
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én megtartott 
nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: - 
d. rendeletek: - 

Ügyiratszám:

Határozatok: - 

Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONT:     

1. Jegyzői eskü letétele (szóbeli előterjesztés) 

Monostorpályi, 2011. január 14. 

SZABÓ JÓZSEF PETRUCZ SÁNDOR 
Polgármester Bihartorda Község Jegyzője 
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J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2011.  január  14-én  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-
Testületének nyílt üléséről

Jelen vannak: Szabó József polgármester
Basa Attila alpolgármester
Berényi Attiláné,  Gyügyei Ernő,  Nyilas József,  Sápiné 

                              Molnár Edit,  Dr. Varga Zoltán képviselők. 
         

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: Petrucz Sándor Bihartorda község jegyzője

Szabó József polgármester
Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  képviselő-testületi  ülés  határozatképes, 
minden megválasztott képviselő (7 fő) jelen van az ülésen. 

Javaslatot tesz a meghívóban is közölt és az egyebek napirendre.

Napirendi pontok:

1. Jegyzői eskü letétele (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: a polgármester

2. Egyebek

Szabó József polgármester 
Van-e  a képviselő-testület tagjai részéről az egyebekben  előterjesztése?

Előterjesztésre a képviselő-testület tagjai részéről nem érkezett jelzés.

Kérte, hogy a napirendet a képviselő-testület tagjai fogadják el.

A  képviselő-testület  tagjai  egyhangúlag,  7  igen  szavazattal  elfogadták  az  ülés 
napirendjét.

1. napirendi pont: Jegyzői eskü letétele (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

Szabó József polgármester
A jegyzői munkakör betöltéséről 2011. január 10-én megtartott ülésen döntött a képviselő-
testület  Juhász  Péter  személyében.  Kinevezett  jegyzőként  2011.  január  17-től  kezdi  meg 
munkáját, előtte azonban esküt kell tenni. 

Az eskütétel idejére kérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni.

Felkérem Juhász Péter Jegyzőt, hogy a képviselő-testület és jelenlévők előtt szíveskedjen az 
estük letenni.
Juhász Péter jegyző a képviselő-testület  előtt  Szabó József polgármester előolvasásával az 
alábbi esküt tette, mely az alábbi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
alapján: 
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„Én Juhász Péter  esküszöm, hogy hazámhoz,  a  Magyar Köztársasághoz és annak népéhez h  leszek.ű  
Országunk  Alkotmányát,  alkotmányos  jogszabályait  megtartom.  A  min sített  adatot  meg rzöm.  Hivataliő ő  
kötelességeimet  részrehajlás  nélkül,  lelkiismeretesen,  becsületesen,  a  jogszabályoknak  megfelel en,ő  
pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem 
(és Monostorpályi Község önkormányzata) érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül 
példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejl dését,ő  
szellemi és anyagi javainak gyarapodását el mozdítsam.”ő

(Az eskütev  meggy z dése szerint:)ő ő ő

„Isten engem úgy segéljen!”

Szabó József polgármester
Gratulált Juhász Péternek a jegyzői kinevezéséhez, munkájához erőt, egészséget kívánt.

2. napirendi pont: Egyebek

Szabó József polgármester
Az  alábbiakról  szeretném  tájékoztatni  a  képviselő-testületet.  A  Magyar  Ökomenikus 
Segélyszervezet jóvoltából az EU Élelmiszersegély Programban részt tudtunk venni. Ennek 
keretében  az  együttműködési  megállapodás  aláírásra  került.  A  Magyar  Ökumenikus 
Segélyszervezet jelezte, hogy az EU Élelmiszer-segélyprogram 2010.II. fordulója keretében 
élelmiszer-segélyt biztosit a Monostorpályin élő szociálisan rászoruló családok számára.

3 csoportba tartozó személynek, családnak adható élelmiszersegély az idei évben

- létminimum közelében élők

- hátrányos helyzetű gyerekek

- ill. kisnyugdíjasok számára

Az alábbi élelmiszermennyiséget tudják biztosítani a település számára:

- lisztkeverék: 3200kg (4raklap)

- spagetti tészta: 1440kg (2raklap)

- gluténmentes tészta: 500kg (1raklap)

- konzerv kukorica:571,2kg (1raklap) - 1680db x 0,34kg/doboz élelmiszer legkisebb 
kiszerelés: liszt (kg), tészta (0,5kg), konzerv kukorica (0,34kg)

Helyszin: Miskolc,ÁTI Depó raktára(Repülőtéri út 6-8),ill.

Miskolc, Zsigmondy Vilmos u.49 (felrakodás 2helyszinen)
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Szállítás Időpontja: 2011.január 26-29 között. 

A szállításról az együttműködési megállapodás kézhezvételét követően fenti  helyszínről és 
egyeztetett időpontban megfelelő szállítójárművel nekünk kell gondoskodnunk. 

Kérek minden képviselőt,  hogy az SZMSZ 1. függelékében meghatározott  utcákban lakók 
tekintetében  mérjék  fel,  hogy  az  említettek  alapján  kik  lesznek  rászorultak.  Az 
együttműködési megállapodást miden képviselőnek el fogom juttatni. 

Több tárgy nem lévén az ülést a polgármester berekesztette.

K.m.f.

                     Szabó József                                Petrucz Sándor  
                     Polgármester                        Bihartorda Község Jegyzője
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