teljesen mást tartalmazott. A társulási szerződésben nincs meghatározva az 
utalás, illetve az utalások ütemezése, stb. A társulási ülésekről még a jegyzőkönyv sem 
készült el, bár én már számtalanszor kértem azokat.  
Probléma: tudjuk-e igazolni a tartozást, vagy sem. Három darab igazolásról van szó, ami 
fennállt május 3-án. Így tud problémákat eszközölni Hosszúpályi Monostorpályival. A 
számvitelben minden vagy semmi elve érvényesül. Nem értem, hogyan lehet három igazolást 
ugyanarra a témára kiadni.  
Az ügyvédünkkel egyeztetések történtek, azt el kell mondanunk, hogy az önkormányzat 
személyi illetékmentességet élvez, de az ügyvédi munkadíj 5 %, ami 11 millió Ft-nál 550 eFt-
ot jelent. Én tárgyaltam vele és perveszteség esetén vállalja a képviseletünket bruttó 250 E Ft-
ért, nyerés esetén pedig a perérték 5%-ért. Ha a perben önkormányzatunk nyer, akkor ezt az 
összeget Hosszúpályinak kell megfizetni, ha nem akkor viszont nekünk. De az ügy végére 
pontot kell tennünk. 
 
Szabó József polgármester 
Ha az általunk kért igazolásban leigazolták volna a tényleges tartozásunkat a 12 millió Ft-ot, 
akkor az Önhiki-be is be tudtuk volna építeni.  Összességében  Önhiki igényünk 96 %-át 
kaptuk meg, így ezt számolva ennyivel többet kaptunk volna. 
Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy nem is ismerik el, hogy ezt velünk megjátszották. 
Abból még nagyobb baj lesz, hogy ha kiderül, hogy ezt a sajátjukba viszont beletették-e? 
 
Juhász Péter jegyző 
Bármit mondunk, vagy leírunk, ellenkezőjét állítják a mienknek. A mi számlánkat amíg ki 
nem fizetik, addig nincs tartozás. Jó lenne új társulási szerződést készíteni. 
 
Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja 
Nem lesz még társulás sem, ha jobban elmérgesedik a helyzet. 
 
Merkószki András Pénzügyi Biz. tagja, ált. isk. tagintézmény vezetője 
Mindenképpen tisztázni kell a dolgokat,  mert amikor már ott vagyunk, hogy nem adnak bért, 
az nem vet jó fényt rájuk.  
Azonban azzal is tisztában vannak, hogy a Munkaügyi Bíróságon minden pedagógus 
beperelhetné őket a bér visszatartása miatt. Egyelőre velem még szóba állnak. 
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Szabó József polgármester 
Kérem a testületet, hogy a javaslatomat – mely szerint Hosszúpályi Önkormányzat ellen pert 
indítsunk – fogadják el. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

76/2012. (VIII.15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályi és Hosszúpályi Önkormányzata között az 
intézményfenntartói társulásban fennálló tartozás tisztázása, elismerése és 
Monostorpályi Önkormányzata igazának bizonyítása érdekében – egy 
utolsó felszólítást követően – bírósági pert kíván indítani Hosszúpályi 
Nagyközség Önkormányzatával szemben, amennyiben a felszólításban 
foglaltaknak nem tesz eleget.  
 

2. Felkéri Dr. Németh Árpád (4026 Debrecen, Péterfia utca 4. I/112.) 
ügyvédet Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletére a bíróság 
előtt (ha sor kerül rá) és a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával 
szemben, továbbá az 1. pont szerint felszólítás elkészítésére.  

 
3. Az ügyvédi díjat perveszteség esetén bruttó 250 E Ft-ban kívánja 

megállapítani.  
 

4. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket az ügy sikeres lebonyolítása érdekében tegyék meg és az 
ügyvéddel a szerződést írják alá.  
Határid ő: folyamatos, illetve azonnal.  
Felelős: a polgármester és a jegyző.  

 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
 

K.m.f.  
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


