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Rendeletek:  
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rendelet módosítása 
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adójáról szóló rendelet aktualizálása, megalkotása, valamint a vállalkozók 
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N A P I R E N D   
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Előterjesztő: a polgármester   
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hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés)  
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9. A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: mb. jegyző  
 

10. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának megalkotása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

11. Köztisztviselők 2011. évi kiemelt céljainak meghatározása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
12. Egyebek  

 
Monostorpályi, 2010. december 14.  
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült 2010. december 14-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének nyilvános rendes ülésén.  
 
Jelen vannak:   

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

képviselők. 
    
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter mb. jegyző 
- Vágó Józsefné Gondozási központ vezetője, Morák Gézáné gazd. vez. főtan, Karczáné 

Kenyeres Krisztina gazd. főmunkatárs, Tályai Jánosné adóügyi főmunkatárs 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-testület tagjai közül 6  fő jelen van, Berényi Attiláné képviselő igazoltan van távol. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére. Kérte, hogy akinek a napirenddel kapcsolatosan 
változtatási igénye van, szíveskedjen azt megtenni. Napirend változtatásra a képviselő-testület 
tagjai nem tettek javaslatot. 

 
Napirendi pontok 

 
1. Polgármesteri jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli 

előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő:  a polgármester  

 
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása (írásbeli 

előterjesztés)  
Előterjesztő:  a polgármester  
 

5. A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

6. Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 



7. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet aktualizálása, megalkotása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

8. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet aktualizálása, 
megalkotása, valamint a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

9. A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: mb. jegyző  
 

10. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának megalkotása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

11. Köztisztviselők 2011. évi kiemelt céljainak meghatározása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
12. Egyebek  

 
Szabó József polgármester kérte, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelnyújtással fogadják 
el. 
 
Szavazás  
 
Szabó József polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai az ülés napirendjét 
a meghívóban közöltek alapján 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 
 
1. Napirend: 
Polgármesteri jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
A két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a 
képviselő-testületet. 

- A Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat vezetőjével megbeszélést folytattam, és 
úgy néz ki, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződést át kell dolgoznunk, ha a lakosság 
más szolgáltatót vesz igénybe, a jelenlegi szerint csak a Hosszúpályi Kirendeltség 
dolgozói jelenlétében végezhet  idegen temetkezési vállalkozó szertartást. Reméljük 
partner lesz az ígéretnek megfelelően a módosítást illetően.  

- A Játszótérre benyújtott pályázatunkat felülkell vizsgálni,mert a pályázat 32 millió Ft, 
melyből Önerő 6,4 Ft. 

- Vannak további pályázati lehetőségeink is, az egyik  a kerékpártároló, komposztáló 
láda késztésről szól,mely kampánycélú, itt 95 %-os a támogatottság. A másik pedig az 
önkormányzat és intézményei részére napelem hasznosítására vonatkozik, mely 100 
%-os támogatottságú, de a Műszaki Egyetem hallgatói és tanárai készíthetik el, és 
biztosítani kell a média jelenlétét is. 

- Megtartották a Derecske Létavértes kistérségi társulás alakuló ülését, 2011-12 évben 
Létavértes lesz a központ. Arról még nem hangzottak el konkrétumok, hogy az iskola 



részére biztosított kiegészítő 36.300 Ft  normatív támogatás ki lesz-e véve a jövő évi 
normatívából. 

- Elrendeltük községünkben az I. fokú belvízvédelmi készültséget,  a nagyfokú belvíz 
miatt több lakóház is érintve van.  A Katasztrófavédelemtől technikai eszközöket lehet 
elsősorban igényelni, mivel e feladatra sajnos anyagi lehetőségük nekik sincs. Már 
kértünk egy szivattyút, amit azonnal meg is kaptunk, és egy másikat pedig a vízműtől, 
tehát jelenleg két nagy teljesítményű szivattyú áll rendelkezésünkre.  A Hajdu-Bihar 
megyei Vízműtől is kértem segítséget, de sajnos olyan nagyfokú a megyében a belvíz 
és a folyók áradása, hogy nem tudnak segíteni, elsősorban a kritikus helyeken vannak 
készültségben éjjel- nappal. 

- A Hajdu-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt is megtartotta közgyűlését. 
Balmazújváros még mindig szeretne kiválni, és elég nagy összegről van szó, több mint 
400 millió Ft, amit csak részletekben tudnak kifizetni. A bent maradó kis  
önkormányzatoknak el kell gondolkodni, hogy kiválik-e vagy marad, mert a területén 
lévő vízi közmű vagyon üzemeltetését önállóan nem tudja megoldani. Itt egyetlen 
megoldás van, ha mindenki kiválik, akkor visszaadjuk üzemeltetésre. 

- A szennyvízberuházással kapcsolatosan újabbnál újabb számlák kifizetéséről kell 
gondoskodnunk, most jelenleg 12.435 Ft hitelt kell igénybe vennünk, hogy ki tudjuk 
fizetni.  
Községünkben megtartottuk a fórumot, melyen nagy volt az érdeklődés. Nekünk nincs 
szándékunkban szankciót kitűzni, inkább  személyes megbeszélések alkalmával 
szeretnénk a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztatni. 

-  Megváltozik 2011-től a közmunkaprogram, csak a Munkaügyi Központon keresztül 
lehet  dolgozókat alkalmazni, 95 %-os támogatással és bevezetésre kerül a 4 órás 
foglalkozatás is. 

- El kell végeznünk a felülvizsgálatot a Signál biztosítóval kötött szerződéseknél is, 
mert  nem lakott épületekre nem fizetnek, valamint utána kell néznünk, hogy a 
bejelentéseket a károkozást követően hány napon belül kell jelezni feléjük.  

- Tovább folytatódik a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos társulás 
kiterjesztése, jelenleg a Bihari Energia beszerzési társulás keretén belül a gáz 
beszerzés, és a villamos energia igénybevételével tudunk költséget megtakarítani.  

- A Hosszúpályi Rendőrőrs munkájáról kaptunk tájékoztatást az érintett polgármesterek 
részére megtartásra kerülő megbeszélésen. Itt elhangzott, hogy javultak a 
településeken a bűnüldözési mutatók. Az eszközbeszerzéshez való hozzájárulásunkat 
kérték, egy nyomtató vásárlásához, használatához, havi 20 eFt összegben. 

- Községünkben került sor a Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi ülésére.  
- Ünnepélyes honosítás keretében 3 fő tett állampolgársági esküt 2010. november 6-án a 

házasságkötő teremben. Ezen a hétvégén újabb egy fő kapta meg az állampolgárságot, 
eskütételére  december 18-án kerül sor.  

- A TIOP záró rendezvény Hosszúpályiban került megtartásra, ahol az iskola részére  
átadásra kerültek a digitális táblák 

- Az elmúlt ülésen határozott a képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat mikro térséghez való csatlakozásáról, amennyiben a működési engedélyt ez 
év végéig be tudja Hosszúpályi szerezni. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
Berettyóújfalu kiadja az engedélyt. 

 
A közmunkával kapcsolatosan megkérem Basa Attila alpolgármester urat, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket.  

 
 



Basa Attila alpolgármester 
A közmunkában 12 fővel dolgoztunk  október óta a vezetésemmel 
Kezdtük a temetővel, ahol iszonyatos mennyiségű szemét lett elszállítva. Kerékpártámasztót 
állítottunk le, hogy legyen mihez támasztani a temetőbe érkezőknek a kerékpárt, és a 
konténerekhez távolabb lévő helyre kisebb szeméttároló edényt raktunk le,hogy ne kelljen 
messze menni a sírokról lekerülő szemetekkel.  Két ember folyamatosan rendelkezésre állt 
azoknak az idős embereknek, akiknek segítségre volt szüksége, segített a sírok gondozásában. 
Mindezekért igen nagy köszönetet kaptunk a lakosságtól, hogy ilyen még nem volt eddig. A 
ravatalozóhoz 5 db uj padot vittünk, hogy több ember le tudjon ülni egy-egy temetés 
alkalmával.  
Haladtunk tovább, a Debreceni utcán lenyestük az út két oldalát, majd kiástuk a vízlefolyót, 
gaztalanításokat hajtottunk végre. A Petőfi S. utcán is lefolyik a víz, nem áll meg, mivel ott is 
lenyestük az út két oldalát.  Azt a járdalapot, amit oda leraktak, és nem használtak felszedtük, 
majd leraktuk a Kossuth utcán, amit bizonyára mindenki észrevett és örömmel nyugtázott.   
A Vasvári P. utcán a lerakott dréncsövet felszedték a munkások,  akik embertelen 
körülmények között dolgoztak, mert meg kellett keresni, hogy miért nem megy a víz. A végén 
kiderült, hogy valaki betömte téglával.  
A nagy esőzések miatt a Rózsa F. utcán is gondok adódtak, ott is árkot ástunk, tehát 
lokalizáljuk a helyzetet.  
Nagyon sokat dolgozott és dolgozik  az a 12 ember, amiért köszönet jár nekik. Sok a 
tennivaló ezután is, és elmondható, hogy ha mindig ennyit és így dolgoztak volna a közhasznú 
munkások, mint ebben a három hónapban, akkor  a falu lakossága is elégedettebb lenne, a 
környezet rendezettebb.  

 
Szabó József polgármester 
Van-e az elhangzottakhoz a képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás, kérdés? 
A polgármesteri jelentéshez a képviselő-testület részéről nem hangzott el kérdés, hozzászólás. 

 
Szabó József polgármester 
Kérem a Képviselő-Testületet, hogy a polgármesteri jelentést fogadja el.  
 
Szavazás  
 
Megállapítom, hogy a képviselő - testület egyhangúlag 6 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a polgármesteri jelentés szóbeli előterjesztésben elhangzottakat, 
és meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
78/2010. (XII. 14.) számú  

határozata 
 
A Képviselő-Testület  
  

Elfogadja a polgármesteri jelentést.  
  
 
 
 
 



2. Napirend 
A Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést megkapták a képviselő-testület tagjai 
tanácskozási joggal meghívottak, és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Szóbeli 
kiegészítésem az előterjesztéshez nincs, megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság napirenddel kapcsolatos döntéséről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.Biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítását, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Szabó József polgármester 
A képviselő-testület tagjai, intézményvezetői, valamint a gazdálkodás részéről van-e 
hozzászólás, szóbeli kiegészítés a rendelet módosításához? 
Hozzászólásra a jelenlévők közül senki sem jelzett. 
 
Megkérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos 
rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét a Monostorpályi Község Önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

12/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdés b) pontjában és a 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 

24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) – (2) bekezdés 
helyében az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 320.843 E 
Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint, melyből hitel 9.136 E Ft.  



(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 320.843 E 
Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”  

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

- Helyi adók   
- Kommunális adó 6.500 
- Iparűzési adó  7.500 

2.Átengedett központi adók   
- SZJA visszaadott 8%  11.776 
- SZJA kiegészítés  65.369 
- Gépjárműadó  8.500 

3.Normatív kötött felhaszn.   
4.Normatív hozzájárulás   

- Lakosságszám alapján  6.303 
- Feladatmutató alapján 40.502 

5.Kiegészítő tám. egyes szoc. feladath. 55.421 
6. Pénzmaradvány   

- Felhalmozási célra  6.117 
- Működési célra  1.164 

7. Működési célú pénzeszköz átvétel  7.749 
8. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele  3.430 
9. Hitel  9.136 
10. Leghátr.helyzet.tel.felh.tám. 34.097 
11. Központosított támogatás  3.056 
12. ÖNHIKI  28.241 
Bevételek mindösszesen:  320.843 

„ 
 
3. §  A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „(1)  
1. Személyi jellegű juttatás  79.875 
2. Munkaadót terhelő járulékok  22.729 
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás  49.896 
4. Átadott pénzeszközök   

- Felhalmozási célra   
- Működési célra  65.624 

5. Társadalom politikai juttatások  43.069 
6. Dologi kiadások  59.650 
7. Felhalmozási célú tartalék, saját forrás   
Kiadások mindösszesen:  320.843 

„  
 
4. §  (1)  A Rendelet 1. – 4. melléklet és a 10. melléklet helyébe ezen rendelet 1. – 4. 

melléklete és 10.  
melléklete lép.  

 



 (2)  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2010. 
évi költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet 
tartalmazza. A kiadás főösszege 129.250 E Ft / 11 fő költségvetési létszám.”  
 

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

Szabó József   
polgármester  

Juhász Péter 
mb. jegyző 

 
E rendeletet 2010. XII.. …-én kihirdettem. 

 
Juhász Péter 
mb. jegyző 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletében találhatóak.  
 
3. napirend 
Az Önkormányzat III.  negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
E  napirendhez is elküldtük az írásos előterjesztést, melyben részletesen tájékoztatást nyújtunk 
az önkormányzat költségvetési előirányzat alakulásáról, úgy bevételt, mint kiadást illetően. 
Kérem akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye van, szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü.biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának III. 
negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót azt módosítás nélkül javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Szabó József polgármester 
Mivel több hozzászólás az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásról szóló előterjesztéshez 
nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért,  
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi  önkormányzati határozatát. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

79/2010. (XII. 14.) számú 
határozata 

 
A Képviselő-Testület  



 
 Elfogadja az önkormányzat 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló  

tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
4. napirend 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Az Önkormányzatnak kötelessége a jövő évi költségvetési koncepcióját elkészíteni, és 
elfogadni. Ehhez még nem áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetésről elfogadott törvény, 
csak sejtések és az ez évi teljesítményekre tudtunk alapozni, ezek alapján készítettük el a 
tervezetet, melyet mindenki megkapott. Kérem, amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat van 
a képviselő-testület tagjai részéről, kérem azt szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü. Biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyaltuk az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepcióját.  A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szabó József polgármester 
Kérem aki az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

80/2010. (XII. 14.) számú  
határozata 

A Képviselő – Testület  
a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében elfogadja 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak 
szerint.  

1. Az intézményi kiadások tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:  
a. A közalkalmazottak esetében a kötelezően előírt bér és egyéb bérelemek 

tervezhetők.  
b. A fenntartói döntésen alapuló bérelemek közül csak a testületi döntésen 

alapulóak tervezhetők 2011. évre.  
c. Mindazokat a pótlékokat, természetbeni juttatásokat (cafeteria juttatást is), 

melyek vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kötelezőek, be kell 
tervezni oly módon, hogy ahol a rendelkezések tól-ig határt írnak elő, ott meg 
kell felelni az alsó határnak.  

d. Csak a jogszabályilag rögzített, kötelező mértékű helyettesítés tervezhető. 
Törekedni kell a helyettesítések megszüntetésére a tantárgyfelosztás lehető 
leghatékonyabb alternatívájának elfogadásával. Túlóra nem tervezhető, belső 
átcsoportosítás eszközölésével oldható csak meg.  



e. Az étkezési nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben tervezettek 
figyelembevételével kell kalkulálni.  

2. Az önkormányzat intézményi létszámkerete (2. számú melléklet) a 2010. évi 
engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Többletigény 
esetén a képviselő-testület döntését kell figyelembe venni.  

3. A költségvetés tervezésénél, a bevételeknél és a kiadásoknál tételesen kell tervezni az 
egyes költségvetési sorok tartalmát.  

4. A dologi kiadások tervezésénél csak a közüzemi kiadások tervezhetőek az esetleges 
áremelkedések mértékével. A közüzemi kiadások csökkentése végett meg kell 
vizsgálni a költség-hatékony működtetés alternatíváit. Minden egyes további kiadások 
tervezésénél a takarékosabb működést kell szem előtt tartani, csak a bevételek által 
fedezett kiadások tervezhetők.  

5. A kiadások tervezésénél, minden esetben, a takarékosabb működést kell szem előtt 
tartani, csak a bevételek által fedezett kiadások tervezhetők. Figyelembe kell venni a 
már megkötött és a 2011. évi költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a 
testület által vállalt áthúzódó kötelezettségeket.  

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításakor a köztisztviselői 
illetményalapot 38.650 Ft összegben kell figyelembe venni a hatályos 
szorzószámokkal számolva. El lehet térni abban az esetben, ha a költségvetési törvény 
más összegben állapítja meg az illetményalapot.  

7. A 2011. évi költségvetésben a rendszeres személyi juttatások 8%-a kerülhet legfeljebb 
jutalom  jogcímen betervezésre. Az étkezési hozzájárulás összegét a 2011. évben 
hatályos SZJA törvényben foglaltak szerint lehet betervezni, a köztisztviselőket 
megillető cafetéria juttatást a vonatozó jogszabály szerint kell betervezni.  

8. Az áthúzódó beruházások kiemelten kezelendők, amelyek végleges listáját a 
gazdasági program fog tartalmazni. (várhatóan 2011. januárjában elkészül).  

9. A 2011. évi tervezett beruházások / felújítások a pályázatok függvényében: A 
Gazdasági program tartalmazza  
Minden egyes beruházásra beadott pályázat esetén meg kell vizsgálni annak 
kiadásvonzatát; a pályázat beadását elrendelő képviselő-testületi határozat 
meghozatala alkalmával meg kell jelölni a költségvetésben a fedezetét a költségvetési 
rendeletet módosításával egyidejűleg. 

10. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat költségvetési főösszegének 
változatlansága mellett biztosítsa a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, megjelölve 
a költségvetési sor fedezetét.  

A beadandó pályázatok esetén - ha szükséges hitel felvétele -, figyelembe kell venni a 
már folyamatban lévő beruházások alkalmával esetlegesen igénybe vett hitelek összegét.  
A magas támogatottságú és be nem tervezett pályázatok esetében a testület külön döntése 
szerint határoz.  
A hiteltörlesztés összegénél kisebb összegű hitelt célszerű felvenni. Az önkormányzat 
jelenlegi hitelállományát a 3. számú melléklet tartalmazza.  
11. A felújítások tervezésénél legfeljebb a 2010. évi előirányzat szintje tervezhető, 

törekedni kell az energia megtakarítást eredményező felújításokra.  
12. A rendszeres szociális pénzellátások tekintetében a 2011. évi költségvetési törvényben 

meghatározottak szerint, valamint a 2010. évben hozott, a koncepció elfogadását 
követően jóváhagyott és kihirdetett jogszabályok szerint kell eljárni. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a jogosulatlanul igénybe vett segélyek megelőzésére, azok 
kezelésére.  

13. 2011. évre a folyószámlahitel mértékét 10.000.000 Ft-ban határozza meg.  



14. A bevételeket úgy kell megtervezni, hogy azok ténylegesen realizálhatók legyenek, 
kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi adók tekintetében a hátralékok beszedésére, az 
iparűzési adó tekintetében az adóbevallások tartalmát szigorúan ellenőrizni kell.  

15. A helyi adók mértékén a testület változtatni 2011. évben nem kíván. A tervezéskor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalkozások kommunális adója megszűnik 2011. 
január 01.napjától, így bevételkiesés várható.  

 
A 2011. évre tervezett saját adók javasolt tervezett eredeti előirányzatait a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  

16. A vagyon állagának megóvása, karbantartása során az önkormányzat létesítményei 
esetében a további állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási 
munkákat folyamatosan el kell végezni.  
Rendkívüli felújítás esetén intézkedni kell a fedezet biztosításáról, minden esetben az 
önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott főösszeg változatlansága 
mellett.  

17. Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjait . Az 
újonnan meghatározott díjak négyzetméterenkénti és fajlagos összegének 
meghatározásáról (a növekedés legalább az infláció mértéke) a költségvetési rendelet 
elfogadásakor, vagy azt követő ülésen kell dönteni.  

18. Az 5. számú mellékletben meghatározott normatívákat figyelembe véve a költségvetés 
tervezésekor előreláthatóan bevételkiesés fog jelentkezni az előző évhez képest, ennek 
figyelembe vételével kell a kiadási előirányzatokat megtervezni. Törekedni kell a 
takarékosságra, az alapfeladatok biztosításán kívül jelentkező plusz kiadások 
tervezésekor körültekintően kell eljárni.  

Határid ő:  folyamatos, illetve értelemszerűen a határozat pontjaiban foglaltak szerint  
Felelős:  az előkészítésért: a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők.  

bizottságok elé való terjesztéséért: a polgármester, a jegyző.   
Képviselő - Testület elé terjesztéséért: a polgármester  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet  
ÉTKEZÉSI  NYERSANYAGNORMÁK 

Adatok Ft-ban  
 

Megnevezés 
2010. évi 

nyersanyagnorma 
 (nettó összeg)  

2011. évi tervezett 
nyersanyagnorma  

(nettó összeg) 
Óvodás gyermek  260 260 

   

Napközi (7-10 éves)  310 310 

Napközi (11-14 éves)  
310 

 
310 

Tízórai – ebéd (7-10 éves)  280 280 

Tízórai – ebéd (11-14 éves)  280 280 

Menza (7-10 éves)  - - 

Menza (11-14 éves)  - - 

Alkalmazottak,  
Vendégek,  
.  

 
 

216 
 

216 

Klubtagok 350 350 
Szocétkezők 
 

228 228 

Bentlakás 448 448 

ÖNÓ vendég 228 228 

ÖNÓ alkalmazott 228 228 

   



2. számú melléklet  
 

ÖNKORMÁNYZAT  INTÉZMÉNYEINEK  LÉTSZÁMKERETE  
 
S.sz. Intézmény megnevezése Alkalmazottak (Fő) 

1. Polgármesteri Hivatal összesen: 11 

 - teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők 9 

   

2. Önkormányzat által alkalmazottak összesen: 16 

 - teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 15 

 - teljes munkaidőben foglalkoztatott egyéb foglalkoztatott 1 

 - részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott  

 - védőnő  

   

3 Könyvtár összesen: 1 

 - teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: 1 

   

Mindösszesen (1+2+3): 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet 
 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  TERVEZETT  HITELÁLLOMÁNYA  TÉTELE SEN 
Adatok E Ft-ban  

 

S.sz
.   

Hitel 
felvételének 

célja  

 
Hitelt 

nyújtandó 
intézet  

Hitel 
felvételén

ek 
időpontja  

Lejárat 
várható 

ideje  
Hitel összege  

1.  

Szennyvizberuh
á- 
zás során 
felmerült 
kötelezettség 

HAJDÚ 
TAKARÉK 
TAK.SZÖV
. 

2010-12-
02 

2011-06-
30 

12435.- 
 

Összesen:  12435. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. számú melléklet  
 

Adatok  forintban  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. évi adóbevételek tervezése a költségvetéshez 

Megnevezés 
2009.12.31-ig befolyt 

bevétel 

2010.10.31-ig befolyt 

bevétel 
2010. évi tervezett bevétel 2011. évi koncepció 

          

Helyi iparűzési adó 7.879.559.- 9.332.260.- 7.500.000.- 9.000.000 

 Magánszemélyek k.a. 5.197.690.- 5.433.671.- 6.000.000.- 6.000.000  

 vállalkoz.komm.adó 347.215.- 469.787.- 500.000.-  

Összesen: 13.424.464.- 15.235.718.- 14.000.000.- 15..000.000 

Termőföld.bérbead. - -  200.000 

.     

Gépjárműadó 9.158.537.- 10.299.251.- 8.500.000.- 10.000 000 



5. melléklet  
Monostorpályi Község Önkormányzata  

3.sz. 
2010. évi  tényleges 
normatíva   

 
  3.sz. 

2011. évi koncepciókor számított 
várható normatíva  

5. számú melléklet 
 

mell.   
muta
tó-

szám 
(fő) 

fajlagos számított   mell.  muta
tó-
szá
m 

(fő) 

fajlagos számított 

Eltéré
s  Ft-
ban 

jogcí
m 3.sz. melléklet  Ft hozzájár.Ft   

jogcí
m 3.sz. melléklet Ft 

hozzájár.
Ft 

               
                         

1.a 
Tel.üz., igazg. és sport 
feladatok  2259 1947 4398273   1.a 

Tel.önk.üz., igazg., sport és kulturális 
feladatok 2233 2769 6183177  

1.b 
Közösségi közlekedési 
feladatok   515    1.b Közösségi közlekedési feladatok  0 0  

1.c 
Települési sport 
feladatok   500    1.c Települési sport feladatok  0   

2.ba 
Körzeti igazg. feladatok 
(építés ü.) alaphj.          2.ba 

Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) 
alaphj.       0 

2.bb 
Körzeti igazg. feladatok 
(építés ü.) kieg.hj.   7 737    2.bb 

Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) 
kieg.hj. 0 7 729 0  

5. 
Lakott külter kapcs. 
feladatok  46 2612 120152   5. Lakott külter kapcs. feladatok 40 2 612 104480  

7.b. 

Társ.gazd.infrastr.szemp
ontból elmaradott és 
súlyos folgl. gondokkal 
küzdő település hozzájár.   4 640    7.b. 

Társ.gazd.infrastr.szempontból 
elmaradott és súlyos folgl. gondokkal 
küzdő település hozzájár.  4 221   

9. 
Helyi közművelődési és 
közgyűjteményi f.   1 061      

Helyi közművelődési és 
közgyűjteményi f.  0 0  

10. 
Pénzbeli szociális 
juttatás  2259 8678 19603602   10. Pénzbeli szociális juttatások 2233 8650 19315450  

11.ab Szoc. és gyj. Alapsz.    1784610  11.ab. Szoc. és gyj. Alapsz.   1764070  



11.ca. 
szoc.étkeztetés és házi 
segítségnyújtás  15 221450 3321750   11.ca. 

szoc.étkeztetés (1 főre eső jöv.a 
nyugdíj min.150%-át nem éri el) 0 0 0  

11.cb.
1. 

szoc.étkeztetés és 
időskorúak nappali 
ellátása  20 143943 2878849   11.cb. 

szoc.étkeztetés (1 főre eső jöv. a 
nyugdíj min.150%-300% közöttil) 0 0 0  

 11.cc  Szociális étkeztetés  
      
69 

       
55363 

       3 820 
012   11.c. Szociális étkezés 85 55360 4705600  

11.da. 

házi segítségnyújtás (1 
főre eső jöv.a nyugdíj 
min.150%-át nem éri el)    166088    11.da. 

házi segítségnyújtás (1 főre eső jöv.a 
nyugdíj min.150%-át nem éri el)  0 0 0 0 

11.db
. 

házi segítségnyújtás (1 
főre eső jöv. a nyugdíj 
min.150%-300% közötti)    171 000    11.db. 

házi segítségnyújtás (1 főre eső jöv. a 
nyugdíj min.150%-300% közötti)  0 0 0  

11.cd. Házi segítségnyújtás  2 166088      332175   11.d. házi segitségnyújtás 17 166088 2823360  
12.ac. Demens beteg.ell.  5 710650 3553250  12.ac. Demens bet.ell. 5 710650 3553250  
12.bc
a 

Időskor.ápol.gond. 
otthon  11 635650 6992150  

12.bc
a. Időskor.ápol.gond.otthon 11 635650 6992150  

 
Polgármesteri Hivatal 
össz.    46804823   Polgármesteri Hivatal össz.   47300717  

 
15.b(
2)1 

1-2.évf. 01-08.hóig 
44/21*1,2=2,5*2550e/12
*8=4 250eFt   

2 550 
000    

 
15.b(
2)1 

1-2.évf. 01-08.hóig       2009.évi tv. a.        
42/21*1,2=2,4*2540e/12*8=4064eFt  2 540 000   

 
15.b(
3)1 

3.évf. 01-08. hóig 
19/17*1,22=1,4*2550e/1
2*8=2 380eFT   

2 550 
000    

 
15.b(
3)1 

3.évf. 01-08. hóig   2009.évi tv. a.            
24/21*1,22=1,4*2540e/12*8=2 
371eFT  2 540 000   

 
15.b(
4)1 

4.évf.01-08. hóig 
27/16*1,39=2,3*2550e/1
2*8=3 910eFt   

2 550 
000    

 
15.b(
4)1 

4.évf.01-08. hóig  2009.évi tv. a.              
17/16*1,39=1,5*2540e/12*8=2 
540eFt  2 540 000   

 
15.b(
6)1 

5-6.évf.01-08. hóig 
42/23*1,55=2,8*2550e/1
2*8=4 760eFt   

2 550 
000    

 
15.b(
6)1 

5-6.évf.01-08. hóig  2009.évi tv. a.            
46/23*1,55=3,1*2540e/12*8=5249eFt  2 540 000   

              7.évf.01-08. hóig   2009.évi tv. a.               2 540 000   



15.b(
7)1 

20/23*1,76=1,5*2540e/12*8=2540eFt 

 
15.b(
7)1 

7-8évf.01-08. hóig 
47/20*1,76=4,1*2550e/1
2*8=6 970eFt   

2 550 
000    

 
15.b(
8)1 

8.évf.01-08. hóig    2009.évi tv. a.             
19/20*1,76=1,7*2540e/12*8=2879eFt  2 540 000   

                         
 
15.b(
2)2 

1-2.évf. 09. hótól 
41/21*1,2=2,3*2540e/12
*4=1 947eFt   2 540 00    

 
15.b(
2)2 

1-2.évf. 09. hótól  2010.évi tv.a.                
42/21*1,2=2,4*2350e/12*4=1 880eFt  2 350 000   

 
15.b(
3)2 

3.évf. 09. hótól 
23/21*1,22=1,3*2540e/1
2*4=1 101e   2 540 00    

 
15.b(
3)2 

3.évf. 09. hótól  2010.évi tv.a.                    
20/21*1,22=1,2*2350e/12*4= 940eFt  2 350 000   

 
15.b(
4)2 

4.évf. 09. hótól 
19/16*1,39=1,7*2540e/1
2*4=1 439e   2 540 0    

 
15.b(
4)2 

4.évf. 09. hótól   2010.évi tv.a.                
24/21*1,39=1,6* 2 350e/12*4=1 
253eFt  2 350 000   

 
15.b(
6)2 

5-6.évf. 09. hótól 
47/23*1,55=3,2*2540e/1
2*4=2 709e   2540    

 
15.b(
6)2 

5-6.évf. 09. hótól   2010.évi tv.a.            
43/23*1,55=2,9*2350e/12*4=2 
272eFt  2 350 000   

 
15.b(
7)2 

7-évf. 09. hótól 
22/23*1,76=1,7*2540e/1
2*4=1439e   2 540 00    

 
15.b(
7)2 

7-évf. 09. hótól   2010.évi tv.a.                 
22/23*1,76=1,5*2350e/12*4=1175eFt  2 350 000   

 
15.b(
8)2 

8-évf. 09. hótól 
17/20*1,76=1,5*2540e/1
2*4=1 270e   2 540 00    

 
15.b(
8)2 

8-évf. 09. hótól   2010.évi tv.a.                
20/23*1,76=1,5*2350e/12*4=1 
175eFt  2 350 000   

                         

15.g(
1)1 

1-4.évf.napk.fogl. 01-
08.hó  
49/25*0,24=0,5*255000
0/12*8=850e   2 550 00    

 
15.g(
1)1 

1-4.évf.napk.fogl. 01-08.hó                                
2009.évi tv. a.                                                                         
50/25*0,24=0,5*2540000/12*8=847e
Ft  2 540 000   

15.g(
2)1 

5-8.évf.napk.fogl. 01-
08.hó  
26/25*0,16=0,2*255000   2 550 00    

 
15.g(
2)1 

5-8.évf.napk.fogl. 01-08.hó                               
2009.évi tv. a.            
28/25*0,16=0,2*2540000/12*8=339e  2 540 000   



0/12*8=340e Ft 

                         

 15.g 
(1)2 

1-4.évf. napk. Fogl. 09-
12.hó 
50/25*0,24=0,5*254000
0/12*4=423e   2 540 00    

 15.g 
(1)2 

1-4.évf. napk. Fogl. 09-12.hó                               
2010.évi tv.a.            
50/25*0,24=0,5*2350000/12*4=392e
Ft  2 350 000   

 15.g 
(2)2 

5-8.évf. napk. Fogl. 09-
12.hó 
28/25*0,16=0,2*254000
0/12*4=169e   2 540 00    

 15.g 
(2)2 

5-8.évf. napk. Fogl. 09-12.hó                                 
2010.évi tv.a.           
25/25*0,16=0,2*2350000/12*4=157e
Ft  2 350 000   

                         

             
16.2.1
.d(3)1 

Beszédfogyatékos,enyhe értelmi 
fogyatékos,stb- sajátos nev. igényű 
gyermek   2009. évi tv. a.      
239000*80%=191200 /12*8=                           
8havi  191 200   

             
16.2.1
.d(3)2 

Beszédfogyatékos,enyhe értelmi 
fogyatékos,stb- sajátos nev. igényű 
gyermek   2010. évi tv. a.    
224000*80%=179200 /12*4=                             
4 havi  179 200   

                         

 
17.1.a 
(3) 

Gyvt.148.par.(5) alapján 
50% térítési díj 
kedvezmény és ingyenes 
étkezők  01-12. hó   65 00    

 
17.1.a 
(3) 

Gyvt.148.par.(5) alapján 50% térítési 
díj kedvezmény és ingyenes étkezők  
01-12. hó  22 500   

                         
 
17.1.
b (1) 

Kieg. tám. az 5-6.évf. 
rendsz.gy.véd.t. gy. étk. 
ingyeneshez    20 0    

 
17.1.b 
(1) 

Kieg. tám. az 5-6.évf. rendsz.gy.véd.t. 
gy. étk. ingyeneshez   19 000   

                         



 
17.2.a 

Ingy. tankönyv 
rendsz.gy.véd.t.-ban rész.   10 0    

 
17.2.a 

Ingy. tankönyv rendsz.gy.véd.t.-ban 
rész  10 000   

 
17.2.
b 

Ált. hozzájárulás 
tankönyv ellátáshoz      

 
17.2.b Ált. hozzájárulás tankönyv ellátáshoz        

  Általános Iskola        Általános Iskola összesen       
                         

15.a(
3)1 

1-2.nev.év 01-
08.hó:41/20*1,62=3,3* 
2550e/12*8=5610e   

2 550 
000    

15.a(
3)1 1-2.nev.év 01-08.hó: 0 0 0  

15.a(
4)1 

3.nev.év 01-
08.hó:30/17*1,62=2,9* 
2550e/12*8=4930e   

2 550 
000    

15.a(
4)1 3.nev.év 01-08.hó 0 0 0  

             
15.a(
2)1 

1.3.nev.év 01-08.hó  2009. évi tv. a.  
67/20*1,62=5.4* 2540e/12*8=9144e  2 540 000   

15.a(
2)2 

1-3.nev.év 09-
12.hó:65/20*1,62=5,3* 
2540e/12*4=4487e   

2 540 
000    

15.a(
2)2 

1-3.nev.év 09-12.hó 2010.évi tv. 
a.:65/20*1,62=5,3* 
2350e/12*4=4152e  2 350 000   

               összes csökkenés         
                         

16.2.
1.c(2)
1 

Gyógypedagógiai 
nevelés- testi,érzékszervi 
fogy. 160%-os hozzájár.   384 000    

16.2.1
.c(2)1 

Gyógypedagógiai nevelés- 
testi,érzékszervi fogy. 160%-os 
hozzájár.                   2009. évi tv. a. 8 
havi 239000*160%=382400  382 400   

16.2.
1.c(2)
2 

Gyógypedagógiai 
nevelés- testi,érzékszervi 
fogy. 160%-os hozzájár.   382 400    

16.2.1
.c(2)2 

Gyógypedagógiai nevelés- 
testi,érzékszervi fogy. 160%-os 
hozzájár.                              2010. évi 
tv. a.4 havi   224000*160%=358400   358 400 0  

                         

             
16.2.1
.e(2)1 

megismerő funkció, viselked.fejl. stb 
sajátos nevelési igényű gyermek 8 
havi   2009. évi tv. a.        



239000*60%=143400 

                         
                         

16.3.(
8)1 

Kizárólag magyar 
nyelven folyó roma 
okt.01-08.hó   45 000    

16.3.(
8)1 

Kizárólag magyar nyelven folyó roma 
okt.01-08.hó   2009.évi tv. a.  43 000   

16.3.(
8)2 

Kizárólag magyar 
nyelven folyó roma 
okt.09-12.hó   43 00    

16.3.(
8)2 

Kizárólag magyar nyelven folyó roma 
okt.09-12.hó 2010. évi tv. a.  40 000   

                         

17.1.a 
(2) 

Gyvt.148.par.(5) alapján 
50%térítési díj 
kedvezmény és ingyenes 
étkezők 01-12. hó   65 00    

17.1.a 
(2) 

Gyvt.148.par.(5) alapján 50%térítési 
díj kedvezmény és ingyenes étkezők 
01-12. hó  22 500   

  Óvoda összesen           Óvoda összesen      - 
                         

  

Normatív 
hozzájárulások (3. 
melléklet) összesen            

Normatív hozzájárulások (3. 
melléklet) összesen       

                         
I.1.(3
)1 

Ped.szakvizsga, tov. 
Iskola  01-08.hó   11 700    

I.1.(3)
1 Ped.szakvizsga, tov. Iskola  01-08.hó       

I.1.(3
)2 

Ped.szakvizsga, tov. 
Iskola  09-12.hó   11 700    

I.1.(3)
2 Ped.szakvizsga, tov. Iskola  09-12.hó       

I.1.(2
)1 

Ped.szakvizsga ,tov. 
Óvoda 01-08.hó   11 700    

I.1.(2)
1 Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 01-08.hó       

I.1.(2
)2 

Ped.szakvizsga ,tov. 
Óvoda 09-12. hó   11 700    

I.1.(2)
2 Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 09-12. hó       

I.4.1 

Diáksportttal 
kapcs.feladatok tám. 
2009/2010. tanévre 8   430    I.4.1 

Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 
2009/2010. tanévre 8 havi       



havi 

I.4.2 

Diáksportttal 
kapcs.feladatok tám. 
2008/2009. tanévre 4 hav   430    I.4.2 

Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 
2008/2009. tanévre 4 havi      

                         

  
Rendsz. szoc. Segélye 
Sztv.37/B(1)a           Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)a        

  
Rendsz. szoc. Segélye 
Sztv.37/B(1)b           Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)b       

               
rendszeres szociális segély                                     
90%-a       

  RÁT 51§(14)           RÁT 51§(14)        
  RÁT 37§(1)          RÁT 37§(1)        

               
RÁT                                                                       
80%-a       

  
Rendsz. szoc. ellát 
Sztv.37/E(1)           Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1)         

  
Rendsz. szoc. ellát 
Sztv.37/E(1) RÁT          Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1) RÁT         

  Időskorúak járadéka           
Időskorúak járadéka                                                
90%-a     

  
Ápolási díj Szoctv. 41.§ 
(1) és járulék 100%-os          

Ápolási díj Szoctv. 41.§ (1) és járulék 
(100%-os)        75%-     

  

Ápolási díj Szoctv. 
43/A.§ (1) és járulék 
130%          

Ápolási díj Szoctv. 43/A.§ (1) és 
járulék (130%)         75%-a      

  

Ápolási díj 
szakvélemény.Szoctv.43/
A(4)          

Ápolási díj 
szakvélemény.Szoctv.43/A(4)                             
100%-a  20 0   

  
Lakásfenntartási tám. 
Szoctv. 38.§ (2)          

Lakásfenntartási tám. Szoctv. 38.§ (2)                      
90%-a  5 075   

  Önk. által szervezett           Önk. által szervezett közfoglalkozt.                           81 15   



közfoglalkozt. 95%-a 

II.1 
Egyes jöv.pótló tám. 
összesen         II.1 Egyes jöv.pótló tám. összesen       

                         

II.2. 
Szociális továbbképzés 
és szakvizsga t.   9  9 400 84600   II.2. 

Szociális továbbképzés és szakvizsga 
t.  9  9400 84600  

                         

  
Normatív,kötött tám. 
(8. melléklet) összesen      84600     

Normatív,kötött tám. (8. melléklet) 
összesen    84600  

                         
                       0 

  

Településre kimutatott 
személyi jövedelemadó 
8%-    11776080     

Településre kimutatott személyi 
jövedelemadó 8%-a   10591120  

  
Jövedelemdifferenciálód
ás mérséklése    65368828       Jövedelemdifferenciálódás mérséklése     64368000 0 

  
Személyi jövedelemadó 
(4. melléklet) összesen      77144908     

Személyi jövedelemadó (4. 
melléklet) összesen     74959120  

                         

  
Állami támogatás 
összesen:      124034331     Állami támogatás összesen:     

12234443
7  

             
                       0 
                   0 

 
 
 
 
 
 



5. napirendi pont  
A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei  szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József  polgármester 
Az önkormányzat jelenleg hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
indokolt.  
Több olyan rendelkezést nem kell szabályoznunk a helyi SzMSz-ben, mint amennyi eddig 
szabályozva volt, és törekedtünk arra, hogy csak a felsőbb rendű jogszabályok által nem szabályozott 
kérdések kerüljenek szabályozásra. Elkészítettük az egységes szerkezetbe foglalt újonnan elkészített 
tervezetet. A tervezethez javaslatot, módosítást nem jelzett vissza a képviselő – testülethez senki, 
kérem, akinek van kérdése, véleménye szíveskedjen megtenni. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
A 31. Paragrafusban foglaltakhoz lenne hozzászólásom, mert azzal nem értek egyet, hogy 
tartózkodással történő szavazás csak személyes érdekeltség bejelentést követően lehet, mert lehet 
olyan napirend, amiben nem tudok dönteni az igen és a nem között, akkor még mindig 
tartózkodhatnék. Javaslom, hogy ne csak személyes érdekeltség bejelentést követően lehessen 
tartózkodással szavazni, hanem bármikor. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Változtatni lehet a rendelet-tervezeten, az a Képviselő-Testület hatásköre.  
 
Szabó József polgármester  
Az SzMSz függelékeként fog szerepelni, ahol meg szeretnénk osztani a megválasztott képviselők 
között a község területét, utcáit. Így minden képviselőhöz utcákat jelöltünk ki az alábbiak szerint. 
  
Basa Attila – Létai u, Petőfi S. u, Marx K. u, Ady E. u, József A.u, Bartók B.u, Táncsics u. 
Sápiné Molnár Edit – Kossuth u., Rózsa F u, Nyíl u, Landler tér, Liszt F. u.  
Dr. Varga Zoltán – Damjanich u, Sziget u, Lorántffy Zs. u, Dózsa Gy. u. Árpád u,  
Berényi Attiláné – Hajnal u, Rákóczi u, Rákóczi köz, Béke u, Petőfi tér,  
Gyügyei Ernő – Vasvári P. u., Bocskai u., Bajcsy Zs u,  
Nyilas József – Debreceni u, Arany J. u, Gugyori, Bethlen u., Vörösmarty u, Domb u, 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Az utca szerinti képviselettel nem értek egyet, mert akkor amikor én jelentkeztem képviselőnek és 
megválasztottak akkor azzal én az egész falu képviseletét is vállaltam, és ezután sem fogom 
megszabni, ha olyan utcáról keres meg valaki aki nem az én körzetembe tartozik, attól sem fogom 
megtagadni a segítségemet. Ez is egy olyan, amiben tartózkodnék inkább, hiába nem áll fenn 
személyes érintettség.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Én ennek az utca szerinti képviseletnek pedig nagyon örülök és jónak tartom, mert nekem van egy 
munkahelyem, az az óvoda, és én azt a feladatomat teljes egészében oda szeretném szentelni, nem 
szeretném ha ott bárki a falu gondjaival keresne meg.  
Ha bárki valamilyen problémával megkeres a körzetemből a lakásomon, vagy egy meghatározott 
időpontban egy kijelölt fogadónapon, fogadó órán akkor természetesen szívesen fogadom. Ezt én így 
gondoltam. 
 
Basa Attila alpolgármester 



Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy kitűzünk pl. minden hónapban egy napot amikor fogadóórát 
tartunk a hozzánk beosztott körzetben lakók részére, amikor is bármilyen problémával meg lehet 
bennünket keresni.  
 
Szabó József polgármester 
Kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy a tartózkodás, mint szavazati forma legyen lehetséges a 
Képviselő-Testület ülésen (Dr. Varga Zoltán képviselő Úr javaslatára), az kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-Testület 1 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el Szabó József polgármester 
javaslatát.  
 
Szabó József polgármester  
Kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy a rendelet-tervezet 1. függelékeként legyen a képviselők területi 
beosztása, az kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta Szabó József polgármester javaslatát.  
 
Amennyiben több hozzászólás nincs a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetéhez, kérem az 
előterjesztés, valamint az elhangzott kiegészítésekkel együtt  kézfelnyújtással történő szavazással 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 
 
  

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. § (2) 
bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, a 22. § (3) bekezdésében, a 31. § - ában, a 34. § (1) 
bekezdésében, a 35. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. §  (1) Az önkormányzat megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 
(2) Az önkormányzat székhelye, címe: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  
(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő - Testülete. 
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Monostorpályi Község közigazgatási területe. 



(5) A település fontosabb adatait az 1. melléklet tartalmazza.  
 

2. §  Az önkormányzat jelképeit, azok használatának rendjét és ezen rendelet megnevezését a 
Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.  

 
3. §  Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és 

adományozására külön rendeletet alkot.  
 

2. Részletes rendelkezések, a Képviselő-Testület feladat- és hatáskörei   
 

2.1 Önszerveződő közösségek támogatása 
 

4.§  (1) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek 
tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 
(2) Az (1) bekezdésben leírtak érvényre juttatása érdekében a 2. mellékletben meghatározott 
önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a 
Képviselő - Testület és bizottságai ülésein. 

 
2.2 Az önkormányzati feladatok ellátása 

 
5.§  Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő - Testületet illetik meg. A Képviselő - 

Testületet a polgármester képviseli. 
 
6. §  (1)  Az önkormányzati feladatokat a Képviselő - Testület és szervei látják el. 

(2)  A Képviselő - Testület szervei: 
a) polgármester; 
b) Képviselő - Testület bizottságai;  
c) Képviselő - Testület hivatala.  

 
7. §  Az önkormányzati feladat- és hatáskörök főszabályként a Képviselő - Testületet illetik meg. 
 
8. §  (1)  A Képviselő - Testület egyes hatásköreit átruházhatja: 

a) a polgármesterre; 
b) bizottságaira; 
c) társulásra - törvényben meghatározottak szerint. 

 
(2)  A Képviselő - Testület:  

a) az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 
b) a hatáskörgyakorlás jogát visszavonhatja. 

(3)  A Képviselő - Testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók át.  
 
9.§  A Képviselő - Testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából 

önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
 
10. §   (1)  A Képviselő - Testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10.§ (1) bekezdésében    

foglaltak.  
(2)  Az (1) bekezdésen kívül a Képviselő - Testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az 
alapilletmény meghatározása; 
b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetve arról történő lemondás; 
c) minden évben a költségvetési rendeletben szabályozza a meghatározott értékhatár 
feletti hitelfelvételt  
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése. 



 
11. §  A képviselő-testület – rendeletével – a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást, 

intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény 
szerint társulására ruházhatja.  

 
3. A Képviselő-Testületi ülések részletes szabályai  

 
3.1 A képviselő-testület működése 

 
12. §  (1)  A Képviselő - Testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat.  

(2)  Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani, az azonnali döntések  
meghozatalára rendkívüli üléseket lehet tartani.  

 
3.2 A képviselő-testületi ülések összehívása és vezetése  

 
13. §  (1)  A Képviselő - Testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. 

(2)  A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében az alpolgármester gondoskodik a 
képviselőtestület összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést. A 
polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén a korelnök gondoskodik a 
Képviselő - Testület összehívásáról és vezeti a képviselő-testület ülését. 

(3)  A Képviselő - Testület ülését - főszabályként – az Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/c. 
szám alatt található épületbe kell összehívni, lehetőség szerint csütörtöki napokon 14 
órai kezdettel.  

(4) A Képviselő - Testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 
a) a települési képviselők egynegyedének indítványára, vagy  
b) a képviselő-testület bizottságának az indítványára, vagy  
c) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott 
rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.  
d) azokban az esetekben, ha a Képviselő - Testület eseti határozattal rendelkezik 
rendkívüli ülés megtartásáról.  
 
A c) pontban említett összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy saját 
maga dönti el.  

 
14. §  (1)  Képviselő - Testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével  

történik.  
(2)  A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét,  
b) az ülés időpontját, 
c) a tervezett napirendeket, 
d) a napirendek előadóit, 
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését. 

(3)  A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket azzal, hogy az (5) bekezdés c) és d) 
pontjába szerint nevezetteknek – kivéve az egyébként tanácskozási joggal 
rendelkezőket – valamint az alkalmilag meghívottaknak akkor kell az előterjesztést 
megküldeni, ha a tárgyalt napirendi pontban érdemben érintettek.  

(4)  A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki 
kell küldeni.  

(5)  A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni: 
a) képviselőknek,  
b) jegyzőnek, 
c) tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek,  
d) nem állandó meghívottaknak, azaz  



da) az előterjesztőknek, vagy  
db) akiket az ülés összehívója megjelöl. 

 
14.§  (1)  A Képviselő - Testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan  

írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet. 
(2)  Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi rendkívüli ülésének összehívására: 

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, vagy  
b) egyéb szóbeli meghívással. 
A b) pont esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz 
történő eljuttattatását. 

 
15. §  (1)  A Képviselő - Testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 

(2)  A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi 
pontjához kapcsolódóan 
a) a jegyzőt; 
b) az illetékes országgyűlési képviselőt;  
c) könyvvizsgálót.  

(3)  Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 
meghívottak közül: 
a) az önkormányzat intézményeinek vezetőit, illetve azt, 
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 

 
16. §  (1)  A Képviselő - Testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. 

(2)  A tájékoztatás lehetséges formái: 
a) a meghívó kifüggesztése a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára;  
b) videófelvétel készítése az ülésről, a készült dokumentumot archiválva azt az 

érdeklődők részére levetített tájékoztatásként;  
c) a település honlapján;  
d) a helyi újságban.  

 
3.3 A képviselő-testület ülésének vezetése 

 
17. §  A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok az alábbiak:  

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, jegyzőkönyv-hitelesítő 
választása, 

b) napirend előterjesztése, elfogadtatása, 
c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése, 
d) napirendenként: 

1. vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 
2. megadása, 
3. a vita összefoglalása, 
4. az indítványok szavazásra való feltevése, 
5. határozati javaslatok szavaztatása, 
6. a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 
7. a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 

e) a rend fenntartása, ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének 
kihirdetése, 

f) időszerű kérdésekről tájékoztatás, tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb 
önkormányzati döntésekről, az ülés bezárása.  

 
3.4 A határozatképesség megállapítása 

 
18. §  (1)  A Képviselő - Testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő. 



(2)  A Képviselő - Testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a 
megválasztott képviselők több mint a fele, azaz 4 fő jelen van. 

(3)  Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül ugyanazon 
napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. 

 
3.5 Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

 
19. §  Jegyzőkönyv-hitelesítő (továbbiakban: hitelesítő) kijelölése nem kötelező. A hitelesítő 

választására indítványt a Képviselő-Testület bármely tagja a napirend elfogadása előtt tehet. 
A hitelesítő csak Képviselő - Testületi tagja lehet. Maximum 2 fő hitelesítőt lehet választani. 
A hitelesítő feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. 

 
3.6 Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása 

 
20.§  (1)  A polgármester előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselők javaslatot tehetnek a  

napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi 
pontok törlésére.  

(2) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül  
dönt. 

 
3.7 Az ülés jellegének megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése 

 
21.§  (1)  A Képviselő - Testület ülése nyilvános. 
 

(2) A polgármester döntése alapján hozzászólási jogot adhat a  Képviselő - Testület ülésén 
megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális 
időtartamát.  

(3) Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. 
A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt 
a képviselőtestület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, 
ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. Zárt ülés esetén 
egyéb személy nem szólhat hozzá a tárgyalt napirendhez. 

 
22.§  (1)  A Képviselő - Testület zárt ülést tart, illetve rendelhet el az Ötv. 12.§ (4) bekezdésében  

foglalt esetekben.  
(2)  A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem kell. A 

testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a 
zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. A Képviselő - Testület határozattal dönt a zárt 
ülés elrendeléséről az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben. 

 
3.8 Napirendek tárgyalása - vitától a döntéshozatalig 

 
23.§  (1)  A Képviselő - Testület ülésén az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: 

a) napirend előtti felszólalás 
b) napirendhez kapcsolódó felszólalás 
c) felszólalás ügyrendi kérdésekben 
d) kérdés 
e) állampolgári jogon történő hozzászólás 
f) felvilágosítás kérés 

(2)  Egy napirendi ponton belül egy képviselő, meghívott, vagy megjelent személy csak egy  
alkalommal szólhat hozzá a napirendi ponthoz. Az ülést vezető dönt, hogy az (1)  
bekezdés szerinti felszólalásokhoz kinek ad szót.  



 
3.8.1 Napirend előtti felszólalás  

 
24.§  (1)  A Képviselő - Testületi ülést összehívó az írásbeli meghívóban javasolt napirendekben  

nem szereplő, a község egészét érintő jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 
a napirendi pontok tárgyalása előtt – a felszólalás tárgyát és okát megjelölve – 
bármelyik képviselőtestületi tag engedélyt kérhet a napirend előtti felszólalásra az ülés 
vezetőjétől. Napirend előtti felszólalás kérdésében – amelynek időtartama összesen 
maximum 2 perc lehet – az ülés vezetője dönt. 

(2)  Amennyiben az ülést vezető szerint a megjelölt tárgy nem minősül rendkívüli ügynek 
és ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a 
Képviselő – Testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3)  A napirend előtti felszólalás tartamáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással 
érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. 

(4)  Napirend előtti felszólalás iránti kérelem benyújtására rendes ülés tartása esetén van 
lehetőség. 

 
25.§   (1)  A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az  

előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új  

információkat kell tartalmaznia. 
 
 
 
 

3.8.2 Napirendhez kapcsolódó felszólalás 
 
26.§  A felszólalás tárgyában érintett bizottságok elnökeinek, a képviselőknek a jelentkezés 

sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülést 
vezető adhatja meg a szót.  

 
3.8.3 Felszólalás ügyrendi kérdésben 

 
27.§  (1)  Ügyrendi javaslat a Képviselő - Testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a  

tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre 
vonatkozó javaslat. 

(2)  Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő - Testület vita nélkül határoz egyszerű  
szótöbbséggel. 

(3)  A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben a Képviselő - Testület egy 
alkalommal kérhetnek szót 1 perc időtartamban. 

 
3.8.4 Kérdés 

 
28.§  (1)  Kérdésnek minősül minden olyan intézkedést igénylő kérdés vagy vélemény- 

nyilvánítás, amelyet a Képviselő - Testület tagjai a polgármesterhez, a bizottsági 
elnökhöz és a jegyzőhöz intéznek önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyben. 

(2)  A kérdést az ülést megelőző 5 nappal a polgármesternél írásban kell benyújtani, aki  
gondoskodik a kérdésnek a címzetthez való eljuttatásáról. A kérdésnek tartalmaznia 
kell a képviselő nevét, a kérdés tárgyát és címzettjét. 

(3)  A Képviselő - Testület ülésén az ülést vezető lehetőséget adhat a kérdés szóban történő 
előadására is. A kérdés előadásának időtartama legfeljebb 5 perc, az arra adott válasz 
legfeljebb 5 perc lehet. A viszontválasz időtartama 5 perc. Ha a kérdésre, válaszra, 



valamint a viszontválaszra az időtartam nem elegendő, úgy a Képviselő-Testület erről 
egyszerű többséggel dönt.  

(4)  A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdező nyilatkozik. A válasz el nem fogadása 
esetén a Képviselő - Testület egyszerű többséggel vita nélkül határoz. 

(5)  Ha a kérdésre adott választ a Képviselő - Testület nem fogadja el, további vizsgálat és 
javaslattétel céljából a kérdést az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság elé a 
kérdést megválaszoló terjeszti az anyagot. A bizottság ülésére a kérdezőt meg kell 
hívni. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. 

(6)  Ismételt el nem fogadás esetén a polgármester javaslatára a Képviselő - Testület dönt a 
kérdező által feltett kérdés lezárásának módjáról. A kérdező részéről előkészítést 
igénylő esetekben a kérdésre a választ írásban kell megadni az ülést követő 15 napon 
belül. Visszautasítottnak kell tekinteni a kérdést, amelynek megtárgyalásánál a kérdező 
nincs jelen és a megtárgyalás elnapolását sem kérte. Egyazon kérdésben újabb 
kérdésnek nincs helye. A kérdés azonosságáról – két esetén – a Képviselő - Testület 
vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 

 
3.8.5 Felvilágosítás kérés 

 
29. §   (1)  Felvilágosítás kérésnek minősül az olyan napirendhez nem tartozó, intézkedést nem  

igénylő önkormányzati ügyben felteendő kérdés, amelyet a Képviselő - Testület tagjai a 
polgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz és a jegyzőhöz intézhetnek önkormányzati 
ügyben. 

(2)  A képviselő a felvilágosítás kérést a nyílt Képviselő - Testületi ülés napirendjének  
megtárgyalása után kérheti, melyre a válasz az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül 
írásban, érdemben kell megadni. 

(3) A felvilágosítás kérés felvetésére legfeljebb 2 perc, megválaszolására legfeljebb 3 perc,  
viszontválaszra 1 perc áll rendelkezésre. 

 
3.8.6 Állampolgári jogon történő hozzászólás 

 
30. §   (1)  A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülést vezető adhatja  

meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra. 
(2) 3 percen túli felszólalás engedélyezéséről a Képviselő - Testület egyszerű többséggel,  

vita nélkül dönt. 
 

4. A képviselő – testület működésével kapcsolatos szabályok  
 

4.1 A Képviselő-Testület döntései  
 

31. §  (1)  A Képviselő - Testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással,  
kézfelemeléssel hozza. Szavazás lehetséges formái: igen, nem. A képviselők 
tartózkodással csak személyes érdekeltségük bejelentését követően szavazhatnak.  

(2)  A Képviselő - Testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti  
szavazást rendelhet el. 

(3)  A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt 
személy szerint szólít és a képviselő által adott választ a névsorban rögzíti.  A szavazás 
végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 
32. §  (1)  A Képviselő - Testület titkos szavazást tarthat. A titkos szavazásról a Képviselő –  

Testület esetenként dönt. A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként 
megválasztott bizottság gondoskodik. 

(2)  A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a 
jegyzőkönyvet csatolni kell a Képviselő - Testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 



 
4.2 Rendbírság  

 
33. §  (1)  A Képviselő-Testület  bármely tagjának javaslatára, vita nélküli minősített többséggel  

hozott határozata alapján rendbírsággal sújthatja azt a tagját, aki - az adott ülésen több 
mint két alkalommal engedély nélkül túllépte a részére biztosított időkeretet,  
- a Képviselő-Testület ülésén ismételten másokat sértő, illetve a testülethez méltatlan, 
nem illő kifejezést használ, magatartást tanúsít, - a napirendtől ismételt figyelmeztetés 
ellenére eltér.  

(2)  A rendbírság összege alkalmanként 5.000 Ft.  
(3)  A rendbírság megfizetésével a rendbírsággal sújtott képviselő ezen határozat 

meghozatalától számított 10 napon belül köteles befizetni az önkormányzat 
költségvetés elszámolási számlájára. Amennyiben határidőben nem teszi meg, úgy az a 
tiszteletdíjából egy összegben levonandó.   

(4)  A polgármester bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek az időtartamát is 
megállapítja.  

 
4.3 Előterjesztés  

 
34. §  (1)  Előterjesztésnek minősül a Képviselő - Testület ülésén ismertetett, az ülés  

napirendjéhez kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a 
határozat javaslat az indoklással. 

(2)  A Képviselő - Testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a 
meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek. 

(3)  Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő - Testület 
egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülésen napján, illetve az ülésen a képviselők 
rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 

(4)  Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem 
tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend. 

(5)  Az előterjesztés benyújtására jogosultak az alábbiak:  
a) polgármester;  
b) alpolgármester; 
c) önkormányzati képviselők; 
d) bizottsági elnökök; 
e) jegyző.  

 
35. §  Az előterjesztések tartalmi elemei az alábbiak:  

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása;   
b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő - Testületi döntések;  
c) végrehajtásával kapcsolatos információk;  
d) a téma ismertetése;  
e) a jogszabályi háttér bemutatása;  
f) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban;  
g) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok 

következményeinek ismertetése;  
h) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt 

hatás bemutatása;  
i) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt;  
j) határozati javaslat, illetve határozati javaslatok. 

 
36. §  (1)  Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. 

(2)  A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez 
való eljuttatásáról. 



(3)  Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 
gépelt oldalra korlátozhatja. 

(4)  A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie a 35. § - ban 
előírt követelményeknek. 

 
4.4 Határozat  

 
37. §   (1)  A határozati javaslat az írásos, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester  

által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
(2)  A határozati javaslat részei az alábbi:  

a) a határozat szövege;  
b) végrehajtást igénylő döntéseknél a határozat végrehajtásáért felelős személyek   
titulusa, vagy neve, továbbá a határozat végrehajtásának időpontja.  

(3)  A Képviselő - Testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 
a) a napirend meghatározásáról;  
b) az ügyrendi kérdésekről;  
c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról. 

 
38. §   (1)  A Képviselő - Testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti  

megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy 
megnevezését. 

(2)  A Képviselő - Testület hatósági határozataira – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. évi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
39. §  (1)  A Képviselő - Testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi  

sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a 
határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 

(2)  A határozatok jelölése a következő formában történik: 
Monostorpályi község Önkormányzata Képviselő-Testületének …/… . (… . … .) számú 
határozata. 

(3)  A jegyző gondoskodik a Képviselő - Testületi határozatok nyilvántartásáról. A 
határozat nyilvántartás tartalmazza: 
a) sorszám szerint növekvő sorrendben a határozat számát 
b) tárgyát 
c) határidejét 
d) a végrehajtásért felelős megnevezését 

 
40. §   (1)  A Képviselő - Testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok   

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására 
önkormányzati rendeletet alkot. 

(2) Önkormányzati rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, és a 
jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél. 

(3)  Önkormányzati rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület a beterjesztett javaslat felett  
általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a Képviselő - 
Testület vita nélkül dönt. 

(4)  A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
(5)  Az önkormányzati rendeletet a Képviselő - Testület hivatalos lapjában, valamint a   

helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 
(6)  Helyben szokásos módnak minősül: 

a) önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, a Polgármesteri Hivatalban történő  
     kihelyezés;  
b) könyvtárban történő kihelyezés;  



c) helyi sajtóban való közzététel.  
 
41. §   (1)  A Képviselő - Testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi  

sorszámmal kell ellátni.  
(2)  A jegyző gondoskodik a Képviselő - Testület rendeleteinek nyilvántartásáról. A  

rendelet-nyilvántartás tartalmazza a rendelet megnevezését és számát sorszám szerint.  
(3)  A Képviselő - Testület évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek  

hatályosságát. 
(4)  A jegyző gondoskodik a módosított Képviselő - Testületi rendeletek egységes  

szerkezetbe történő foglalásáról. 
 
42. §   Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett  

vagy szakértő) vannak jelen. 
 
43. §  (1)  A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni az alábbiakat:  

a) a napirend tárgyát, 
b) az előterjesztőt vagy előterjesztőket, 
c) előadókat, 
d) hozzászólókat. 

(2)  A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A Képviselő - Testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által 
elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. 

(3)  A Képviselő - Testület a döntéseit a polgármester által megfogalmazott javaslatról való  
szavazással hozza. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, 
hányan nemmel, illetve tartózkodással. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Képviselő - Testület által hozott döntést.  

  (4)  A határozat és rövidebb rendelet esetében a jegyzőkönyv szövegébe beépítve,  
terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv mellékleteként. 

(5)  A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, illetve 
e) a képviselők kérése alapján: 
f) a képviselői indítványokat, 
g) a képviselői hozzászólásokat, 
h) a képviselői interpellációkat. 

(6)  A jegyzőnek kell gondoskodnia a hivatalban, és a jegyzőkönyv 1 példányának a  
könyvtárban történő kihelyezésével. 

 
5. A képviselők  

 
44. §  (1)  A települési képviselők járandóságait az önkormányzat Képviselő - Testülete külön  

rendeletben határozza meg. 
(2)  A képviselők képzéséről, továbbképzéséről – feladataik eredményes ellátása érdekében  

– a Képviselő - Testület gondoskodik. 
(3)  A képviselő egyes feladatok elvégzésére a Képviselő-Testület döntése alapján  

képviselheti az önkormányzatot. A képviselők a lakosokkal való kapcsolattartás 
hatékonyabb formában történő elvégzése érdekében a település utcáit felosszák egymás 
között, melyet részletesen az 1. függelék tartalmaz.  

 
5.1 A Képviselő - Testület bizottságai 

 



5.1.1 A bizottságok létrehozása 
 
45. §  (1)  A Képviselő – Testület bizottságokat hozhat létre az alábbiak szerint:  

a) állandó bizottság;  
b) ideiglenes bizottság. 

(2)  A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. 
(3)  A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell  

választani. Elnökhelyettes választható. Ennek hiányában – az elnök akadályoztatása  
esetén a bizottság legidősebb képviselő tagja vezeti a bizottság ülését.  

(4)  A bizottságba beválaszthatja bizottsági tagként a feladatköre szerinti területen: 
a) szolgáltatást nyújtó legjelentősebb szervezet képviselőjét, 
b) legjelentősebb társadalmi szervezet küldöttjét, 
c) a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. 

(5)  A Képviselő - Testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően  
köteles esküt tenni a Képviselő - Testület előtt, az eskü letételéig nem gyakorolhatja 
jogait.  

(6)  A bizottság nem képviselő tagjára is a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi  
szabályok vonatkoznak. A bizottságok külsős tagjai vagyonnyilatkozatot kötelesek 
tenni.  

 
5.1.2 A bizottságok működése 

 
46. §  (1)  A bizottság szükség szerint ülésezik. 

(2)  A bizottsági üléseket: 
a) az elnök hívja össze, de 
b) a polgármester indítványára is össze kell hívni. 

(3)  Az üléseket a bizottság elnöke vezeti. Távolléte esetén bármely képviselő bizottsági tag  
vezetheti az ülést és írhatja alá a jegyzőkönyvet.  

(4)  A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő - Testületi  
zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg. 

(5)  A bizottság a döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozza az Ötv. szerint.  
(6)  A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, és működésére a Képviselő –  

Testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke 
írja alá. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Képviselő - Testület hivatala 
látja el. 

 
5.1.3 A bizottság feladatai 

 
47. §   A bizottság az alábbi feladatokat látja el: 

a) feladatkörében előkészíti a Képviselő - Testület döntéseit,  
b) szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 
c) benyújtja az előterjesztéseket, 
d) az előterjesztésekhez állásfoglalást készít, 
e) gyakorolja a testület által rá átruházott hatósági hatáskört, 
f) feladatkörében ellenőrzi a Képviselő - Testület hivatalának a Képviselő - Testület 

döntéseinek előkészítésére, valamint végrehajtására irányuló munkáját, 
g) ha a hivatal tevékenységében a Képviselő - Testület álláspontjától, céljaitól való 

eltérést, az önkormányzati érdek sérelmet, vagy a szükséges intézkedés 
elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

 
Az állandó bizottságok feladatait a 3. melléklet tartalmazza.  

 
5.1.4 A Képviselő - Testület és a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai 



 
48. §   A Képviselő - Testület bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai az alábbiak:  

a) meghatározza bizottsági szervezetét és megválasztja bizottságait, 
b) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be a 

képviselőtestületnek, 
c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával 

nyújthatók be a Képviselő - Testülethez, 
d) döntési jogot adhat bizottságainak, 
e) a bizottság által hozott döntést felülvizsgálhatja, 
f) önkormányzati rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg a bizottságnak, 
g) határoz a polgármester által felfüggesztett bizottsági döntések tárgyában (a 

felfüggesztést követő ülésen). 
 

5.1.5 A testület állandó bizottságai 
 
49. §   (1)  A Képviselő - Testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi  

állandó bizottságokat hozza létre: Pénzügyi Bizottság.   
(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt bizottság létszámát és a bizottsági tagok nevét, valamint a 

megválasztott polgármester és a képviselők nevét a 4. melléklet tartalmazza. 
 

5.1.6 A testület ideiglenes bizottságai 
 
50. §  (1)  A Képviselő - Testület az ideiglenes bizottságot: 

a) meghatározott időre vagy 
b) meghatározott feladat elvégzésére 
hozhatja létre. 

(2)  Az ideiglenes bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését 
követően automatikusan megszűnik. 

(3)  A Képviselő - Testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor: 
a) dönt a bizottság elnevezéséről, 
b) rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, elnökéről, tagjairól.  
c) határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá 
azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő - Testülethez, 
d) határozza meg a bizottságok feladatát. 

(4) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell –  
értelemszerűen – alkalmazni. 

 
6. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

 
6.1 A polgármester 

 
51. §  A polgármester illetményének emelését a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő - Testület 

állapítja meg. 
 
52. §  (1)  A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a  

képviselőtestület hivatalának közreműködésével látja el. 
(2)  A polgármester a Képviselő - Testület döntései szerint és saját önkormányzati  

jogkörében irányítja a hivatalt. 
(3) A polgármester egyéb feladatai: 

a) segíti a Képviselő - Testület tagjainak testületi, illetve bizottsági munkáját;   
b) meghatározza a jegyző Képviselő - Testületi tevékenységével kapcsolatos 

feladatait; 
c) képviseli az önkormányzatot; 



d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb 
szervezetekkel; 

e) fogadó órát tart, melynek időpontját az 5. melléklet tartalmazza; 
f) nyilatkozik a sajtónak. 

 
6.2 Az alpolgármester  

 
53. §  A Képviselő - Testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, részére 

tiszteletdíjat állapíthat meg.  
 

6.3 A jegyző  
 

54. §   A jegyző egyéb feladatai különösen: 
a) tájékoztatást nyújt a Képviselő - Testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról;  
b) tájékoztatja a Képviselő - Testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről;  
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről;  
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való 

megismertetését. 
 

7. A Képviselő - Testület hivatala 
 
55. §   (1)  A Képviselő - Testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a  

(polgármesteri hivatal: továbbiakban: hivatal) belső szervezeti tagozódását, munka-, és 
ügyfélfogadásának rendjét. 

(2)  A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembe vételével teszi meg. 
  (3)  A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend szerint működik, amely részletezi a hivatal  

feladatait és a belső munkamegosztást. 
(4)  A hivatal ügyrendjét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 
 

8. A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok, 
a közmeghallgatás 

 
56. §   (1)  A közmeghallgatás kihirdetésére a Képviselő - Testület rendes ülése összehívására  

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(2)  A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt  

szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek. 
 

57. §   (1)  A Képviselő - Testület az alábbiak szerint határozza meg azokat a fórumokat, amelyek  
a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések 
előkészítésébe való bevonását szolgálják: 
a) falugyűlés, 
b) községpolitikai fórum, 

(2)  A fórumok állásfoglalásáról tájékoztatni kell a Képviselő - Testületet. 
 

9. A Képviselő - Testület gazdasági programja, gazdálkodás szabályai, vagyonnyilatkozat  
 

9.1 Gazdasági program  
 

58. §   (1)  Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. 
(2)  A gazdasági programot a Képviselő - Testület megbízatásának időtartamára kell  

elkészíteni.  



(3)  A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által 
nyújtandó kötelező és önként feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

(4)  A gazdasági program tartalmazza különösen a következőket: 
a) a fejlesztési elképzeléseket; 
b) a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését; 
c) a településfejlesztési politika célkitűzéseit; 
d) az adó politika célkitűzéseit;  
e) az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat.  
(5)  Ha a gazdasági program egy választási ciklus idejére szól a Képviselő - Testület a 

gazdasági programot az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 
gazdasági program tervezetének elkészítéséről és a Képviselő - Testület elé 
terjesztéséről a polgármester gondoskodik. 

(6)  A Képviselő - Testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján  
működik. 

 
9.2 Gazdálkodás szabályai  

59. §  Az önkormányzat gazdálkodását a jegyző által készített, a polgármester által jóváhagyott  
pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok alapján végzi. 

 
9.3 Vagyonnyilatkozat 

60. §  (1)  A Képviselő - Testület bizottságának nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat tételre  
köteles. 

(2)  A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
 

10. Záró rendelkezések 
61. §  (1)  Az önkormányzat költségvetési szerveinek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. 

(2)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(3)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Monostorpályi 
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2005. (IX. 22.) 
önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 18/2006. (X.24.) önkormányzati 
rendelet, a 11/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet, az 5/2010. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 9/2005. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét módosító, 
az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, hatályon 
kívül helyezéséről szóló 11/2007. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. § - 7. § -ai, 
valamint  az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, 
hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 
továbbá az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, 
hatályon kívül helyezéséről szóló 23/2006. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.  

Szabó József  
polgármester  

 
Juhász Péter  
Mb.jegyző  

 
E rendeletet 2010. december 15. napján kihirdettem.  
 

  

 
Juhász Péter  
Mb.jegyző  

 



1. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
 

A település fontosabb adatai 
 

Természeti adottságok 
A falu Hajdú-Bihar megye dél-keleti részén helyezkedik el, Debrecentől 23 km-re, a 4809-es közút 
mentén. Északon Debrecen, keleten Létavértes, délen Pocsaj, nyugaton Hosszúpályi határolja. A 
község 80 százalékban a Nyírséghez tartozik. 
A terület mai felszíni képe a földtörténet negyedkorában alakult ki. Legelterjedtebb talajtani 
képződmény a futóhomok. Az egykori lefolyástalan, vízzel borított területek legjellemzőbb 
képződménye a kotu, amely szerves anyagoknak humuszos iszappal történő keveredése. Ilyen talaj az 
un. Tejfeles-dűlőben, a Ligeten, a Csonkás-dűlőben található. Iszapos agyag talajféleség a Keserűkút 
dűlőben van. Az uralkodó talajtípus mellett kisebb foltokban rozsdabarna erdő-, réti-, illetve 
mezőgazdasági talajok is előfordulnak.A falu határában emelkedik a Bónis-hegy, amely egyben a 
község legmagasabb pontja: 138 m. 
A falu viszonylagosan kis területe ellenére változatos természeti adottságokkal rendelkezik. 
Növényzete a Nyírségi flórajáráshoz tartozik és a Tiszántúli flórajárás jellemzőit hordozza. A 
természeti örökség értékes része a település határában lévő, az Erdős pusztákkal határos részen 
található hat hektáros védett feketefenyves erdő. 
Mezőgazdaságát tekintve, a gabonafélék termesztése a legjellemzőbb, de számottevő a zeller-, 
dohány-, zöldség-, és a szőlőtermesztés. 

Látványosságok 
A természeti látványosságok közül különösen a hat hektáros védett feketefenyves erdő érdemel 
említést, melynek területén értékes és ritka lágyszárú növényfajok, valamint gazdag rovarállomány is 
fellelhetők. A Hortobágyi Nemzeti Park minősítése alapján 300 ha természetileg védett terület is 
található. 
A falu határában néhány éve termálvizes kútra bukkantak, erre alapozva a tervek között szerepel a 
gyógy-turizmus beindítása. 
Néhány jellemző növény-, és állatfaj: 

Növények: agár kosbor, pusztai csenkesz, borjúpázsit, kék perje, sárga nőszirom, enyves 
mécsvirág, fehér erdei szellőrózsa, magyar kökörcsin, stb. 
Madarak: gyurgyalag, füsti és parti fecske, búbos vöcsök, bíbic, fehér gólya, szürke gém, stb. 
Emlősök: róka, mezei nyúl, őz, görény, stb. 
A terület rovarvilága is értékes és számottevő. Pl. termesz hangyaboly, (csíkgáti tölgyes) 

A kirándulni vágyó természetet szerető ember a község északi részén megtalálja azt, amire vágyik,- a 
csendet, ős-természetet, ritka növény és állatvilágot. 
  
Műemlékek 
A község legjellemzőbb műemlék jellegű épülete, a három építményből álló, több emeletes 
gabonatárolónak használt un. „tubus” magtár . Az egyedi műemlék együttest alkotó három 
terményszárító 1826-ban épült. A magtár épületekből kettő tubus alakú, galambdúc formájú, a 
harmadik fekvő, háromszintes épület. A tubus alakú magtárakba csigaköteles megoldással - 
lóvontatással - zsákokban juttatták fel a gabonát. Sajátos, eltolt szintű szellőzőrendszere kereszthuzat 
technológiájú. A gabona kivételekor az egész takarmánymennyiség megmozdul. A fekvő épületet 
termés-kiadásra és szárításra használták. A régi öregek futarának, lisztcserélőnek is hívták. Ezek az 
épületek szerves részei voltak egy uradalmi udvarnak, ahol szerfás dohányhodályok voltak még ezen 
kívül. Az önkormányzat 1992-ben megvásárolta az épületegyüttest és az Országos Műemléki 
Hivatallal közösen felújította. A tervek között szerepel egy Helytörténeti Múzeum kialakítása. 
A tubus mellett megtekinthető a XVIII. századi, református templom, amely fakazettás mennyezetével 
ritka építészeti különlegesség. Kertjében ritka fafajták is megtalálhatók. A jelenlegi templom a régi 
Pál rendi apátok XII. századi, kéttornyú temploma helyén épült. Az ásatások folyamán megtalálták a 
régi templom maradványait. 



A Bethlen u. 2. sz. alatti lakóház /tájház/ mint a régi építészet emléke szintén védett. Az épületben 
találhatók a falusi életet bemutató használati tárgyak. 
 
 
. 



2. melléklet a 13/2010. (XII. 15.)önkormányzati rendelethez  
 

Tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek 
 
 
 
 
 

A Képviselő-Testület az alábbi önszerveződő közösségek részére biztosít tanácskozási 
jogot a Képviselő-Testületi ülésen:  
1. Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület  
2. Rozmaring Néptánc Egyesület  
3. Monostorpályi Sportegyesület  
4. Együtt Monostorpályiért Közhasznú Egyesület 
5. Monostropályiért Közalapítvány  
6. Horgászegyesület  

 
  



3. melléklet a  13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FELADATAI:  
Pénzügyi Bizottság 

 
A  bizottság véleményével nyújthatók be az alábbi témájú előterjesztések: 

 
- Az önkormányzat költségvetési koncepciója 

 
- Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési rendelete 

 
- Az önkormányzat éves gazdálkodásáról készült zárszámadás 

 
- Féléves, háromnegyedéves beszámoló 

 
- Az önkormányzat hitelfelvételére irányuló előterjesztés 

 
-  Adómértéket és egyéb adókötelezettséget, adókedvezmény megállapítását 

tartalmazó rendelet 
 

- A közüzemi szolgáltatások díjának megállapításáról készült előterjesztések 
 

-  Az önkormányzat vagyonának értékesítéséről történő előterjesztés a 
vagyonrendeletnek megfelelően 

 
-  Az önkormányzat számára többéves pénzügyi kötelezettséget jelentő 

beruházásokról készült előterjesztés 
 

A bizottság részére a képviselő-testület nem biztosít lehetőséget arra, hogy átruházott 
hatáskörben járjon el. 

 
A Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatai:  

 
A Bizottság ellátja: 

 
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló értesítéssel, 

 
- a vagyonnyilatkozat átvételével 

 
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával 
- a vagyonnyilatkozatok közzétételével 

 
- a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével 

 
- a vagyonnyilatkozatok adatvédelmével kapcsolatos feladatokat. 

 
- Átruházott hatáskörben a bizottság feladatot nem lát el. 

 
A Bizottság feladatát és hatáskörét az általa alkotott Ügyrend alapján látja el. 

 
 
 
 
 
 
 



4. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
 
 
 

A polgármester és a települési képviselők 
 
 
 
 
 

1. Szabó József polgármester  
2. Basa Attila alpolgármester  
3. Sápiné Molnár Edit képviselő  
4. Dr. Varga Zoltán László képviselő  
5. Gyügyei Ernő képviselő  
6. Nyilas József képviselő  
7. Berényi Attiláné képviselő  

 
 

 A Pénzügyi Bizottság tagjai  
(létszáma: 5 fő)  

 
 

1. Sápiné Molnár Edit (elnök)  
2. Nyilas József (tag)   
3. Dr. Varga Zoltán László (tag)  
4. Merkószki András (külsős tag)  
5. Kardos Róza (külsős tag)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
 

A  POLGÁRMESTER  FOGADÓÓRÁJA  
 
 
 
 

Hétfő: 1000  - 1200 
 

Szerda: 1300 – 1500 



6. melléklet a 13/2010. (XII. 15.)  önkormányzati rendelethez  
 
 
 

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje 
 
 
 
A Képviselő-Testület megalkotta 13/2010. (XII. 15.) önkormányzat rendeletét (továbbiakban: 
SZMSZ).  

 
Az SZMSZ-ben a képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 38. §-ában meghatározott feladatok ellátására létrehozta a   hivatalát  és   az   
alábbiak  szerint  határozta  meg   annak  belső  szervezetét,  munkarendjét, ügyfélfogadási 
rendjét: 

 
I. A Polgármesteri Hivatal jogállása 

 
1. A képviselő-testület hivatalának megnevezése 

 
A képviselő-testület hivatalának megnevezése:  Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 

 
A Polgármesteri Hivatal székhelye:   4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. szám 

 
2. A Polgármesteri Hivatal jogállása 

 
A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület végrehajtó szerve, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, önálló jogi személy. 

 
3. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása: 

 
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási 
költségeket, beruházási kiadásokat az Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: (11 álláshely)  
1 fő polgármester  
1 fő jegyző  
2 fő pénzügyi előadó  
3 fő igazgatási előadó  
1 fő titkári előadó  
1 fő hivatalsegéd  
2 üres álláshely 



II. A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése, működése 
 
 
 
1. A Hivatal irányítása 

 
A polgármester  a  képviselő-testület  döntései  szerint,  illetve  saját  önkormányzati  jogkörében 
irányítja a Hivatalt. 

 
A polgármester - a jegyző javaslatai figyelembevételével - meghatározza a Hivatal feladatait: 

 
- az önkormányzat munkájának szervezésével, 

 
- a döntések előkészítésével és 

 
- végrehajtásával kapcsolatban. 

 
A polgármester - szintén a jegyző javaslatára - előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 
Hivatal 

 
- belső szervezeti tagozódásának, 

 
- munkarendjének, valamint 

 
- ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve módosítására. 

 
A polgármester irányítói jogkörében: 

 
- a  jegyző  javaslatának  figyelembevételével  meghatározza  a  Hivatal  önkormányzati  munkához 
kapcsolódó 

 
- döntés előkészítési, 

 
- végrehajtási feladatait; 

 
-  tájékozódik,  illetve  figyelemmel  kíséri  az  önkormányzati  munkához  kapcsolódó  hivatali 
tevékenység végrehajtását, 

 
- javaslatot tesz a teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló teljesítménycélok meghatározására, 

 
- tájékozódik a Hivatal általános ügyintézési helyzetéről, minőségéről, 

 
- az egyes munkáltatói jogok 

 
- esetében gyakorolja az alpolgármester, illetve a jegyző vonatkozásában, 

 
- esetében  egyetértési  jogot  gyakorol  a  köztisztviselőkkel  kapcsolatban  (Pl.:  kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás, megbízás visszavonás, illetmény megállapítás, jutalmazás), 

 
2. A Hivatal vezetése 

 
A jegyző 

 
- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, 

 
- megszervezi a Hivatal munkáját. 



A jegyző  a  polgármester,  valamint  a  köztisztviselők  részvételével  szükség szerint értekezletet 
tart, meghatározza a munkavégzés fő irányait. 
 
A jegyző  helyettesítése  az  Ötv-ben  meghatározott  módon,  a  képviselő-testület  döntése  alapján 
történik. 

 
A jegyző hivatal vezetési feladatai: 

 
- a munkáltatói jogköröket gyakorolja 

 
- megszervezi a Hivatal munkáját 

 
- egyes tevékenységek, feladatok vonatkozásában meghatározza az egyes  személyek által 
ellátandó feladatok 

 
- körét, 

 
- határidejét, 

 
- felelősöket. 

 
-  ellátja   a   köztisztviselők   továbbképzésével   kapcsolatos   szervezési,   irányítási   feladatokat, 
gondoskodik a megfelelő szakmai jártasság biztosításához szükséges feltételek biztosításáról, 

 
- a hivatal működéséhez szükséges területekre vonatkozóan belső szabályzatokat, utasításokat ad ki, 
valamint rendszeresen karbantartja azokat, illetve ellenőrzi azok megtartását, 

 
- gondoskodik a munka megfelelő színvonalának biztosításáról, ennek érdekében 

 
- a munkaköri leírásokat felülvizsgálja, 

 
- meghatározza az adott évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, 

 
- elvégzi a teljesítményértékelést. 

 
3. A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
3.1. A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása 

 
A jegyzőt - pályázat útján - a képviselő-testület nevezi ki. 
A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
3.2. Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt – feletti munkáltató jogok gyakorlása 

 
A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében. 
A polgármester egyetértése szükséges: 

- a kinevezéshez, 
- vezetői megbízáshoz, 
- felmentéshez, 
- vezetői megbízás visszavonásához, 
- jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben. 

 
 
 
 
 



4. Munkaköri leírások 
 
A Hivatal köztisztviselői a jegyző által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el feladatukat. 
A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása a jegyző feladata. 
A munkaköri  leírásban  meghatározásra  kerül  az  ellátandó  feladatokon  kívül  a  munkakörrel 
kapcsolatos 

 
- felelősségi kör, 
- ellenőrzési tevékenység. 
 

5. A Polgármesteri Hivatal működése 
 
5.1. A munkarend  

 
A Hivatal dolgozóinak munkarendje 

 
- hétfő, kedd, csütörtök 7:30 – 16:00-ig 
- szerda 8:00 – 18:00 – ig  

- pénteken 8:00-1230 óráig tart.  
 
Túlmunka végzése esetén szabadidőt a jegyző engedélyezi. 

 
5.2. Az ügyfélfogadás rendje 

 
5.2.1. A Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 
Napok Időpont 

hétfő  8:00 – 12:00  

kedd - 

szerda  8:00 – 18:00  

csütörtök  8:00 – 12:00 

péntek  8:00 – 12:00 

 
5.2.2. A polgármester ügyfélfogadási rendje: SZMSZ 5. melléklete alapján.  

 
5.2.3. A jegyző ügyfélfogadási rendje: 

 
Napok Időpont 

hétfő  8:00 – 12:00  

kedd - 

szerda  13:00 – 18:00  

csütörtök  - 

péntek  8:00 – 10: 00  

 
 
 
 
 
 



5.2.4. Az ügyfélfogadás speciális szabályai 
 
A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell. 

 
Halaszthatatlan  ügyekben  (pl.:  haláleset),  amely  esetekben  az  azonnali  ügyintézés  elmaradása 
jelentős  érdek-  és  jogsérelemmel  jár,  az  ügyfélfogadás  ideje  egybeesik  a  munkaidővel.  Ennek 
elbírálására a jegyző, illetve az érintett ügyintéző jogosult. 

 
6. A helyettesítés szabályozása 
A jegyző helyettesítése az Ötv-ben meghatározott módon, a képviselő-testület által jóváhagyott 
formában történik. 

 
Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 
Az ügyviteli dolgozó helyettesítését a jegyző határozza meg. 

 
7. Ügyiratkezelés, ügyintézés 

 
A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési szabályzat határozza meg. 
Az ügyintézés során az igazgatási jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni. 

 
8. Kiadmányozási rend 
 
A Hivatal kiadmányozási rendjét a polgármester és a jegyző határozza  meg.  

 
9. A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása 

 
A Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait 
a szerv gazdálkodási előírásait tartalmazó számviteli szabályzatgyűjtemény tartalmazza. 

 
10. A Hivatal és a Képviselő-testület kapcsolata 
 
A Polgármesteri Hivatal képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 

 
A Hivatalnak gondoskodni kell a képviselő-testületi ülések: 

 
- meghívóinak, 

 
- előterjesztéseinek, 

 
- jegyzőkönyveinek elkészítéséről, valamint 

 
- a döntések végrehajtásáról. 

 
Az előterjesztések elkészítési, illetve döntés-előkészítési munkáiban a jegyző utasítása alapján a 
Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója köteles közreműködni. 

 
A testületi előterjesztések előadója a polgármester, a jegyző illetve települési képviselő lehet. 

 
11. A köztisztviselők szakmai képzése 

 
A Hivatal  köztisztviselőinek  szakmai  képzését  -  beleértve  a  költségvetési  ellenőrzési  területen 
dolgozókat is - a jegyző szervezi és ellenőrzi. 



12. Bélyegzők 
 
A hivatalos  bélyegző  szükséglet  felméréséről,  majd  igény  esetén  a  megrendeléséről  a  jegyző 
gondoskodik. 

 
A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó a használatba adott 
bélyegzők  meglétét  évente  ellenőrizni  köteles.  A  használatba  adás  során  a  bélyegzőlenyomat 
feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá. 

 
Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni. A vezető 
köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni. 

 
Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg 
kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni. 

 
Ha  megszűnik  a  bélyegzőt  kezelő  dolgozó  jogviszonya,  a  bélyegző  visszaadását  az  átvevő 
nyilatkozaton igazolni köteles. 

 
A jegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hivatalos bélyegzők megfeleljenek a szerv hivatalos 
adataival (név, székhely stb.). 

 
13. Kulcsok 

 
Az egyes épületek, helyiségek, egyéb zárható eszközök kulccsal történő zárásának szükségessége 
alapján a kulcsszükségletet a jegyző határozza meg. 

 
A kulcsokat a kulcskezelők a kulcsnyilvántartás alapján kezelhetik. 

 
A kulcskezelést a kulcskezelésre vonatkozó belső szabályozás szerint kell végezni. 

 
14. A köztisztviselők jogállása, munkavégzése, jutalmazása és egyéb juttatásai 

 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásáról és egyéb juttatásairól a jegyző külön 
szabályzatban rendelkezik. (Közszolgálati szabályzat). 

 
III. A Polgármesteri Hivatal feladatai  

 
A Polgármesteri Hivatal feladatait jogszabály,  a  képviselő-testület, a polgármester és  a  jegyző 
határozza meg. 

 
A Hivatal feladata általánosan: 

 
- a  képviselő-testület  és  a  bizottságok  működésével,  valamint  a  polgármester  és  a  jegyző 
tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása, 

 
- a helyi képviselők és az országgyűlési képviselők munkájának segítése, 
- a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés. 

A Hivatal  feladatellátása során az egyes tevékenységeket a köztisztviselők a munkaköri leírásuk 
alapján végzik. 



IV. Záró rendelkezések 
 
1. Hatályba lépés 

 
Jelen ügyrend  2010. október 27-én lép hatályba, egyidejűleg a kérdést szabályozó korábbi 
intézkedések hatályukat vesztik. 

 
2. Az ügyrend megismertetése, naprakészsége 

 
A jegyző  köteles  gondoskodni  az  Ügyrendben foglaltak  naprakész  állapotáról  és  arról,  hogy 
az  Ügyrendet megismerjék a Hivatal köztisztviselői. 

 
3. A jegyző által elkészítendő belső szabályok 

 
A jegyző köteles elkészíteni különösen a következő belső szabályzatokat, utasításokat: 

 
- iratkezelési szabályzat, 

 
- informatikai szabályzat, 

 
- tűzvédelmi szabályzat, 

 
- munkavédelmi szabályzat, 

 
- adatvédelmi szabályzatok. 

 
4. Mellékletek 

 
Jelen ügyrend mellékletei: 

 
-      1.  melléklet:  A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a  

munkáltatói jogok tekintetében 
 

- 2. melléklet:  Feladat- és hatáskör csoportok 
 

- 3. melléklet:  A kiadmányozás szabályozása 
 
 
 
 
 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 1. melléklete 
 

A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a 
munkáltatói jogok tekintetében 

 
 
A polgármester az egyes, jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok vonatkozásában az egyetértési 
jogát a következők szerint kívánja gyakorolni: 

 
 
 

A joggyakorlás köre, azaz az 
egyes munkáltatói jog 

megnevezése, illetve jogon 
belüli körülmény 

 
Kinevezés 
Felmentés 
Jutalmazás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polgármester jegyző 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 2. melléklete 
 
 

Feladat- és hatáskör 
csoportok 

 
A Polgármesteri Hivatal köteles ellátni különösen a következő feladat- és hatáskör 
csoportokat: 

 
 
 
- Önkormányzati  működéshez  kapcsolódó,  a  polgármester  irányítási  jogkörében  
meghatározott feladat-és hatáskörök, valamint az SZMSZ szerint a hivatal által ellátott 
feladatok, 

 
- Nemzeti és etnikai kisebbségek, 

 
- Népszavazás, népi kezdeményezés, 

 
- Választások 

 
- Társulások, kistérségek, 

 
- Építésügyi feladatok, Területszervezés, területrendezés, településfejlesztés, földrajzi 
elnevezés, 

 
- Környezetvédelem, természetvédelem, - Zaj- és rezgésvédelem, 

 
- Levegőtisztaság védelem 

 
- Hulladékgazdálkodás, 

 
- Kisajátítás, 

 
- Közterületi rend és tisztaság védelme 

 
- Növényvédelmi, növényegészségügyi feladatok, 

 
- Állatvédelmi, állategészségügyi feladatok; méhekkel, veszélyes állatokkal, ebekkel 
kapcsolatos feladatok, halászati jog, 

 
- Közérdekű védekezés, 

 
 
- Vadászat, 

 
- Vízügy, 

 
- Idegenforgalom, turisztika, 

 
- Kereskedelem, vendéglátás, 

 
- Vásár- és piactartás, 

 
- Vállalkozás, 

 



- Telepengedélyezés, 
 
- Szabálysértés, 

 
- Közvilágítás, 

 
- Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 

 
- Tűzvédelem, 

 
- Munkavédelem, 

 
- Egészségügyi ellátás, 

 
- Szociális ellátás (pénzbeli szociális ellátás, természetbeni szociális ellátás, szociális 
intézmények), 
 
- Mozgáskorlátozottak 

 
- Gyermekvédelmi ellátás (pénzbeli gyermekvédelmi ellátás, gyermekjóléti
 ellátások, gyermekvédelmi intézmények) 

 
- Ifjúságvédelem, 

 
- Gyámügy, 

 
- Hagyaték, 

 
- Közművelődés, közgyűjtemény, művészeti, kulturális feladatok, 

 
- Sport, 

 
- Közlekedés, személyszállítás, 

 
- Állampolgárság, 

 
- Menekültek, 

 
- Külföldiek bevándorlása, tartózkodása, 

 
- Anyakönyvezés, 

 
- Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 

 
- Útlevél, 

 
- Rendőrség, 

 
- Gazdálkodás 

 
- Költségvetési tervezés, 

 
- Beszámolás, 

 
- Előirányzat-gazdálkodás, 

 



- Napi gazdálkodási feladatok, 
 

- Házipénztár és bankszámlapénz kezelés, 
 

- Gazdasági program, 
 

- Költségvetési koncepció, 
 

- Információ szolgáltatás a központi költségvetésbe, 
 

- Leltározás, selejtezés, bizonylatkezelés, 
 

- Gazdálkodás a vagyonnal, 
 

- Közbeszerzés, 
 
- Adózási feladatok: 

 
- helyi adók, 

 
- talajterhelési díj, 

 
- adók módjára kezelendő köztartozások, 

 
- termőföld bérbeadásából származó SZJA, 

 
- adóellenőrzés, 

 
- adóvégrehajtás, 
 

- Ellenőrzés: 
 

- Belső ellenőrzés, 
 

- FEUVE rendszer működtetése, 
 

- Belső ellenőrzési kézikönyv, 
 

- felügyelt szervek ellenőrzése, 
 
- Iratkezelés, 

 
- Adatvédelem, közérdekű adatok, 

 
- Munkaügyi, személyzeti feladatok 

 
- Közérdekű bejelentés, talált dolgok 

 
- Lobogózás. 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 3. melléklete 
 
 

K I A D M Á N Y O Z Á S  
 
1.) A kiadmányozási jogkört a jegyző gyakorolja.  A jegyző akadályoztatása, vagy hiánya 
miatt a testület által meghatározott köztisztviselő látja el a megbízott jegyzői feladatokat.  

 
2.) Az ügyintézők  önállóan  végzik  a  kiadmányszerkesztést  és  aláírás  előtt  a 

kiadmánytervezetet a jegyző elé terjesztik 
 
3.) Önkormányzati hatósági ügyek esetében ezt a feladatot a képviselő-testület által erre 

feljogosított átruházott hatáskörben eljáró személy látja el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  

 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

 
- Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal 

 
 
Önállóan működő költségvetési szerv:  

 
- Öregek Napközi Otthona  

 
 Az általános iskola és az óvoda intézményfenntartói társulásban működik.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. függelék a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

A képviselők lakosokkal való kapcsolattartása céljából az utcák felosztásáról  
 
 
 
 
Basa Attila – Létai u, Petőfi S. u, Marx K. u, Ady E. u, József A.u, Bartók B.u, Táncsics u. 
Sápiné Molnár Edit – Kossuth u., Rózsa F u, Nyíl u, Landler tér, Liszt F. u.  
Dr. Varga Zoltán – Damjanich u, Sziget u, Lorántffy Zs. u, Dózsa Gy. u. Árpád u,  
Berényi Attiláné – Hajnal u, Rákóczi u, Rákóczi köz, Béke u, Petőfi tér,  
Gyügyei Ernő – Vasvári P. u., Bocskai u., Bajcsy Zs u,  
Nyilas József – Debreceni u, Arany J. u, Gugyori, Bethlen u., Vörösmarty u, Domb u, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. napirend 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés  meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Mint ahogy arról már említést tettem a polgármesteri tájékoztatóban a viziközmű társulattal 
kapcsolatos szervezési feladatokkal megbízott EULORAND Pénzügyi Tanácsadó Kft végzi a 
feladatát. Az érintett önkormányzatok együttes ülésén a szervezési feladatokat időhöz kötötte, 
ami január 15-ig lett meghatározva. Mivel a lakosság minél szélesebb körben való bevonása a 
cél, ehhez több időre van szükség, ezért a Kft. megbízatását a többi önkormányzattal 
megbeszélve 2011. február 15-ig kellene meghosszabbítani. Kérem a képviselő-testület 
tagjait, hogy szavazzuk meg  a javasolt időpontot. Kérem aki egyetért azzal, hogy az Eu 
Lorand Kft.  megbízatását meghosszabbítsuk  2011. február 15-ig,  a viziközmű társulat 
szervezési feladatainak elvégzésére kézfelnyújtással szavazzon.  
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

81/2010. (XII. 14.) számú határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 
 Úgy döntött, hogy az Eulorand Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nek a víziközmű-társulat  

megszervezéséhez szükséges szándéknyilatkozatok és LTP-s szerződések 
megkötésének határidejét 2011. február 15. napjáig állapítja meg.  

 
7. Napirend 
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet aktualizálása, megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
A rendeleteink felülvizsgálata során megállapításra a helyi iparűzési adóról szóló 
rendeletünket is aktualizálni kell, amit a kiadott írásos előterjesztés is tartalmaz. Kérem, hogy 
akinek a rendelet tervezettel kapcsolatosan kérdése, véleménye van, szíveskedjen megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü. Biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetről készült előterjesztést, a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szabó József polgármester 
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem,hogy az előterjesztésben foglalt rendelet 
tervezetet a Helyi iparűzési adóról kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni. 
 
Szavazás 
 



Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

14/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete  
a helyi iparűzési adóról 

 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés d) 
pontjában felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,   
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  
a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:  
 

1.  Az adókötelezettség  
1. §  (1)  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes  

jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési 
tevékenység).  

(2)  Az önkormányzat illetékességi területe: Monostorpályi Község 
Önkormányzatának közigazgatási területe.  

 
2. Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 

2. §  Az önkormányzat adómentességet, adókedvezményt nem állapít meg.  
 

Az adó mértéke 
3. §  (1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mérte az  

adóalap 1%-a.  
(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

a)  a Hatv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés  
után naptári naponként 700 forint, 

b)  a Hatv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-
végzés után naptári naponként 5.000 forint.  

(3)  Az adót a 60600015-11047681 számú számlára kell befizetni.  
 

Záró rendelkezések  
4. §  (1)  Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát  

veszti a helyi iparűzési adóról szóló 18/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelet, 
valamint az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek 
módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2007. (X.29.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a.  

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Hatv., valamint a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
Mb. jegyző 

 



 
A rendeletet 2010. december 15.-én kihirdettem. 
 

 
Juhász Péter 
Mb. jegyző 

 
 
 
8. napirend 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet aktualizálása, megalkotása, 
valamint a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
(írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
A  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 
felülvizsgálatra került önkormányzatunk Képviselő-testülete által megalkotott „a 
magánszemélyek kommunális adójáról „ szóló 13/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. 
A rendelet tervezetet a nevezett jogszabálynak megfelelően alakítottuk ki. Fontos szempont 
volt az, hogy a felsőbb rendű jogszabályban szabályozott feladatokat a rendelet tervezet nem 
tartalmazza, melyet nem is tartalmazhat.  
Kérem, amennyiben az előterjesztéshez kérdés, vélemény van, szíveskedjenek megtenni. 
 
Sápiné Molnár Edit Pü. Biz. elnöke, képviselő 
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a  magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
tervezetről készült előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szabó József polgármester 
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt rendelet 
tervezetet a Magánszemélyek kommunális adójáról kézfelnyújtással szíveskedjenek 
elfogadni. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati rendeletét. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

15/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  
a magánszemély kommunális adójáról, valamint a vállalkozók kommunális adójáról 

szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,   
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  



a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a vállalkozók kommunális adójáról szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:  

 
1. Az adókötelezettség 

 
1. §  (1)  Kommunális adókötelezettség (továbbiakban: adó) terheli a Hatv. 24 és 25.§- 

aiban meghatározottakat.  
(2) Az önkormányzat illetékességi területe: Monostorpályi Község 

Önkormányzatának közigazgatási területe.  
 

2. Az adó mértéke, adómentesség, adókedvezmény 
 
2. §  (1)  Az adó évi mértéke a Hatv. 11. §-ában és a 17. §-ában meghatározott  

adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6.000 Ft.  
(2) Az önkormányzat adómentességet, adókedvezményt nem állapít meg. 

  (3)  Az adót a 60600015-11047650 számú számlára kell befizetni.  
 

 
3. Záró rendelkezések  

 
3. §  (1) Jelen rendelet 2011.január 1. napján lép hatályba.  

(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 13/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet. 

(3)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vállalkozók 
kommunális adójáról szóló 21/2003. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.  

(4)  A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Hatv., valamint a más 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
Mb. jegyző 

 
 
A rendeletet 2010. december 15.-én kihirdettem. 
 

 
Juhász Péter 
Mb. jegyző 

 
 
 
 
9. napirend 
A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: mb. jegyző 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Részletesen ismerteti a változást. Megfogalmazza a határozat-tervezetet.  



 
Szabó József polgármester 
Amennyiben nincs  hozzászólás nincs, kérem, hogy az előbb ismertetett határozat-tervezetet a 
polgármesteri hivatal alapító okirat módosítását  kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

82/2010. (XII. 14.) számú határozat 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
„Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása”  tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2010. 
december 14-ei hatállyal jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen határozat 
2. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon 
kívül helyezi a  50/2009. (X.20.) számú  határozatát. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82/2010. (XII.14.) számú határozat 1. számú melléklete  
 

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát  az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok az alábbira módosulnak  
Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
813000 zöldterület kezelés 
421100 út, autópálya építése 
421300 híd, alagút építése 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562913 iskolai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
562920 egyéb vendéglátás ( vendégétkeztetés) 
522110 közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 
681000 saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841126 önkormányzatok és többc.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége 
841112 önkormányzat jogalkotás 
691020 egyéb jogi tevékenység 
841114 Ogy. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 
841117 EU. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841133 adó, illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 
841401 önkormányzatok közbeszerzési eljár.lebonyolít.összef.szolg. 
949900 m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
890216 önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok támogatása 
890301 civil szervezetek működési támogatása 
890506 egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása 
842541 ár,- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
841403 város,-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842421 közterület rendjének fenntartása 
890441 közcélú foglalkoztatás 
890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 
960302 köztemető-fenntartás és működtetés 
841402 közvilágítás 
841901 önkormányzatok,val.többc.kistérs.társulások elszámolásai  
851011 óvodai nevelés, ellátás 
852011 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 1-4 évf. 
852021 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 5-8 évf. 
855911 ált.isk.napköziotthoni nevelés 
855914 ált.iskolai tanulószobai nevelés 
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101 háziorvosi alapellátás 
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 



843047 egyéb terméészetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása 
750000 állat- egészségügyi ellátás 
882112 időskorúak járadéka 
882113 lakásfenntart.támogatás normatív alapon 
882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 ápolási díj alanyi jogon 
882116 ápolási díj méltányossági alapon 
882111 rendszeres szociális segély 
882117 rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 óvodáztatási támogatás 
841339 munkanélküli ellátások finanszírozása 
882121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 átmeneti segély 
882123 temetési segély 
882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 közgyógyellátás 
882203 köztemetés 
882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
370000 szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése 
381101 települési hull.összeteőinekválogatása,elkül.begyűjt.-száll.-átrakása 
381103 telep.hulladék vegyes(ömlesztett begyűjtése,szállítása, átrakás 
910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése 
910123 könyvtári szolgáltatások 
931102 sportlétesítmények működtetési és fejlesztése 
842428  bűnmegelőzés  
841116 országos települési és területi kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos 

tevékenység  
 

2. Hatályon kívül helyeződik:  
 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 

 
3. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó az 

alábbira módosul.  
 

„Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó.” 
 

 
 
 
 



 
82/2010. (XII.14.) számú határozat 2. számú melléklete  

 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak 
szerint állapítja meg:  

 
Alapító okirat 

 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a 
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
Neve: Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1. 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 5/1990. (10.10.) Önkormányzati határozat 
Jogelődjének neve: Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1990.12.01. 
Önkormányzati határozat) 
Jogelődjének címe: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 2. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenysége: 
Az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű 
előkészítése, a döntés meghozatala, és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az 
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. 
 
Állami feladatként ellátott alaptevékenység: TEÁOR: 8411-Általános közigazgatás 
Szakágazat: 841105-Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 
 
Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
813000 zöldterület kezelés 
421100 út, autópálya építése 
421300 híd, alagút építése 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562913 iskolai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
562920 egyéb vendéglátás ( vendégétkeztetés) 
522110 közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 
681000 saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841126 önkormányzatok és többc.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége 



841112 önkormányzat jogalkotás 
691020 egyéb jogi tevékenység 
841114 Ogy. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 
841117 EU. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841133 adó, illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 
841401 önkormányzatok közbeszerzési eljár.lebonyolít.összef.szolg. 
949900 m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
890216 önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok támogatása 
890301 civil szervezetek működési támogatása 
890506 egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása 
842541 ár,- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
841403 város,-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842421 közterület rendjének fenntartása 
890441 közcélú foglalkoztatás 
890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 
960302 köztemető-fenntartás és működtetés 
841402 közvilágítás 
841901 önkormányzatok,val.többc.kistérs.társulások elszámolásai  
851011 óvodai nevelés, ellátás 
852011 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 1-4 évf. 
852021 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 5-8 évf. 
855911 ált.isk.napköziotthoni nevelés 
855914 ált.iskolai tanulószobai nevelés 
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101 háziorvosi alapellátás 
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
843047 egyéb terméészetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása 
750000 állat- egészségügyi ellátás 
882112 időskorúak járadéka 
882113 lakásfenntart.támogatás normatív alapon 
882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 ápolási díj alanyi jogon 
882116 ápolási díj méltányossági alapon 
882111 rendszeres szociális segély 
882117 rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 óvodáztatási támogatás 
841339 munkanélküli ellátások finanszírozása 
882121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 átmeneti segély 
882123 temetési segély 
882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 közgyógyellátás 
882203 köztemetés 



882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
370000 szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése 
381101 települési hull.összeteőinekválogatása,elkül.begyűjt.-száll.-átrakása 
381103 telep.hulladék vegyes(ömlesztett begyűjtése,szállítása, átrakás 
910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése 
910123 könyvtári szolgáltatások 
931102 sportlétesítmények működtetési és fejlesztés 
842428  bűnmegelőzés  
841116 országos települési és területi kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos 

tevékenység  
 
Illetékességi területe: Monostorpályi Község közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye: 
 Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.  
 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
 
Monostorpályi, 2010. december 14.  

P.H. 
 
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 
 
10. napirend  
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának megalkotása (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 



A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jelen módosítását jogszabály 
változások indokolták melyeket az előterjesztés  részletesen  tartalmaz. Kérem, hogy akinek 
az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, szíveskedjen megtenni. 
Hozzászólás nincs, kérem, aki az előterjesztésben foglalt Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési szabályzatát elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

83/2010. (XII. 14.) számú határozat 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat 
Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: SZMSZ) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal  elfogadja. 
Amennyiben az SZMSZ függelékeiben változás történik, abban az esetben a jegyző 
köteles a változatokat végrehajtani a Képviselő-Testület jóváhagyása nélkül.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
közzétételéről gondoskodjon. 

   
 Határidő: azonnal.  
 Felelős: a jegyző 
 
A szabályzatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
11. napirend 
Köztisztviselők 2011. évi kiemelt céljainak meghatározása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése határozza 
meg azt, hogy a köztisztviselők teljesítményértékelésének megállapítását megelőzően (annak 
előzményeként) szükséges a helyi önkormányzat által kiemelt célok meghatározása.  
Ennek alapján készíti el a jegyző a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit, majd év 
végével a teljesítménykövetelmények értékelését. a jegyző tekintetében mindezt a 
polgármester végzi el, majd erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
Kérem, hogy ezek figyelembe vételével szíveskedjenek kézfelnyújtással  elfogadni az 
előterjesztésben foglaltakat a köztisztviselők 2011. évi kiemelt céljainak meghatározását 
illetően.  
 
Szavazás 
 



Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

84/2010. (XII. 14.) számú határozat 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében biztosított körében eljárva a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat a következők 
szerint határozza meg: 

 
1.) A képviselő-testület és bizottságai törvényes működésének biztosítása. 
2.) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetésében meghatározott célok 

végrehajtása, a takarékos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeinek 
érvényesítése. 

3.) A szolgáltató típusú ügyintézés, a törvények és a szakszerű hivatali működés 
követelményeinek megtartása. A hivatali ügyintézés korszerűsítése a változó és új 
jogszabályok végrehajtása érdekében.  

4.) A gazdasági program végrehajtására meghatározott feladatok, projekt tervek, pályázati 
kiírásának megfelelő és ütemezett megvalósítása. 

5.) A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása, képzések, 
továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

6.) Monostorpályi Község Önkormányzata által fenntartott intézmények és az 
önkormányzat hivatala belső ellenőrzésének ütemezett végrehajtásával szakmai és 
pénzügyi tevékenységük költséghatékony ellátásának segítése. (A belső ellenőrök 
ellenőrzési programja kistérségi szinten a Társulási Tanács által került elfogadásra.) 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 
megtételére. 
Végrehajtásért felelős:  a polgármester  
    a jegyző  
Határidő:     2011. 01.31.  

 
12. Napirendi pont: Egyebek 
 
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. levelének ismertetése 
 
Szabó József polgármester 
Az MVM Energiakereskedelmi Zrt  az alábbi ajánlatot küldte  a 2011. évi kedvező 
intézményi és közvilágítási villamos energia árával kapcsolatosan. 
Ajánlat szó szerint ismertetve lett, mely a jegyzőkönyv előterjesztéséhez csatolva van. 
 
Megbízott jegyzői döntés meghozatala  
 
Juhász Péter mb. jegyző  



A 2010. december 1-ei ülésen elfelejtettem megemlíteni, így a Képviselő-Testület nem tudott 
dönteni arról, hogy ahhoz, hogy megbízott jegyző legyek Monostorpályiban a Képviselő-
Testület egy határozatot kell hoznia. A határozat-tervezet az alábbi:  
 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

képviselő-testületének  

…/2010. (… . … .) számú  

határozata  

 

A képviselő-testület  

1. Jóváhagyja azon megállapodást, mely Szabó József Monostorpályi Község 
Polgármestere és Petrucz Sándor jegyző között köttetett 2010. december 1.napján.  

2. Felkéri Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-Testületét arra, hogy 
engedélyezze azt, hogy Petrucz Sándor jegyző a Monostorpályi Község 
Önkormányzata Jegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásának 
Monostorpályi testületi ülésén – valamint annak valamennyi napirendi pontjánál - 
megbízott jegyzőként részt vegyen, feladatait ellássa, valamint ezen testületi ülést 
megelőzően a beérkezett pályázatokat törvényességi szempontból leellenőrizze.  

3. A megbízott jegyzői feladatok Monostorpályiban történő elvégzése idejére – amely az 
1. és 2. pont alapján legalább 3 munkanap – Petrucz Sándor jegyzői Bihartorda 
Község Önkormányzat Képviselő-Testülete által megállapított illetményét és az 
útiköltségét Monostorpályi Község Önkormányzata a mindenkori költségvetésében 
biztosítja.  

4. Petrucz Sándor jegyző monostorpályi megbízott jegyzői megbízatása a 3. pontban is 
foglaltakra tekintettel a Monostorpályi Község Jegyzői munkakör betöltésének idejéig 
szól.  

5. Engedélyezi Szabó József polgármesternek azt, hogy az 1. és 2. pontbeli feladatokkal 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, ha szükséges úgy 3 munkanapnál több 
munkanapra is felkérheti Petrucz Sándor jegyzőt a megbízott jegyzői feladatok 
ellátására.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

Szabó József polgármester  
Kérem, hogy aki a határozat-tervezet elfogadja kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

képviselő-testületének  

85/2010. (XII. 14.) számú  



határozata  

 

A képviselő-testület  

1. Jóváhagyja azon megállapodást, mely Szabó József Monostorpályi Község 
Polgármestere és Petrucz Sándor jegyző között köttetett 2010. december 1.napján.  

2. Felkéri Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-Testületét arra, hogy 
engedélyezze azt, hogy Petrucz Sándor jegyző a Monostorpályi Község 
Önkormányzata Jegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásának 
Monostorpályi testületi ülésén – valamint annak valamennyi napirendi pontjánál - 
megbízott jegyzőként részt vegyen, feladatait ellássa, valamint ezen testületi ülést 
megelőzően a beérkezett pályázatokat törvényességi szempontból leellenőrizze.  

3. A megbízott jegyzői feladatok Monostorpályiban történő elvégzése idejére – amely az 
1. és 2. pont alapján legalább 3 munkanap – Petrucz Sándor jegyzői Bihartorda 
Község Önkormányzat Képviselő-Testülete által megállapított illetményét és az 
útiköltségét Monostorpályi Község Önkormányzata a mindenkori költségvetésében 
biztosítja.  

4. Petrucz Sándor jegyző monostorpályi megbízott jegyzői megbízatása a 3. pontban is 
foglaltakra tekintettel a Monostorpályi Község Jegyzői munkakör betöltésének idejéig 
szól.  

5. Engedélyezi Szabó József polgármesternek azt, hogy az 1. és 2. pontbeli feladatokkal 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, ha szükséges úgy 3 munkanapnál több 
munkanapra is felkérheti Petrucz Sándor jegyzőt a megbízott jegyzői feladatok 
ellátására.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárja.  
 

K.m.f.  
 
 
Szabó József         Juhász Péter  
polgármester                     mb. jegyző  


