
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott 
nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: 15-16/2010. (I. 25.) számú határozatok.  
d. rendeletek: - 

Ügyiratszám:

Határozatok: 

- 15/2010. (I. 25.) számú határozat: Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére 
pályázat kiírása 

- 16/2010.  (I.  25.)  számú  határozat:  Érmelléki  Vidékfejlesztési  Nonprofit  Kft. 
taggyűlésein való polgármesteri képviseletre való felhatalmazás. 

Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONTOK:     

1. Gondozási  Központ  intézményvezetői  álláshelyére  pályázat  kiírása  (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

2. Egyebek 

Monostorpályi, 2011. január 25. 

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 
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Jegyzőkönyv

Készült 2011. január 25-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
nyílt képviselő-testületi üléséről.

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

képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Dr. Varga Zoltán képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:
- Juhász Péter jegyző

A társadalmi szervezetek képviseletében megjelent: 
- Kéri Lajos Monostorpályi Sportegyesület  vezetője 
- Dorogi Tibor a Monostorpályi Horgászegyesület vezetője

Lakosok száma: 15 fő.

Szabó József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-Testület tagjai közül Dr. Varga Zoltán képviselő igazoltan van távol, 6 fő jelen van.

Külön  köszöntötte  a  nyilvánosság  körében  megjelenteket,  valamint  a  községi  társadalmi 
szervezetek képviseletében megjelenteket.

Napirendi pontok a meghívóban valamint az önkormányzat honlapján is közöltek alapján a 
következők: 
 

1. Gondozási  Központ  intézményvezetői  álláshelyére  pályázat  kiírása  (írásos 
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

2. Egyebek

A Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása írásos előterjesztés volt, 
melyet  minden  képviselő  megkapott,  valamint  az  egyebekben  nekem  lesz  három 
előterjesztésem. 

Van-e a képviselő-testület tagjai részéről további előterjesztés?

Előterjesztésre az ülés napirendjét illetően nem jelentkezett senki a képviselő-testület részéről.

Kérte, aki a meghívóban szereplő napirenddel egyetért, szavazzon.

Szavazás
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta az ülés napirendjét. 

1. napirendi pont: Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester
Dr. Varga Zoltán képviselő nem tud részt venni az ülésen, ezért írásban elküldte a véleményét, 
melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak, és megismerhették. 
A  napirenddel  kapcsolatosan  megkérem  Juhász  Péter  jegyző  urat,  hogy  a  jogi  oldalát 
megközelítve röviden adjon tájékoztatást a képviselő-testület felé. 

Juhász Péter jegyző
2010.  december  30-án megjelent  a  2010.  évi  CLXXV. törvény,  mely a  Kjt-t  módosította. 
Többek között módosítva lettek azon rendelkezések miszerint az intézményvezetői álláshely 
betöltésére iskolai végzettségének megfelelő szakembert nevez ki a testület, ehhez párosítja a 
vezetői  megbízását.  A Kjt-nek  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet tartalmaz még a pályázat 
kiírására rendelkezéseket, valamint az 1/2000. SZCSM rendelet határozza meg azt, hogy a 
Gondozási Központ intézmény vezetői munkaköre önálló intézmény vezetői munkakör. Nem 
érvényesül a Kjt. azon rendelkezése, hogy mögöttes munkakörhöz kapcsolódik a magasabb 
vezetői  megbízás.  Itt  egyként  kell  ezt  kezelni.  Ez  a  két  pillér  egy  pillérré  módosul.  A 
Képviselő-Testület  kinevezi,  egyben  magasabb  vezetői  megbízást  is  ad.  Amennyiben  a 
fenntartó  döntése  alapján  2011.  január  1.–  e  után  vezetői  pályázatot  ír  ki,  a  pályázat 
időpontjában újonnan kinevezett vezetői megbízással megszűnik a korábbi vezető állása. Ha a 
korábbi vezető lesz a nyertes, ki kell nevezni, magasabb vezetői megbízást kell adni neki. 
Lényegében a testületi  ülésre  azért  került  sor,  mert  lehetőség nyílik  a  testület  részéről  az 
intézményvezetői  pályázat  kiírására.  Az  intézmény  vezetői  .munkakörhöz  milyen  iskolai 
végzettséggel kell rendelkezni: kb. 10.12 végzettség van meghatározva az 1/2000.-es SZCSM 
rendeletben,  annak  a  8.2  pontjában.  Ha ebben  a  pontban  szereplő  végzettségű  pályázatót 
nevez ki a testület, akkor nem szükséges a Gondozási Központban lévő részegységek élére 
vezetői  megbízást  adni.  A  8.2-es  pont  a  bentlakásos  intézmény  vezetéséhez  szükséges 
végzettségeket  taglalja.  Nem  kötelező  valamennyi  végzettséget  beletenni  a  pályázatba,  a 
képviselő-testület  határozza  meg  azt,  hogy  milyen  végzettségeket  tesz  bele  a  pályázat 
kiírásba.  Ezen  kívül  elég  kényes  a  jogi  oldala,  tekintettel  arra,  hogy  az  önálló  vezetői 
munkakörrel 5 évre lesz megbízva, kinevezés is megszűnik 5 év múlva, és újabb pályázatot 
kell kiírni. Nem az iskolai vagy óvodai vezetőhöz hasonló munkakör betöltéséről van szó, itt a 
törvény másképp határoz. Ebben különbözik más vezetői titulustól.
A  jogszabályok  sajnos  nem  egyértelműek,  sok  segítséget  sem  kaptam,  azt  azonban 
mindenképpen, hogy ki lehet írni  a pályázatot. Közzé lesz téve a honlapon is és a KSZK 
oldalán, valamint a hivatal hirdetőtábláján. Ezen kívül még a szociális közlönybe is közzé kell 
tenni.  A KSZK honlapon legalább 30 napig  kell  megjeleníteni.  Röviden ennyit  szerettem 
volna elmondani. Szívesen válaszolok a képviselő-testület, vagy a megjelent lakosok részére 
bármilyen kérdésre, amennyiben igénylik. 

Szabó József polgármester 
Határozat  tervezetet  mindenki  megkapta,  az  előterjesztés  is  részletes  volt  azt  hiszem  az 
írásbeli, mind a szóbeli kiegészítés is. 
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Van-e ezzel kapcsolatos kérdés?

Hozzászólásra nem jelentkezett senki, kérdést sem tettek fel.

Kéri, aki elfogadja a pályázat kiírását, a határozat tervezetben foglaltak alapján, szavazzon.

Szavazás

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 ellenszavazattal elfogadta a 
Gondozási  Központ  intézményvezetői  álláshely  betöltésével  kapcsolatos  pályázat  kiírását. 
Meghozta az alábbi határozatát. 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
15/2011. (I. 25.) számú

Határozata

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete (4275 Monostorpályi, Bajcsy 
Zs. utca 1.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet a Gondozási Központ (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.) 

intézményvezetői (önálló, magasabb vezetői munkakör) 
álláshelyének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott  idejű  5  év-ig  tartó  közalkalmazotti  jogviszony  a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján (3 hónapos próbaidővel). 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.

A  munkakörbe  tartozó,  illetve  a  vezetői  megbízással  járó  lényeges  feladatok:  Az 
intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása. 

Az intézmény tevékenységi köre: 
1. házi segítségnyújtás, 
2. étkeztetés,
3. idősek nappali ellátása, 
4. idősek bentlakásos ellátása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek: 
1. az  1/2000.  (I.  7.)  SZCSM  rendelet  3.  melléklet  8.2.  pontja  alapján:  szociális 

menedzser,  okleveles  szociálpolitikus,  igazgatásszervező  szociális  igazgatás 
szakirányú végzettséggel, 

2. felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, 
a  szociális  ellátás,  az egészségügyi ellátás területén betöltött  munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, 

3. magyar állampolgárság, büntetlen előélet
4. A határozott idejű kinevezés három hónapos próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális szakterületen végzett szakmai gyakorlat. A 
szakmai gyakorlatot a pályázónak igazolnia kell. 

Elvárt kompetenciák: 
1. Vonatkozó jogszabályok általános ismerete
2. Kiváló szintű szervező és kommunikációs készség
3. Felhasználó szintű Microsoft Office eszközök (Word, Excel)  és az internet ismerete
4. B kategóriás személygépkocsi vezetői igazolvány

A pályázathoz csatolni kell: 
1. a pályázó szakmai önéletrajzát,
2. a pályázó büntetlen előéletét igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
3. az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  programot  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő 
fejlesztési elképzeléssel,
4. képesítést igazoló okirat másolatát, 
5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 

5.1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

5.2. a  pályázat  elbírálását  a  Képviselő-Testület  nyílt,  vagy  zárt  ülésen 
tárgyalja, 

5.3. a  nyertes  pályázat  esetén  eleget  tesz  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének,  

5.4. a pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik.  

Az álláshely betölthető: A munkakör legkorábban 2011. március 
16. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 11. 

A pályázat  benyújtásának  módja  és  helye:  A pályázatot  postai  úton  kell  benyújtani 
Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  részére  (4275  Monostorpályi, 
Bajcsy  Zs.  utca  1.).  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban  szereplő 
………….azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”. 

A pályázat elbírálásának módja és rendje:  A pályázatokat a pályázat előkészítője által 
esetenként összehívott bizottság véleményezi, melynek határideje 2011. március 7. napja. A 
kinevezésről,  valamint  a  magasabb  vezetői  megbízásról  Monostorpályi  Község 
Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt. 
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó József polgármestertől a 06-
20-962-12-30-os telefonszámon. 

A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  (KSZK) 
internetes oldalán való megjelenés időpontja: 2011. év ………..hó……..nap. 

A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatokat  a  pályázat  előkészítője  által  esetenként  összehívott  bizottság  véleményezi, 
melynek határideje  2011.  március  7.  napja.  A kinevezésről,  valamint  a  magasabb vezetői 
megbízásról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt.

Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-Testülete  fenntartja  magának azt  a  jogot, 
hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó József polgármestertől a 
06-20-962-12-30-os telefonszámon.

A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  (KSZK) 
internetes oldalán való megjelenés időpontja: 2011. év ………..hó……..nap

2. napirendi pont: Egyebek

Szabó József polgármester
Érmelléki Kistérségi Társulás Cégbejegyzéssel kapcsolatosan változás történik. 
Kérték azt a képviselő-testületi határozatot, melyben az önkormányzat képviseletéről döntés 
született.  Fel  kell  hatalmazni  a  polgármestert,  hogy  a  polgármester  teljes  hatáskörrel 
képviselje az önkormányzatot. Meg is találtuk 2008. évben hozott önkormányzati határozatot. 
Ebben név szerint lett Vágó András megbízva, ez most értelem szerűen nem releváns már, 
módosítása  szükséges.  Olyan  határozatot  javaslok  hozni,  ahol  nem  lesz  nevesítve,  csak 
megbízza a polgármestert az önkormányzat képviseletére. 
Megfogalmazza a polgármester a határozat-tervezetét: 
„A Képviselő-Testület 

1. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit 
Kft. taggyűlésein az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és ott a szükséges 
nyilatkozatokat aláírja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti változás-bejelentést az Érmelléki 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére küldje meg. 

Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal” 

Kérem aki ezzel egyetért szavazzon.

Szavazás
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
16/2011. (I. 25.) számú

Határozata

A Képviselő-Testület 
1. Felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy  az  Érmelléki  Vidékfejlesztési 

Nonprofit Kft. taggyűlésein az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és 
ott a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

2. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pont  szerinti  változás-bejelentést  az 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. részére küldje meg. 

Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal

Szabó József polgármester
Tájékoztató jelleggel szeretném a képviselő-testület elé tárni azt az árajánlatot, melyet a Gold 
Kft.-től kaptuk. (Ismerteti az ajánlatot, a jegyzőkönyv melléklete). 
 A katasztrófavédelemtől  és  tűzoltóságtól  kaptunk a belvízvédekezéshez  szivattyúkat,  már 
egyszer adtak haladékot,  de ezeket hétvégén vissza kell  adnunk. Ahhoz hasonló szivattyút 
lehet beszerezni melyet jelenleg is használunk, 32.500 Ft-ért tudnának adni, ha volna nekik 
jelenleg, leghamarabb április elején lesz. Tömlővel lehet használni három colos csatlakozóval, 
van ehhez hasonló kisebb teljesítményű szivattyú két colos, azt javasolják; jelenleg ez van 30 
E  Ft  +  ÁFA összegért,  2  colos  tömlőket  lehet  hozzájuk  csatlakoztatni,  valamint  hozzá 
csatlakoztatható  szívócsonkot,  stb.  Kérdés,  beruházzunk-e,  vagy  sem,  és  melyikhez, 
nagyobbhoz, vagy kisebbhez. Eddig a kisebbet  használtunk és el boldogultunk vele, kettő 
között árban nem nagy a különbség, de a két coloshoz vannak tömlőink, javaslom, ebből a 
kisebből rendeljünk. A megrendelést akkor rendezni fogom.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő
Ehhez nem értek, milyen hatékonysággal dolgozik, elegendő – e vagy sem?

Szabó József polgármester
Motor teljesítménye kb. ugyan az, csak az időben van különbség, mennyi ideig használjuk. A 
megvásárolni kívánt 500 litert tud kiszivattyúzni percenként, a nagyobbik  1000 litert, viszont 
ilyen  most  nincs,  valamint  ez  utóbbihoz  3  colos  csatlakozó  kell,  a  faluban  pedig  több 
embernek 2 colosa van. Utána érdeklődök, ha áprilist  mindenképpen meg kell  várni,  meg 
lehet venni a nagyobbat is. Ezt csak tájékoztatási jelleggel szerettem volna elmondani.
Van egy  másik  ajánlat,  amivel  Gyügyei  Ernő  képviselő  keresett  meg.  Mindenkinek  nagy 
gondot jelent a gázkiadással való költség. Önkormányzatunknál minden intézménynél nagy 
gázkazánok, konvektorok vannak. Lehetőség van olyan készülék felszerelésére, ami kevesebb 
gázfogyasztást eredményez.
Megkérem  Gyügyei  Ernő  képviselőt,  hogy  pár  szóban  adjon  tájékoztatást  ajánlatával 
kapcsolatban.
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Gyügyei Ernő képviselő
Van  az  úgynevezett  petró  -  buszter  és  a  turbó  -  buszter  elnevezésű  mágneses  gyűrűk, 
amelynek felszerelésével csökkenthető a gázfogyasztás. Hogy milyen áron lehet beszerezni, 
az interneten meg lehet nézni. A mi ajánlatunk harmada annak, amilyen áron az internetet 
ezeket  be  lehet  szerezni.  A Debreceni  Zoltán  Úr adott  ajánlatot  mindenki  megkapta,  úgy 
gondolom, hogy korrekt módon lett ismertetve ez a dolog. Ez egy lehetőség, hogy hogyan 
lehet  takarékoskodni.  A  gázkazánnál  9-17  %  -  os,  a  konvektoroknál  pedig  25  %-os 
megtakarítást  lehet elérni.  Az Önkormányzat nagyker áron megvehetné ezeket a mágneses 
gyűrűket a  Kft. felszerelné őket.
Az ÖKONET-nél most lehetőség van olcsóbb beszerzési áron történő beszerzésre. Sok cég 
használja már. Ez egy lehetőség, az önkormányzat döntse el, hogy él-e ezzel vagy sem.

Szabó József polgármester
Minden összegeket összeadtunk, kb. 400 E Ft kiadást jelent az önkormányzatnak, számítások 
szerint  két  hónap  alatt  meg  lehet  takarítani  ezt  az  összeget.  Január  –  február  –  március 
hónapokban még fűtés lesz, kérdés, érdemes – e most belevágni, vagy az őszi szezonban?

Sápiné Molnár Edit képviselő
Úgy tudom, nyáron szokott  akció lenni ezekre a termékekre,  lesz-e mit  lehet erről  tudni? 
lenni?

Gyügyei Ernő képviselő
Vannak  nyáron  akciók,  de  arról  nem  tudnak  számlát  biztosítani,  nem  kapunk  számlát 
olyankor. A központból lehet megvenni, külön tagságon belül lehet megszerezni. 

Szabó József polgármester 
Hasznos  lehet  mindenképpen,  javaslom foglalkozzunk  ezzel,  várjuk  meg  a  fűtés  végét,  a 
költségvetésbe  be  kell  tervezni,  hogy  az  őszi  induláskor  már  ezzel  induljon  a  fűtés. 
Amennyiben önállóan is fel tudjuk szerelni, nyáron vagy ősszel felszereljük.

Gyügyei Ernő képviselő
Konvektornál fel lehet, azonban a kazánoknál mérési jegyzőkönyvet is javaslok készíteni. 

Szabó József polgármester
Konvektornál  megtakarítjuk  a  munkadíjat,  kazánoknál  megrendeljük.  A  költségvetésbe 
mindenesetre  betervezzük,  összeállítjuk  az  anyagot.  Következő  fűtési  szezont  kezdhetjük 
ezzel. Valakinek van-e még kérdése, hozzászólása.

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 
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