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Jegyzőkönyv

Készült 2011. január 31-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:
- Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Nyilas József, Sápiné Molnár Edit, Dr. Varga Zoltán önkormányzati képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Gyügyei Ernő, Berényi Attiláné képviselők. 

Tanácskozási joggal meghívott:
- Juhász Péter jegyző

Lakosok száma: 3 fő.

Szabó József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-Testület  tagjai  közül  Berényi  Attiláné  és  Dr.  Varga Zoltán képviselők igazoltan 
vannak távol, 5 fő jelen van.

Külön köszöntötte a nyilvánosság körében megjelenteket. 

Tájékoztatta a megjelent képviselőket és a lakosokat, hogy a mai testületi ülés megtartására 
meghívó nélkül, szóbeli, telefonos meghívással került sor. A napirend: 
 

1. Inkurrens anyagok biztosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

Az előterjesztés szóbeli, viszont elkészítettük a határozat-tervezetet, valamint szétosztottuk a 
testületi ülést megelőzően annak mellékletét képező anyagot. 

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

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

Kérte, aki napirenddel egyetért, szavazzon.

Szavazás

Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta az ülés napirendjét. 

1. napirendi pont: Inkurrens anyagok biztosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester
A Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinetje lehetőséget biztosított részünkre, hogy a 
Kalocsai, valamint Táborfalvi raktárukba megtekinthessük az alpolgármesterrel együtt az ott 
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található inkurrens anyagokat. Ezek az eszközök, anyagok a falut szolgálják, segítségükkel 
nemcsak a belvizes problémát, hanem egyéb más helyzetet is meg tudunk oldani. Két napot 
voltunk  ott.  Csupán  az  eszközök  elszállításáról  kell  gondoskodnunk,  ami  hozzávetőleg  3 
fuvarral megoldható, és kb. 300.000 Ft-ba kerül. Kérem alpolgármester Urat, hogy ismertesse 
az ott látottakat. 

Basa Attila alpolgármester 
Ismerteti  a  jegyzőkönyv  mellékletét  (  és  a  határozat-tervezet  mellékletét)  képező  listát 
részletesen. 

Sápiné Molnár Edit képviselő 
Magam részéről támogatom ennek megvalósítását. Mekkora az érték, amelyet sikerül majd 
elhozni onnan? 

Basa Attila alpolgármester 
Kb.  20  Millió  forintnyi  eszközt  sikerült  a  Kabinetnek  biztosítani  részünkre,  melyért 
köszönettel tartozunk. 

Sápiné Molnár Edit képviselő 
Úgy gondolom, hogy ilyen értékért a fuvar költsége elenyésző, mindenképpen élnünk kell 
ezzel a lehetőséggel. 

Szabó József polgármester 
Egyéb hozzászólás? 

Hozzászólásra nem jelentkezett senki, kérdést sem tettek fel.

Aki a testületi ülés elején kiosztott határozat-tervezet elfogadja, kérem szavazzon. 

Szavazás

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül 
meghozta az alábbi határozatát: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
17/2011. (I. 31.) számú

Határozata

A Képviselő-Testület 
1. Tisztelettel  megköszönni  a  Honvédelmi  Minisztérium  Miniszteri  Kabinetje  által 

biztosított  lehetőséget,  melyet  az  önkormányzat  részére  biztosított  azzal,  hogy 
Táborfalván  és  Kalocsán  az  inkurrencia  raktárakba  a  polgármester  és  az 
alpolgármester beléphetett és megtekinthette az ott található eszközöket. 

2. Ezen eszközök biztosítása a Monostorpályi Önkormányzat és a lakosok számára nagy 
segítséget jelentene, különösen a mostani és jövőbeni belvizes időszakok tekintetében. 
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3. Kérelemmel  fordul  a  Honvédelmi  Minisztérium  Miniszteri  Kabinethez,  hogy  a 
mostani  belvizes  tarthatatlan  állapot  megszüntetése,  és  jövőben  előforduló  esetek 
elkerülése érdekében, a mellékletben felsorolt eszközöket, anyagokat az önkormányzat 
részére térítésmentesen biztosítsa.  

4. A  mellékletben  felsoroltakon  kívül  a  Táborfalvai  raktárban  található  az 
Önkormányzatoknak összekészített  hálózsákokra is  igényt tartana,  amennyiben erre 
lehetőség  kínálkozik.  Kérelmezne még  a  kalocsai  raktárban található  ásót,  lapátot, 
csákányt, fejszét 100-100 db-ot. 

5. A kiválasztott és engedélyezett eszközök elszállítását az önkormányzat saját költségen 
vállalja, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésében biztosítja.  

6. Felkéri  a  polgármestert,  hogy a Képviselő-Testület  jelen  határozatában foglaltakról 
értesítse levélben és ha lehet személyesen is a  Honvédelmi Minisztérium Miniszteri 
Kabinetet. 

7. Amennyiben mellékletben felsorolt  inkurrens  anyagok biztosítása  megtörténik,  úgy 
azok elszállításának megszervezésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
Határidő: folyamatos

Melléklet 
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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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