
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31.-én megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: 1 - 2 /2012. (I. 31.) számú határozatok   
d. rendeletek: 1-3 / 2012. (II. 1.) önkormányzati rendeletek   

Ügyiratszám: 

Határozatok: 
- 1/2012.  (I.  31.)  számú  határozat:  Ivóvízminőségjavító  programmal  kapcsolatos 

döntés meghozatala 
- 2/2012. (I. 31.) számú határozat: Hajnal utcán 4 db lámpatest kiépítéséről döntés 

Rendeletek: 
- 1/2012.  (II.  1.)  önkormányzati  rendelet:  A helyi  iparűzési  adóról  szóló 14/2010. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
- 2/2012.  (II.  1.)  önkormányzati  rendelet:  A  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása 

- 3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet:  A Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

NAPIRENDI PONTOK:     

1. Ivóvízminőség-javító  programmal  kapcsolatos  döntés  meghozatala  (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

2. A  helyi  iparűzési  adóról  szóló  14/2010.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

3. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

4. A  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  és  szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

5. Egyebek 

Monostorpályi, 2012. január 31.  

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 
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Jegyzőkönyv

Készült: 2012. január 31.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
rendkívüli 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  

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. Ivóvízminőség-javító  programmal  kapcsolatos  döntés  meghozatala  (írásos 
előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

2. A  helyi  iparűzési  adóról  szóló  14/2010.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

3. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

4. A  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  és  szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester

5. 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.
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Szavazás. 

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

1.napirendi  pont:  Ivóvízminőség-javító  programmal  kapcsolatos  döntés  meghozatala 
(írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester 

Szabó József polgármester 
Ismerteti  az előterjesztés  és a határozat-tervezetet.  Javasolja,  hogy az előterjesztés szerinti 
határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el. 

Szavazás. 

A  Képviselő-Testület  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  meghozta  az  alábbi  testületi 
határozatot: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
1/2012. (I. 31.) számú

Határozata

A Képviselő-Testület 

1./  Az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-
2011-0067 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában projektmenedzsment feladatok  
ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, 
és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

- K-Projekt Managment Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.)

- Transdowell  Zrt. (3527 Miskolc, Tüzér u. 12.)

- Cashfound Zrt. (1188 Budapest, Damjanich u. 15.)

- Fókuszban 2002 Bt. (4026 Debrecen, Péterfia u. 47. sz.)

2./  Az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-
2011-0067  azonosító  számú  Pályázat előkészítő  szakaszában  a  projekt  előkészítés  és  
megvalósítás  közbeszerzési  feladatainak ellátása  tárgyban  közbeszerzési  értékhatár  alatti, 
három  ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  indít,  és  a  következő  ajánlattevőket  kéri  fel 
ajánlattételre:

- Mátrix Audit Kft.. (4032  Debrecen, Poroszlay u 29/c.)

- Provital Zrt. (1022 Budapest, Bimbó u. 68.)

- Credo Group Kft. (4033 Debrecen, Éden u. 32..)

- Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft. (4026 Debrecen, Péterfia u. 47. sz.)
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3./  Az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-
2011-0067 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a Megvalósítási Tanulmány és a  
Költség-haszon elemzés  elkészítése tárgyban  közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három ajánlat 
kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

- Immobi-Rat Kft. (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.)

-  Exe Consult Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (1126 Budapest, Tartsay 
Vilmos u. 18.)

- U+W Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt. (1025 Budapest, Felső-Zöldmáli 
út 102/B.)

4./  Az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-
2011-0067  azonosító  számú  pályázat előkészítő  szakaszában  tervezési  feladatok  ellátása  
tárgyban  közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  indít,  és  a 
következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

- Sisistyán József Építőmérnök vállalkozó (4033 Debrecen, Sarkadi u. 43.)
- Debreceni Agrober Kft. (4026 Debrecen, Tanító u. 14.)
- Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvölgyi u. 32.)

5./ Az  „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-
2011-0067 azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában PR feladatok ellátása  tárgyban 
közbeszerzési értékhatár alatti,  három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít,  és a következő 
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

- Hajdú-PR-KO Kft. (4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.)

- Megadelton Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.)

- Europatrade.net Kft. (3508 Miskolc, Próbatétel u. 11.)

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.napirendi  pont:  A  helyi  iparűzési  adóról  szóló  14/2010.  (XII.  15.)  önkormányzati 
rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester 
Ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, vagy javaslata, az tegye meg. 

Hozzászólás és javaslat a képviselők részéről nem érkezett. 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el. 

Szavazás. 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét: 

Monostorpályi Község Önkormányzata
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Képviselő-testületének 
1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés d) pontja feladatkörében eljárva,
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében 
eljárva,  
a helyi iparűzési  adóról szóló 14/2010. (XII.  15.) önkormányzati  rendelet  módosításáról a 
következőket rendeli el: 

1.§ A helyi iparűzési  adóról szóló 14/2010. (XII.  15.) önkormányzati  rendelet  3.  § (2) 
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar zésiű  tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Hatv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés 

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

után naptári naponként 700 forint. 

2. § E rendelet 2012. február 1.én lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

Szabó József Juhász Péter
                       polgármester        jegyző

Záradék:

E rendelet 2012.február 1. napján lett kihirdetve.
Juhász Péter
       jegyző

3.napirendi  pont:  A  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól  szóló    9/2010.  (IX.16.)    sz.  önkormányzati  rendelet  módosítása  (írásos 
előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester 
Ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, vagy javaslata, az tegye meg. 

Hozzászólás és javaslat a képviselők részéről nem érkezett. 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el. 

Szavazás. 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét: 

Monostorpályi Község Önkormányzatának
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2/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 
(IX. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról 

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, 
a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  és  egyes  törvények  módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 142. § (2) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés ba) pontjában, a 45. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a  pénzbeli-  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1.§ A  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 

9/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 15. § helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„Ugyanaz  a  személy  egy  naptári  éven  belül  legfeljebb  3  alkalommal  részesülhet  
átmeneti segélyben, kivéve akkor, ha rendkívül indokolt eset áll fenn. A kérelmező nem  
részesülhet átmeneti segélyben akkor, ha kertjét gondatlan életvitele miatt nem műveli.  
Gondatlan életvitel alatt olyan életvitelt kell érteni, ami nem az elfogadott társadalmi  
normáknak  és  a  kötelezően  betartandó  magatartási  szabályoknak  megfelelő  (pl.:  
alkoholos életvitel, kábítószer-fogyasztás)”

2.§ Hatályát veszti a Helyi rendelet  
a) 4. § (6) bekezdés aa) pontja, 
b) 12. §-a, 
c) 11. § (4) bekezdés „(normatív - és helyi lakásfenntartási támogatás)” szövegrésze, 
d) 13. § -a. 

3. § Jelen rendelet  a kihirdetése  napján  lép hatályba  és  a  hatályba  lépést  követő napon 
hatályát veszti. 

Szabó József 
polgármester  

Juhász Péter 
jegyző 

Jelen rendeletet 2012. február 1. napján kihirdettem. 

 
Juhász Péter 

jegyző 

4.napirendi  pont:  A  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: a polgármester

Szabó József polgármester 
Ismerteti  az  előterjesztést.  A  képviselőknek  ha  tudunk  biztosítani  laptop-okat,  akkor  így 
hatékonyabban  tudunk  információt  áramoltatni  az  önkormányzat  és  köztük.  Az  anyagok 
másolásából,  sokszorosításából  adódó  többletmunka  úgymond  megszűnik.  A  művelődési 
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házban van internet, így akár testületi ülés közben is azonnal tudom tájékoztatni a Képviselő-
Testületet. 

Kéri, hogy akinek hozzászólása van, vagy javaslata, az tegye meg. 

Hozzászólás és javaslat a képviselők részéről nem érkezett. 

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el. 

Szavazás. 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét: 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés d) pontja feladatkörében eljárva,
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  18.  §  (1)  bekezdésben  kapott 
felhatalmazás alapján 
a  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  és  szervei  szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  13/2010.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  az 
alábbiakat rendeli el: 

1.  §   (1) A  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  Képviselő-Testülete  és  szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  13/2010.  (XII.  15.)  önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 14. § 
(1) bekezdés lép: 
„(1) A  Képviselő  –  Testület  ülésének  összehívása  (rendes  ülés,  vagy  
rendkívüli ülés, illetve rendes zárt ülés, vagy rendkívüli zárt ülés) meghívóval  
és  a  vonatkozó  előterjesztések  csatolása  mellett  csak  a  képviselők  e-mail  
címére  történő  megküldése  formájában  történik,  mely  e-mail  címet  a  
képviselők  megadtak,  vagy  e-mail  cím  hiányában  az  önkormányzati  hivatal  
készített részükre. 

(2) A Rendelet 14. § -a az alábbi (6) – (7) bekezdéssel egészül ki:  
„(6)  A  meghívó  és  előterjesztés  megismeréséhez  a  képviselők  részére  az  
önkormányzat laptopot biztosított,  melyet  a képviselők használni kötelesek a  
testületi  üléseken  (pénzügyi  bizottsági  testületi  képviselő  tagok  a  pénzügyi  
üléseken  is)  és  az  előterjesztések  megismeréséhez.  A  laptop  használattal,  
karbantartásával kapcsolatos részletes szabályokat a polgármester határozza  
meg. 
(7) A tanácskozási joggal résztvevők és a meghívottak részére is csak az e-mail  
formában történik  a meghívó és szükség esetén az előterjesztés továbbítása,  
hasonló módon, mint a képviselőkhöz azzal az eltéréssel, hogy a meghívottak,  
tanácskozási joggal résztvevők és a külső pénzügyi bizottsági tagok részére a  
laptop, és e-mail cím hiányában az önkormányzat hivatal részéről részükre e-
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mail cím készítése nem biztosított.  Ezen szabályozás a pénzügyi bizottságra,  
annak tagjaira és működésére is vonatkozik.”

2. § E rendelet 2012. február 1.-én lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

Szabó József Juhász Péter
                       polgármester        jegyző

Záradék:

E rendelet 2012. február 1. napján lett kihirdetve.
Juhász Péter
       jegyző

5.napriendi pont: Egyebek 

Szabó József polgármester 

A közvilágítás bővítése szükséges a Hajnal utcán. Erre az EH-Szer Kft.-től kértünk ajánlatot 
és  210.000.-  +ÁFA  értékben,  4db  lámpatesttel  bővülhet  az  utca.  Ez  fontos  az  ott  lakók 
érdekében. 

Megfogalmazza a határozat – tervezetet. Ismertetve. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el. 

Szavazás. 

A  Képviselő-Testület  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  meghozta  az  alábbi  testületi 
határozatot: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
2/2012. (I. 31.) számú

Határozata

A Képviselő-Testület 
1. a  Hajnal  utcán  4  db  1*36W  kompakt  fényforrású  lámpatest  felszerelését, 

bővítését  rendeli  meg  az  ÉH-SZER  Kft-től  (székhely:  9027  Győr,  Kandó 
Kálmán utca 13.,  levelezési cím: 4030 Debrecen, Híd utca 10-12.) 210.000 + 
Áfa összegben. 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal: 
Felelős: a polgármester. 

Szabó József polgármester
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. 
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K.m.f. 

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 
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