
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 29.-én 
megtartott rendes nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 144 – 150/ 2011. (XII. 29.) számú határozatok    
d. rendeletek: 19 – 23 / 2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletek    
 
Ügyiratszám:  
 
Határozatok:  
 

- 144/2011. (XII. 29.) számú határozat: HBM Temetkezési Vállalat részére észrevétel  
- 145/2011. (XII. 29.) számú határozat: Feketefenyves védetté nyilvánításában döntés  
- 146/2011. (XII. 29.) számú határozat: Science Consulting Kft.-vel a komposztáló 

ládák megvalósítására kötött szerződésről döntés  
- 147/2011. (XII. 29.) számú határozat: A La-Urbe Kft.-vel a településrendezési 

tervvel kapcsolatos szerződésről döntés  
- 148/2011. (XII. 29.) számú határozat: Opus Team Kft.-vel szerződés megkötése a 

Gondozási Központ épületének felújítására a TIOP 3.4.1. számú pályázat megírására  
- 149/2011. (XII. 29.) számú határozat: Közbeszerzési terv aktualizálásának jegyzői 

feladatai  
- 150/2011. (XII. 29.) számú határozat: Ivóvízminőség-javító program 134/2011. (XI. 

23.) számú határozatának módosítása.  
 

Rendeletek:  
 

- 19/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: a közüzemi ivóvízdíj megállapításáról 
szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet 

- 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: A temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 23/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: Az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi 
ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   



 
3. A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (írásos 

előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

5. Feketefenyves védetté nyilvánításában döntés (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester 
 

6. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2011. december 29.  
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. december 29.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének rendes nyílt üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:   Dr. Varga Zoltán képviselő, Berényi Attiláné képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Hosszu László a Monostorpályi Jövőjéért KHE Elnöke  
- Kardos Róza a PB külsős tagja  
- Merkószki András a PB külsős tagja, az általános iskola igazgatója  

 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. 2 képviselő jelentette távolmaradását.  
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi 
ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

5. Feketefenyves védetté nyilvánításában döntés (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester 



 
6. Egyebek  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB is javasolja elfogadásra a rendelet- tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztés. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 4 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati 
rendeletét:  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

19/ 2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló 

4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, valamint  
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 



Bizottsága véleményének kikérésével a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. 
(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) 
esetén nettó 273 Ft.  

 
A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2012. évi ára nettó 162 
Ft/db.” 

 
2. §  Jelen rendelet 2012. január 01.-jén lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 

nap hatályát veszti.  
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2011. december 30.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
2.napirendi pont: A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a 
közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB is javasolja elfogadásra a rendelet- tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztés. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi 
önkormányzati rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete  



 
A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 

megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában, a 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével 
A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el.  
 
1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi 

ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„ 1. § Monostorpályi Község közigazgatási területén 
 
Az ivóvíz szolgáltatási díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetében 
2012.01.01.-től:  
 alapdíj:   270,00 Ft/hó/fogyasztási hely + Áfa  
mennyiségi díj:  288,10 Ft/m3 + Áfa.  
 
Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén 
2012.01.01.-től:  
 alapdíj:   0,00 Ft/hó/fogyasztási hely + Áfa  
mennyiségi díj:  0,00 Ft/m3 + Áfa.  

 
2. §  A Rendelet 2. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„2. § A kéttényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembevételével 
történik: 

 
1. Társasházakban az ivóvíznél 270 Ft/hó/fogyasztási hely + Áfa, illetve a szennyvíz 

– csatorna szolgáltatásnál 0,00 Ft/hó/fogyasztási hely Áfa, mint alapdíjak 
megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető 
figyelembe. 

2. Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása 
alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve 
keletkezése hó közben következik be, az állandó költség fizetési kötelezettséget az 
időtartammal arányosan kell meghatározni.”  

 
3. §    Jelen rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést  

követő nap hatályát veszti.  
   

Szabó József  Juhász Péter  



polgármester   jegyző  
 
A jelen rendeletet 2011. december 30.napján kihirdettem:  
 

 Juhász Péter  
  jegyző  

 
3.napirendi pont: A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB is javasolja elfogadásra a rendelet- tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztés. Elmondja, hogy a tervezetben a rendelet megnevezésében 2011. 
éves idő szerepelt (2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet), amely helyesen 2012-
es dátummal a helyes. A rendelet megnevezése így: a 2012. évi költségvetési gazdálkodás 
átmeneti szabályairól. Ezzel módosítom a rendelet-tervezetet.  
 
Ismerteti a rendelet-tervezet végleges szövegét.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztés és a ismertetett módosítás szerinti rendelet-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi 
önkormányzati rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1.§  A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat 
 

a) bevételeit folytatólagosan beszedje, 
 



b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegye, és ezek 
kiadásait fedezze, 

 
c) üzemeltetéssel összefüggő szerződéseire 2012. évre vonatkozóan kötelezettséget 

vállaljon.  
 
2.§ Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.   
  

Juhász Péter 
 Jegyző 

Szabó József 
Polgármester 

 
A rendeletet 2011. december 30. napján kihirdettem. 
       
       Juhász Péter  
                      jegyző    
 
4.napirendi pont: A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
A PB is javasolja elfogadásra a rendelet- tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztés.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi 
önkormányzati rendeletét:  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

22/ 2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete  
 

A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 
8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, 
valamint  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) – (5) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján  
a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével  



a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. és 3. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete  
 
I. A temetkezési helyek megváltásának díja (nettó összegek):  
 1. felnőtt egyes sírhely 5.200 Ft 
 2. felnőtt kettős sírhely 10.400 Ft  
 3. rátemetési díj (sírhelyekre történő rátemetés) 3.120 Ft 
 4. családi sírhely  
  a) 200 cm hosszú, 180 cm széles 240 cm mély 72.800 Ft   
  b) 200 cm hosszú, 270 cm széles 240 cm mély 93.600 Ft   
  c) 200 cm hosszú, 360 cm széles 240 cm mély 124.800 Ft  
 5. gyermeksírhely 4.680 Ft  
 6. urnafülke falban 4.680 Ft  
 7. sírbolt                      93.600 Ft   
 
II. Temetési helyek újraváltási díja a fenti díjtételekkel azonos.  
 
III. Temet ő fenntartási hozzájárulás díjai: temető fenntartási díjat a temetőben síremléket, 
sírkamrát építő, elhelyező vállalkozó vagy magánszemély köteles fizetni sírhelyenként nettó 
2.000 Ft + ÁFA összeget.   
 

„A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete  

 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtételek (nettó 
összegek)   
 

1. hűtés      2.912 Ft/nap/fő  
2. sírhely nyitás, normál (sírásás,sírnyitás) 13.520 Ft  

visszahantolás     8.320 Ft  
3. sírhely nyitás mélyített   16.640 Ft  

visszahantolás     10.400 Ft  
4. sírhely nyitás gyermek   2.600 Ft  

visszahantolás     1.664 Ft  
5. urna sírhely nyitás    2.600 Ft  

visszahantolás     1.664 Ft  
6. létesítmény használati díj   30.000 Ft/szertartás 

 
2. §  Jelen rendelet 2012. január 01.-jén lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 

nap hatályát veszti.  
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 



 
A rendeletet 2011. december 30.napján kihirdettem:  

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
Szabó József polgármester  
Javaslom a Képviselő-Testületnek, hogy a határozat-tervezetet is fogadja el az előterjesztett 
formában.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

144/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Jóváhagyja az önkormányzat és a HBM Temetkezési Vállalat (továbbiakban: 
Vállalat) között 2005. szeptember 1.napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási 
szerződésének a módosítását az előterjesztett tartalom szerint.  
 

2. Felhívja a Vállalatot arra, hogy ha a Monostorpályi köztemető üzemeltetése annyira 
vesztéseges, mint ahogy azt az előterjesztett beszámoló, valamint annak kiegészítése 
tartalmaz, akkor kérdéses a jövőbeni üzemeltetés.  

 
5.napirendi pont: Feketefenyves védetté nyilvánításában döntés (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester  
Javaslom a Képviselő-Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el az előterjesztett 
formában.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

145/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
a polgármester előterjesztésére, figyelembe véve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény rendelkezéseit:  



1. nem kívánja védetté nyilvánítani a Feketefenyves erdőrészletek természetvédelmi 
területet (amely a Monostorpályi 0105 hrsz-ú területen található), így a helyi 
jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 6/2001. (VI. 28.) 
önkormányzati rendeletében ezt nem kívánja szerepeltetni.  
 

2. felkéri a polgármester, hogy a határozatról értesítse a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóságát, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumot.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal.  

 
6.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
A Science Consulting Kft-t (1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62.) bízzuk meg a 
komposztálós pályázatunk kivitelezésével, erről kell még döntenünk. A Képviselő-Testület 
már felhatalmazott engem arra a 43/2011. (III. 11.) számú határozat 4. pont második mondata 
alapján, hogy a közbeszerzési eljárást követően a céggel aláírjam a szerződést.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

146/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. A 43/2011. (III. 11.) számú határozat 4. pont második mondata értelmében 
szerződést köt a komposztálós ládákkal kapcsolatos munkálatokra a Science 
Consulting Kft-vel (1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62.).  
 

2. A polgármestert már az 1. pontban ismertetett határozat rendelkezéseinek 
megfelelően, azon testületi határozat végrehajtása érdekében felhatalmazta a 
szerződés aláírására, amely általános felhatalmazás vonatkozik a 42/2011. (III. 
11.) számú határozat vonatkozásában is.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve az 1. pont szerint.   

  
Szabó József polgármester  
Ismertetem a rendezési terv elkészítésével, annak tervezésével kapcsolatos problémát. Már 8 
éve készül Monostorpályi rendezési terve. Eddig három szerződés került aláírásra, de kész 
még mindig nincs a terv. Az általunk készített és a La-Urbe Kft-nek (aki a rendezési tervet 
készíti) megküldött szerződés-tervezetből idézek a három szerződésre vonatkozóan adatokat.  



- Az első szerződés 2004.09.30.napján (Miskolc, iktatószáma: 90-12/2004.), amely 
komplett és a Képviselő-Testület által elfogadható településrendezési terv, helyi 
építési szabályzat, település szerkezeti terv, településfejlesztési koncepció és 
értékvédelmi rendelet elkészítésére vonatkozott. A szerződéses összeg bruttó 4 millió, 
azaz négymillió forintban került meghatározásra. A szerződésben foglalt 
munkálatokért a Tervező által benyújtott számlák rendezése a Megrendelő részéről 
maradéktalanul megtörtént. Ezen szerződés megnevezése a továbbiakban: 1. számú 
szerződés.  

- A második szerződés 2008.11.24.napján köttetett (Monostorpályi és Miskolc helyszín 
feltüntetésével), amely az 1. számú szerződés szerinti dokumentáció módosítására 
vonatkozott. Tervező kijelenti, hogy ezen módosításra azért volt szükség – figyelembe 
véve azért azt, hogy az 1. számú szerződés teljes és maradéktalan dokumentációk 
elkészítését és teljes körű feladatok elvégzését tartalmazta – mert Megrendelő akkori 
vezetősége több módosítás is kívánt elvégezni az 1. számú szerződés tartalmában. A 
második szerződés megnevezése a továbbiakban: 2. számú szerződés.  

- A harmadik szerződés Monostorpályi részéről 2010. 04.29.napján, Tervező részéről 
2010. 05.05. napján került aláírásra, amely a Monostorpályi Község településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatára és jóváhagyásának előkészítésére vonatkozott. Ezen 
szerződés megnevezése a továbbiakban: 3. számú szerződés.  

 
Az előbb ismertetett szerződés-tervezethez tartozó szerződéseket a képviselők ismerik, de 
azért ismertetem. Ismertetve.  
 
A 2. számú szerződésről kell most döntenünk, hogy annak a teljesítése nem történt meg, így a 
Képviselő-Testület ezt az összeget nem hajlandó kifizetni a La-Urbe Kft.-nek, mivel azon 
feladatokat már a 3. számú szerződés tartalmazza. Az 1.számú szerződést a Kft állítólag 
elkészítette (de terv még mindig nincs), viszont az már ki is lett nekik fizetve, mivel pályázati 
pénzt is nyert erre a célra az önkormányzat és azzal viszont határidőben el kellett számolni.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

147/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. a Monostorpályi Község Önkormányzata településrendezési tervének elkészítésével 
megbízott La-Urbe Kft.-vel (továbbiakban: Kft.) a 2008.11.24.napján köttetett 
(Monostorpályi és Miskolc helyszín feltüntetésével) szerződést úgy tekinti, hogy az 
abban meghatározott feladatokat már a Monostorpályi részéről 2010. 04.29.napján, a 
Kft. részéről 2010. 05.05. napján aláírásra került szerződés tartalmazza.  
 



2. az 1. pont értelmében így a Kft. nem kérheti a bruttó 960 E forint összeg kifizetését az 
önkormányzattól.  
 

3. tekintettel arra, hogy a polgármester és a jegyző ezt többször is jelezte (a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően) a Kft. részére, 
amely Kft. el is ismerte ezt, ezért ezen szerződést (960 E forint bruttó végösszegűt) 
érvénytelennek és hatálytalannak tekinti.  

 
4. ha szükséges, akkor ez szerződésben is kerüljön rendezésre.  

Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos  
 

Szabó József polgármester  
TIOP 3.4.1-es pályázattal kapcsolatban pár szót. Be tudunk nyújtani egy olyan pályázatot, 
amelynek megvalósulása során a Gondozási Központ régi épületét lehet majd kívülről 
szigetelni, nyílászáróit kicserélni, a cserepelést elvégezni, stb. A pályázat elkészítésére és 
egyéb feladatok elvégzésére az Opus Team Kft.-t bízzuk meg, ők ezt 250 E Ft + Áfa összegért 
vállalták. Árajánlatot is adtak rá.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

148/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Gondozási Központ régi épülete felújítása (nyílászáró csere, cserepelés, szigetelés, 
stb.) feladat elvégzésére vonatkozó TIOP 3.4.1. B-11/1 kódszámú pályázat 
elkészítésére, szakmai tanácsadásra (Bentlakásos intézmények kiváltása című 
pályázat), és valamennyi ezen célra köttetett szerződésben foglalt feladatok 
elvégzésére felkéri az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl utca 
46.).  
 

2. A pályázatírás díjára 250.000 Ft + Áfa összeget betervez a 2012. évi költségvetésébe. 
  

3. Az 1. pontbeli feladatok részletes leírását, jogokat és kötelezettségeket a szerződés 
tartalmazza 250.000 Ft + Áfa összegben, melynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

 



 
 
Szabó József polgármester  
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
jelenleg nem tartalmazza azt, hogy szilveszterkor is nyitva lehetnek a rendelet hatálya alá 
tartozó üzletek.  
 
Elkészítettük a rendelet-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérem, aki az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi 
önkormányzati rendeletét:  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

23/ 2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete  
 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) feladatkörében eljárva, valamint  
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
a következőket rendeli el:  
 
1.§   Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„1. § A település közigazgatási területén működő bár, borozó, italbolt, kocsma, zenés 
szórakozóhely illetve diszkó – a szilveszter éjszakáját kivéve – 24.00 és 6.00 óra között 
nem tarthat nyitva.” 

 
2. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 

nap hatályát veszti.  
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2011. december 30.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
 



 
 
Szabó József polgármester  
A közbeszerzési tervünk 2011.évi változásait, aktualizálását a jegyző vezette, így 
értelemszerűen nem voltak szükségesek testületi döntések ahhoz, hogy azon a változásokat a 
jegyző vezesse át. Ezt a jövőben is tartsuk meg.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

149/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. a Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének változásait 
aktualizálásait a jegyző végezte el.  
 

2. a jegyző a 2011. évi közbeszerzési terv aktualizálására külön testületi döntés, vagy 
felhatalmazás nélkül is jogosult volt és jogosult a jövőben is. A következő évekbeli 
közbeszerzési tervek vonatkozásában az elfogadást követően, a hatékonyság és a 
testületnek való megfeleltetés végett.  
 
Felelős:  a közbeszerzési terv elfogadásáért:  a Képviselő-Testület.  
  aktualizálásáért:    a jegyző 
Határid ő:  folyamatos   

 
3. A 2. ponttól eltérően a Képviselő-Testület dönthet.  

 
Szabó József polgármester  
Még a 2011.11.23.-án tartott ülésünkön döntöttünk arról, hogy részt veszünk az 
ivóvízminőségjavító programban. A pályázat beadásáról a 134/2011. (XI. 23.) számú 
határozatunkban rendelkeztünk. Ebben részletezve volt, hogy az önerőt EU önerő alapból 
kívánjuk finanszírozni. Számszerűsítettük is azt a 141/2011. (XII. 14.) számú határozat 4. 
pontjában. A dokumentumokat, valamint ezen két határozatot is megküldtük az Energia 
Központ Nonprofit Kft.-nek. Ennek ellenére hiánypótlást küldtek. Önkormányzatunkhoz 
2011. december 22-én érkezett az Energia Központ Nonprofit Kft. K-2011-KEOP-7.1.0/11-
0055927/173 iktatószámú „Pályázati hiánypótlás” tárgyú levele. Ezúton  pótolni kell a kért 
dokumentumokat és nyilatkozatokat az alábbiak szerint: 
 



• A KEOP-7.1.0/11 előkészítési konstrukció pályázatára vonatkozóan 
nyilatkozunk, hogy projekt előkészítésre a regionális előkészítő programban 
nem került támogatás felhasználásra a településre vonatkozóan. 

• Csatolni kell a javított képviselő testületi határozatot, amelyben szerepel a 
biztosított önerő összege. 

 
Ismertetem a hiánypótlást. Ismertetve.  
 
Az alaphatározatunkat (134-es számút) kell módosítani.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az ivóvízminőségjavító programunk alaphatározatát (134/2011. (XI. 23.) 
számút) módosítsuk azzal, hogy a 3. pont tartalmazza a 2.175.000 Ft önerő összegét, az 
ismertetett  határozat-tervezet szerint.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi testületi 
határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

150/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

I. módosítja a 134/2011. (XI. 23.) számú határozatának 3. pontját az alábbira, majd 
egységes szerkezetben a jelen határozat 1-4. pontja szerint állapítja meg:  

„3. elhatározza, hogy a pályázathoz szükséges önerő 2.175.000 Ft összegét EU Önerő 
Alapból kívánja biztosítani a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel módosított 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) 
BM rendelet alapján”  

 
A jelen határozat I. pontjával módosított, egységes szerkezetű  

134/2011. (XI. 23.) számú határozat:  
 

1. elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 kódszámú 
Derogációs Víziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukcióra, valamint a 
KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízminőség-javító fejlesztés pályázati konstrukció 
keretében elnyerhető támogatás iránt az Ivóvízminőség javítási beruházás 
Monostorpályi településen megvalósítására. 

2. elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata a KEOP 7.1.0/11. 
Derogációs Víziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében jelen 
határozat mellékletét képező Pályázati Űrlapon szereplő támogatási összeg elnyerésére 



az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011.(VI.29.) Kormány 
határozat alapján pályázatot nyújt be. 

3. elhatározza, hogy a pályázathoz szükséges önerő 2.175.000 Ft összegét EU Önerő 
Alapból kívánja biztosítani a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel módosított 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) 
BM rendelet alapján  

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítő szakasz pályázati 
dokumentációjának összeállításához, és benyújtásához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Szabó József polgármester 
Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját. Boldog Új Évet és az önkormányzatunknak 
sikerekben gazdag új évet kívánok.  
 
Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele, vagy hozzászólása.  
 
Hozzászólás nem érkezett, sem kérdés vagy észrevétel.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
 

K.m.f.  
 

 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


