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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13.-án megtartott 
rendes nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 3-15 /2012. (II. 13.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 4/ 2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet.   
 
Ügyiratszám: …………………..  
 
Határozatok:  

- 3/2012. (II. 13.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata saját 
bevételei összegének, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegének meghatározása határozatban a 
Stabilitási törvény és az Áht. szerint.                                                                        D2 

- 4/2012. (II. 13.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének el nem fogadásáról döntés.                                                           D4 

- 5/2012. (II. 13.) számú határozat: Iskolatej programban való részvételről 
(2012.évben) döntés meghozatala.         K6 

- 6/2012. (II. 13.) számú határozat: 1481 hrsz-ú külterületi ingatlanon történő 
fakivágás engedélyezése Piros Gáspár részére.            Z1 

- 7/2012. (II. 13.) számú határozat: Monostorpályi Község Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadása, a korábbi  hatályon kívül helyezése.    D5 

- 8/2012. (II. 13.) számú határozat: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása a könyvtár végett.        A1 

- 9/2012. (II. 13.) számú határozat: Az önkormányzat szmsz függelékének (az 
önkormányzat szakfeladatrendjéről szóló) módosítására való jegyzői felkérés a 
könyvtár végett.          A1 

- 10/2012. (II. 13.) számú határozat: a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. –re 
vonatkozó Képviselő-Testületet illető részvényesi jogok átruházása a polgármestere.  

D7 
- 11/2012. (II. 13.) számú határozat: a Lét-A-Med Zrt. –re vonatkozó Képviselő-

Testületet illető részvényesi jogok átruházása a polgármestere.    D7 
- 12/2012. (II. 13.) számú határozat: a 2011. évre vonatkozó tőkevesztés átutalásáról 

döntés a Lét-A-Med. Zrt. részére és a 2012. évi hozzájárulás meghatározása.  D7 
- 13/2012. (II. 13.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása (rövid, közép és hosszú távú).   D2 
- 14/2012. (II. 13.) számú határozat: A nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 

4.1.1./A-11 számú pályázati kiírásra vonatkozóan a pályázat elkészítésére az 
EUBILITY GROUP Kft megbízása 150.000 Ft + Áfa (27%) összegben és a pályázat 
beadásáról való döntés (ha erről külön szükséges dönteni).    J3 

- 15/2012. (II. 13.) számú határozat: A nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 
4.1.1./A-11 számú pályázati kiírásra vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére az EUBILITY GROUP Kft. megbízása 787.402 Ft + Áfa (27%) 
összegben.           J3 

 
Rendeletek:  

- 4/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet: az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása   F0 
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NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés tervezetének 
megtárgyalása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2012. február 13.    
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. február 13-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendes nyílt üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Sápiné Molnár Edit képviselő   
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Nyilas József képviselő  
- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 
Távolmaradását bejelentette:   Berényi Attiláné képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője  
- Merkószki András iskola tagintézmény-vezetője  
- Kardos Róza PB külsős tagja  

 
Lakosok száma: 2 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. 1 képviselő jelentette távolmaradását.  
 
Ismerteti a napirendet azzal, hogy a 2. napirendi pont megnevezése „Üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása” legyen, 
az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés tervezetének 
megtárgyalása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. 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.  
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés 
tervezetének megtárgyalása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Most csak a beterjesztése történik meg. Én azt kértem a PB-től és azt is javaslom, hogy ne 
fogadjuk el a költségvetést. Van még pár bizonytalan tényező, amit helyre kell tenni. A 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a költségvetés előkészítése szakaszában 
valamennyi kötelezettségünknek eleget tettünk. Egyeztettünk az intézményvezetőkkel, az 
elemi költségvetéseket jóváhagytam, stb. De ezt részletesen tartalmazza az előterjesztés.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB azt javasolja, hogy ne fogadja el a Képviselő-Testület a 2012.évi költségvetést.  
 
Szabó József polgármester  
A tavalyi évhez képest kb. 6 M forinttal kevesebbet kapunk, ezt ki kell gazdálkodni. A hitel 
felvételeket megszigorították, de 10 M forintig a Kormány engedélye nem szükséges. Csak 
fejlesztésre lehet ezt felvenni, működésre csak likvidhitelt.  
 
Ismerteti a bevételi és kiadási sarokszámokat.  
 
Ezeket kell kigazdálkodnunk, ami a kettő különbözete, azaz a hiány. Az ÖNHIKI-be 
igyekszünk pályázni, reméljük ott lesz lehetőségünk javítani, csökkenteni a hiányt.  
Ismerteti a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdését. Ami még említésre méltó lehet az, hogy az 
intézményfenntartói társulásban van az óvoda és az iskola. Ez az összeg, ami most 40.000 E 
forint, pontosításra szorul. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kapcsán (ami 
mikrotérségi társulásban van Hosszúpályi gesztorságával) 3,1 M átadottal számoltunk.  
Bevételeknél ugyanazzal számoltunk, mint tavaly. Jogszabályi változás végett át kellett 
alakítani a bevételi táblánkat, de tartalmilag szinte ugyanaz, mint tavaly. Más bevételünk 
nincs.  
A 9. melléklet: A civil szervezeteket igyekszünk támogatni. Biztosítót is váltottunk most a 
Generalinál vannak az ingatlanaink biztosítva. Kedvezőbb, mint ami az előző volt.  
 
Ismerteti a változásokat, amelyek az előterjesztett változathoz képest belekerültek a 
táblázatokba, valamint az anyagokba.  
 
A Létavértesi Tűzoltó Egyesület támogatása még feltételes, mert ott a működésbe vannak 
gondok. Ennek a kokadi polgármester nézett utána, ugyanis a tűzoltóság nem tud bizonyos 
összegekkel elszámolni.  
A pályázatoknál önerőt kell biztosítani, igyekszünk olyanokat találni, amihez kevés, vagy 0 Ft 
összegű önerő kell.   
 
Ilyenek:  

- könyvtár pályázat 100%-os támogatás  
- óvoda pályázat: elég nehezen indult. A VÁTI is azt mondta, hogy nem indulhatunk, de 

végül is igen. A minisztériumi állásfoglalás szerint viszont indulhatunk ezen a 
pályázaton.  
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- egészségügyi alapellátás fejlesztése: az orvosi rendelőt szeretnénk rendbe tenni, 5% az 
önerő.  

- vannak még 100%-os pályázatok: építő közösségek, hangosító berendezés létrehozása, 
egészségre nevelés, stb-stb.  

 
A napelem-parki pályázatunkra még várunk, nem tudjuk, hogyan döntöttek benne, csak annyit 
kaptunk, hogy már döntöttek benne, de nem tudjuk, hogy nyert vagy sem. Ezeknek a 
pályázatoknak az önerejét biztosítani kell.  
 
Egyenlőre ne fogadjuk el a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezetét.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Én nem tudtam ott lenni Hosszúpályiban az egyeztető gyűlésen. Kérnék erről tájékoztatást.  
 
Juhász Péter jegyző   
Lényegében a költségvetésről beszéltünk önkormányzati szinten, viszont elég keveset. A 
hajdúbagosi igazgató jelezte, hogy Monostorpályinak inkább a kötelező feladataival kellene 
foglalkozni, nem pedig a nem kötelezővel. Nekem a válaszom erre az volt, hogy egy testületet 
bírálni nem teljesen helyes, pláne olyannak, akinek nem is lehet.  
Az iskolák állam általi átvételéről esett még szó. Vita volt azon, hogy idén szeptember 1.-vel, 
vagy csak 2013. január 1.-vel kerül át állami fenntartásba az iskola. Egyenlőre még nem 
tudni.  
Kértem, hogy lehetőség nyíljon részletes egyeztetésre a Hosszúpályi pénzügyes kollegákkal a 
költségvetés kapcsán, mivel most hiába kértük, személyesen nem volt rá lehetőség, viszont mi 
akartuk.  
Említették, hogy az óvodába kellene felvenni még óvodapedagógust, nekem a válaszom erre 
az volt, hogy megoldjuk ezt a problémát.  
Röviden tömören ennyi történt.  
 
Szabó József polgármester  
Egyik évről a másikra nem lehet 4-5 embert felvenni az önkormányzathoz. Apránként tesszük 
be státuszba őket, ami többletköltséget jelent. Nem lehet egyik napról a másikra azt a 
létszámtömeget feltölteni, ahol annak idején elfogadottként közcélú dolgozókat alkalmaztak. 
Érdekes akkor nem volt baj, most pedig már az.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Ha munkaügyi központ által pályáztunk ki dolgozót, akkor célom, hogy legalább érettségije 
legyen. El kellett döntsem, hogy 84 gyermeket, ha bezsúfolok 3 csoportba, akkor kevés a 
gondozónő. A másik, hogy a 84 gyermeket beteszünk 4 csoportba. És akkor így dolgozunk, 
hogy közcélú dajka, vagy kipályázott óvónő. De menjek szembe a szakmával, mert az nem jó, 
ha minden évben más óvónő van a gyermekkel, vagy menjek szembe a faluval és mondjam 
azt, hogy nem tudunk gyermeket felvenni és vigyék máshová. Ha viszont nem tudunk 
bölcsődés gyermeket fogadni, akinek van óvódás testvére, akkor elviszik az óvodás 
gyermeket is. A cafeteria nem volt motiváló tényező, a lényeg, hogy bejöjjenek a gyermekek.  
 
Szabó József polgármester  
Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket is törvény szerint 
ki kell mutatni határozatban. Az előterjesztés (ez is az 1. napirendi ponthoz került kiküldésre) 
részletesen bemutatja mindezt.  
 
Javaslom, hogy ez utóbbit az előterjesztés szerinti határozat-tervezet szerint fogadja el a 
Képviselő-Testület.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

3/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el:  
 
„A Képviselő-Testület  
1. jelenleg nem fogadja el a 2012. évi költségvetés – tervezetét. A 4. pont szerinti végrehajtás 

szükséges.  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtása érdekében még 
szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és ezt kezelje/kezeltesse kiemelt 
feladatként. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester, intézményvezetők  

3. utasítja az intézmények vezetőit a 2012. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi 
előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) 
elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és 
azt az abban foglaltak szerint használja fel.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: intézmények vezetői 

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés tervezetét 30 napon 
belül terjessze a Képviselő-Testület elé elfogadásra. Felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy amennyiben szükséges, akkor változtasson a rendelet szövegén, valamint 
annak tábláin is. ” 

Szavazás.  
 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

4/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
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1. jelenleg nem fogadja el a 2012. évi költségvetés – tervezetét. A 4. pont szerinti 
végrehajtás szükséges.  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtása érdekében még 
szigorúbban kezelje a költségvetési egyensúly biztosítását és ezt kezelje/kezeltesse 
kiemelt feladatként. 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester, intézményvezetők  

3. utasítja az intézmények vezetőit a 2012. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi 
előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy az Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) 
elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat a Rendelet előírásainak megfelelően kezelje és 
azt az abban foglaltak szerint használja fel.   
Határid ő: folyamatos 
Felelős: intézmények vezetői 

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés tervezetét 30 napon 
belül terjessze a Képviselő-Testület elé elfogadásra. Felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy amennyiben szükséges, akkor változtasson a rendelet szövegén, valamint 
annak tábláin is.  

 
2.napirendi pont: Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása 
(szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
E-mail-ben továbbítottuk a kérelmet. Kérdezném, hogy szóbeli kiegészítés lesz e Balpataki 
Attilától, aki a kérelmező képviseletében van itt.  
 
Balpataki Attila  
Éjfélig van nyitvatartási lehetőség. Ez rendben is van így, csak akkor nem, amikor szórakozni 
akarnak a fiatalok. A mostani világban 22 órakor indul el az élet és mire neki állnának 
táncolni, akkorra be kelljen zárnunk. Ezért kértük a rendelet módosítását heti egy napon. Ez 
szerintünk megfelel a településen lakó fiatalok igényeinek a kielégítésére.  
 
Szabó József polgármester  
A rendeletünk 24 óráig korlátozza a nyitva-tartást. Csak úgy lehet módosítani, hogy a 
település összes szórakozóhelyére igaz. Kérdés a képviselők részéről? Saját véleményt kérek.  
 
Gyügyei Ernő képviselő  
Nyújtott más be ilyen kérelmet?   
 
Szabó József polgármester  
Jelenleg még nem.  
 
Kardos Róza PB külsős tagja  
Vállalják, hogy normálisan viselkednek a fiatalok?  
 
Balpataki Attila  



17 
 

Mi mindent megteszünk azért, hogy normálisan viselkedjenek. Mi zárás után megtesszük azt, 
hogy körbe járjuk a települést. Mi felelősséget viszont azért nem tudunk vállalni, hogy utána 
mit tesznek.  
 
Kardos Róza PB külsős tagja  
Ha leisszák magukat ott, akkor önöknek is kell felelősséget vállalnia.  
 
Balpataki Attila  
Azért nem tudok felelősséget vállalni, ha valaki pl.: bűncselekményt követ el. Hogy kint mit 
iszik, azt nem tudom. Ha valaki az udvaron iszik pálinkát, akkor azzal nem tudok mit csinálni. 
Ha valaki ittasan jön be, azzal megint nem tudok mit kezdeni.  
 
Kardos Róza PB külsős tagja   
Dehát valamit valamiért.  
 
Balpataki Attila  
Én decemberben is figyeltem, haza kísértem az embereket a szórakozást követően.  
 
Gyügyei Ernő képviselő  
Sok helyre odavizelnek. A szelektív mellett is végzik a dolgukat.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Mennyire tekinthető, hogy Monostorpályi lakosokat szolgáljátok?  
 
Balpataki Attila  
Nem sok más településről lévő fiatal jön. Hosszúpályiból jöttek néhányan. Kb. 80%-a helyi 
lakos. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Régen is probléma volt a zaj kérdése. A Táncsics utcai lakók irányában. Hangszigetelés?  
 
Balpataki Attila  
Én körbejártam a szomszédokat. Annak idején volt ebből probléma. Hozzánk is akkor 
lehallatszott. Én az elején már kérdeztem a szomszédokat. Nekem nem mondták, hogy 
hangos. A falakra hangszigetelő paneleket helyeztünk el.  
 
Merkószki András igazgató  
Nem csak 18 évesek vannak bent, hanem fiatalabb korosztály is. A12-13 éves ne legyen ott 
már 22 óra után, meg amúgy sem.  
 
Balpataki Attila  
Én nem tudom megmondani azt a fiatalokra, hogy hány éves.  
 
Kondor Ern ő lakos  
Karszalagos megoldás lehet erre jó, hogy más színű az életkornak megfelelően.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Kérték önöktől a fiatalok, hogy nyújtsanak be egy ilyen kérelmet.  
 
Balpataki Attila  
Volt rá igény. Zártkörű az nem megoldás, mert az nincs leszabályozva.  
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Sápiné Molnár Edit képviselő   
Van amikor édesanyám úgy jött át, hogy nem tudott tőle aludni. Annyira kiabáltak. Mi azt 
szeretnénk, hogy a fiatalok itt maradjanak a településen szórakozni. De ha az történik, hogy 
tönkreteszik a falut, magtárat, buszmegállót, akkor megérdemlik, hogy itt szórakozzanak? 
Amíg konszolidáltan tudnak szórakozni, addig lehet, de hagyják pihenni az embereket, akik itt 
élnek a faluban. Ha nem bírnak a fiatalok magukkal, akkor igyák meg annak a levét, hogy 
nem lesz szórakozóhely. Ha tudnak viselkedni, akkor lehet. Ha nem törik szét a javainkat, 
akkor rendben van.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Én átéltem ebben már közel 8 évet. A fiatalkorúakért már vagy 2x fizettem annak idején 
bírságot, ital kiszolgálás miatt, hogy 18 évet betöltötte-e vagy sem. Akkor 30%-a 18 éven 
aluli volt, de nem volt ittas. Szigorítás volt aztán és kihordták az italt. Szedték felfelé a hidat, 
a korlátokat, jöttek a telefonok, hogy nem lehet aludni. Akkor 22 órakor bezártunk. Vasárnap 
jött megint a telefonpanasz, hogy mi van, de nyitva sem volt az üzlet. Akkor úgymond 
mindegy mi volt, rögtön ránk volt fogva a hangoskodás, de nem így volt igazából.  
Felőlem lehet 2 óráig nyitva, de a mellette levő lakókkal egyeztessék le, hogy hozzá járulnak 
e vagy sem. Nagyon kényes a dolog.  
Kevés a pénz a gazdaságban, de csak van pénz a szórakozásra, ez érdekes. De csak azt 
mondom, hogy itt is legyen szórakozás, mert a múltkor Hosszúpályiban vertek meg 
Monostorpályi lakost.  
Én véleményem szerint rendes felügyelettel lehet 2 óráig az üzemeltetés. A kiskorúakat pedig 
nagyon szigorúan veszik, nagyon komoly büntetésre számíthat az, aki ilyet kiszolgál, akár 
alkohollal is.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Köthetjük ilyen feltételrendszerhez, valamilyen időponthoz?  
 
Szabó József polgármester  
A rendeletet bármikor lehet módosítani.  
 
Gyügyei Ernő képviselő  
És ha valaki szándékosan rongál azért, hogy ne legyen nyitva 2 óráig?  
 
Szabó József polgármester  
Én közel sem vagyok ennyire optimista a fiatalok viselkedésével kapcsolatban. 
Polgárőrségnél átéltük, hogy mi ment annak idején az Amigóban. Akkor sem talált 
meghallgatásra a testület előtt amit mondtam. Egyetértek azzal, hogy kulturált szórakozási 
lehetőséget kell biztosítani. De kérdőjel bennem, hogy 24 óra után ital nélkül lehet e 
szórakozni, vagy kulturáltan szórakozni azoknak a fiataloknak, akik ilyen helyre járnak? Ha 
valaki szórakozni, táncolni akar, azt most is megteheti, van néptánc, másfajta tánc és sok 
minden szórakozási lehetőség a faluban. Én ilyen szempontból elég szkeptikus vagyok a 
fiatalok effajta viselkedésével kapcsolatban.  
Itt van helyben: polgárőrségbe ki lehet jönni, és a szülő is láthatja, hogy elmennek a 
településről a gyerekek. Lehet, hogy itt marad, de az nem biztos, hogy nem megy el másfele. 
Én a magam részéről ezt nem tudom támogatni. Két hétvége volt decemberben, amikor nem 
maradéktalanul sikerült, de ezen kívül nem volt gond. De én nem fogom támogatni a dolgot.  
Nekem a település nyugalma többet ér, mint az ilyen „kulturált szórakozás”, mert azért, hogy 
valaki kulturáltan szórakozzon, ahhoz nem kell 2 óráig nyitva lenni.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
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De valahogy meg csak rá kell nevelni a fiatalokat arra, hogy van lehetőség az itteni 
szórakozásra.  
 
Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője  
Debrecenben ennek a hatványa történik, mint ami itt van. Az, hogy 10-13 éves lakosok 
vannak ott, az nem meglepő. Kiszolgálni nem szabad kiskorút, de ha 18 éves lesz, akkor 
mindenkinek már a saját felelőssége. Én arra haragszom, aki rongál, nem arra, aki kiszolgálta.  
 
Szabó József polgármester  
A rendeletet úgy módosítsuk, hogy péntekről szombatra éjszaka 2 óráig legyen nyitva. 
Megfogalmazza a rendelet-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

4/ 2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
 

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

 
Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja,  
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 24.00 és 6.00 óra között nem tarthat nyitva, kivéve 
szilveszter éjszakájának egészét, illetve a szombati napokat, amikor a nyitva-tartás 
szombat 02 óráig tarthat.” 

 
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 2012. február 14.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  
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3.napirendi pont: Egyebek.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
A hídnál most jobban meg kellene sózni, nagyon hókásás az út.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Minden reggel csináljuk. Minden felé, ami veszélyes, azokon a helyeken meg van szólva.  
Mindenszentek napjára szeretnék egy olyan harangot állítani, ami a falu tulajdona lenne. 
Ebben kérném Pusztai János segítségét. Már ebben az évben meg kellene csinálni. Erre a célra 
gyűjteni szeretnénk. Az egész kb.: 500-600 E forintba fog kerülni. Faszerkezet megoldódik, a 
beszerelésre sem kell költeni, csak a harangra és a hangosító berendezésre. Kérem a 
képviselőket, hogy ezt népszerűsítsék a faluban, mindenki a maga körzetében. Lesz 
kihelyezve adomány doboz is. Minden képviselő a maga területén ez mondja el a lakosoknak. 
És támogassák ezt a felhívást.  
 
Szabó József polgármester  
Ez ügyben már történtek lépések. Egy harangöntőt találtunk, tőle kértük árajánaltot: 420 E 
forint + Áfa. Ehhez kell még harangláb.  
 
Iskolatej: Az önkormányzatunk idén, 2012.-ben is részt kíván gondolom venni az iskolatej 
programban. Már a gyerekek kapják, de döntsünk erről.  
 
Az alábbi határozat-tervezet elfogadását javaslom:  
 
A Képviselő-Testület  

1. Részt kíván venni a 2012. évi iskolatej programban. A gesztor önkormányzat e 
tekintetben Hosszúpályi.  

 
2. Ha az MVH utófinanszírozott formában utalja majd csak a támogatást, ezért az 

iskolatej költségét a támogatás lehívásáig a 2012. évi költségvetésében 
megelőlegezi.  

 
Szavazás.  

 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

5/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Részt kíván venni a 2012. évi iskolatej programban. A gesztor önkormányzat e 
tekintetben Hosszúpályi.  

 
2. Ha az MVH utófinanszírozott formában utalja majd csak a támogatást, ezért az 

iskolatej költségét a támogatás lehívásáig a 2012. évi költségvetésében 
megelőlegezi.  

 
Szabó József polgármester  
Az önkormányzatnak van egy területe a vértesi határban. 2010-ben kaptuk meg a TSZ-től. Ezt 
Piros Gáspárék jóhiszeműen úgy gondolták, hogy az övék és beültették nyárfával. 15-20 db fa 
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ott maradt. Most néztük, hogy az önkormányzat ki tudná vágni, akkor szóltak, hogy ezt ők 
ültették, és a kitermelés had legyen már az övék.  
 
Nyilas József képviselő távozik az ülésről, a jelenlévő képviselők száma: 5 fő.  
 
Piros Gáspár azzal a kéréssel fordult felénk, hogy ha ők telepítették, akkor ők is vághassák ki. 
Adjuk oda nekik a fát (15-20 db fa) 2012. május 31.-ig, minden hatósági munka ellátásával.   
 
Megfogalmazza a határozat – tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

6/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Engedélyezi Piros Gáspárnak azt, hogy a 1481 hrsz-ú külterületi ingatlanon, az 
árok felőli oldalon található nyárfákat levágja azzal, hogy valamennyi 
bejelentési vagy engedélyezési hatósági kötelezettség, továbbá a fa 
elszállításával, kitermelésével kapcsolatban felmerült és minden egyéb költség 
vagy kiadás Piros Gáspárt terheli.  
 

2. A fa levágási határideje 2012. 05.31. napja.  
 
Nyilas József képviselő megjött a Képviselő-Testületi ülésre, a jelenlévő képviselők 
száma: 6 fő.  
 
Szabó József polgármester  
Előkészítettük az új Kbt.-nek megfelelően a közbeszerzési szabályzatot. Minden képviselő 
megkapta ezt.  
Ismerteti az új szabályzatot.  
Javasom. hogy az új közbeszerzési szabályzatot fogadjuk el úgy, hogy a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kelljen, valamint a korábbit helyezzük hatályon kívül.  
Megfogalmazza a határozat – tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

7/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
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1. Elfogadja Monostorpályi Község Közbeszerzési Szabályzatát, egyben hatályon kívül 
helyezi a 86/202011. (VI. 15.) számú határozat 1. pontjával elfogadott közbeszerzési 
szabályzatot.  
 

2. A közbeszerzési bizottságba Juhász Péter jegyzőt elnöknek, Morák Gézáné 
köztisztviselőt elnökhelyettesnek, Dr. Köstner Dávid köztisztviselők tagnak továbbra 
is megválasztja.   

 
Szabó József polgármester  
Könyvtár kérdése. Az önkormányzat szakfeladat módosuljon azzal, hogy legyen benne az, 
hogy nyilvános és községi és iskola könyvtár.  
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítsuk úgy, hogy a könyvtári szakfeladat 
jelentéseként egészítsük ki azzal, hogy a 1997. évi CXL. törvény és a 11/1994. évi MKM 
rendelet értelmében az  községi, nyilvános és iskolai könyvtár is egyben.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

8/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
„Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása”  tárgyában és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratát 2012. február 13-ai hatállyal jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja és 
jóváhagyja jelen határozat 2. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 82/2010. (XII. 14.) számú  
határozatát.  
 

2. Jelenleg csak a könyvtárral kapcsolatban módosítja a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelőt a következő Képviselő-
Testületi ülésen kívánja módosítani.  

 
8/2012. (II.13.) számú határozat 1. számú melléklete  

 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok közül az alábbiak módosulnak  
Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok:  
 
910123 könyvtári szolgáltatások 
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Az önkormányzat könyvtára (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.) községinek, 
nyilvánosnak, valamint iskolai könyvtárnak minősül a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

 
8/2010. (II.13.) számú határozat 2. számú melléklete  

 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az 
alábbiak szerint állapítja meg:  

Alapító okirat 
 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az Áht. alapján az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
Neve: Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1. 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 5/1990. (10.10.) Önkormányzati határozat 
Jogelődjének neve: Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(1990.12.01. Önkormányzati határozat) 
Jogelődjének címe: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 2. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenysége: 
Az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű 
előkészítése, a döntés meghozatala, és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. 
 
Állami feladatként ellátott alaptevékenység: TEÁOR: 8411-Általános közigazgatás 
Szakágazat: 841105-Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége. 
 
Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
813000 zöldterület kezelés 
421100 út, autópálya építése 
421300 híd, alagút építése 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562913 iskolai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
562920 egyéb vendéglátás ( vendégétkeztetés) 
522110 közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 
681000 saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841126 önkormányzatok és többc.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége 
841112 önkormányzat jogalkotás 
691020 egyéb jogi tevékenység 
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841114 Ogy. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 
841117 EU. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841133 adó, illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 
841401 önkormányzatok közbeszerzési eljár.lebonyolít.összef.szolg. 
949900 m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
890216 önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok támogatása 
890301 civil szervezetek működési támogatása 
890506 egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása 
842541 ár,- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
841403 város,-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842421 közterület rendjének fenntartása 
890441 közcélú foglalkoztatás 
890442 közhasznú foglalkoztatás 
890443 közmunka 
960302 köztemető-fenntartás és működtetés 
841402 közvilágítás 
841901 önkormányzatok,val.többc.kistérs.társulások elszámolásai  
851011 óvodai nevelés, ellátás 
852011 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 1-4 évf. 
852021 ált.isk.tan.nappali rendsz.nev.okt. 5-8 évf. 
855911 ált.isk.napköziotthoni nevelés 
855914 ált.iskolai tanulószobai nevelés 
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101 háziorvosi alapellátás 
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
843047 egyéb terméészetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása 
750000 állat- egészségügyi ellátás 
882112 időskorúak járadéka 
882113 lakásfenntart.támogatás normatív alapon 
882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 ápolási díj alanyi jogon 
882116 ápolási díj méltányossági alapon 
882111 rendszeres szociális segély 
882117 rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 óvodáztatási támogatás 
841339 munkanélküli ellátások finanszírozása 
882121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 átmeneti segély 
882123 temetési segély 
882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 közgyógyellátás 
882203 köztemetés 
882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
370000 szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése 
381101 települési hull.összeteőinekválogatása,elkül.begyűjt.-száll.-átrakása 
381103 telep.hulladék vegyes(ömlesztett begyűjtése,szállítása, átrakás 
910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése 
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910123 könyvtári szolgáltatások 
Az önkormányzat könyvtára (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.) községinek, 
nyilvánosnak, valamint iskolai könyvtárnak minősül a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

931102 sportlétesítmények működtetési és fejlesztés 
842428  bűnmegelőzés  
841116 országos települési és területi kisebbségi önkormányzat választással 

kapcsolatos tevékenység  
 
Illetékességi területe: Monostorpályi Község közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye: 
 Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.  
 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
 
Monostorpályi, 2012.02.13.   

P.H. 
 
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
Szabó József polgármester  
Kérjük fel a jegyzőt, hogy az önkormányzat szmsz-ének függelékét is a könyvtári szakfeladat 
vonatkozásában úgy módosítsa, hogy az a szakfeladat 1997. évi CXL. törvény és a 11/1994. 
évi MKM rendelet értelmében az községi, nyilvános és iskolai könyvtár is egyben. 
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
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Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

9/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának függelékét tartalmazó 
szakfeladat-rendben szereplő könyvtári szakfeladatot azzal egészíti ki, hogy a 
1997. évi CXL. törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet értelmében az  
községi, nyilvános és iskolai könyvtár is egyben az alábbi szerint:  
„910123 könyvtári szolgáltatások 

Az önkormányzat könyvtára (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.) 
községinek, nyilvánosnak, valamint iskolai könyvtárnak minősül a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben 
foglaltaknak megfelelően.”   

 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékét e szerint javítsa ki.  

 
Szabó József polgármester  
A Gt. értelmében a Képviselő-Testület a polgármesterre ruházhat tulajdonosi jogokat érintő 
jogköröket.  
Ez a HBM Önkormányzatot Vízmű Zrt. és a Lét-A-Med. Zrt vonatkozásában fontos, így 
hatékonyabban tudom ellátni a munkámat, és nem kell mindig a Képviselő-Testületet egy-egy 
döntés meghozatala végett összehívni. Természetesen a Képviselő-Testületet minden egyes 
döntésről tájékoztatni fogom.  
Két határozatot kell elfogadnunk.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-re vonatozóan az alábbi határozat-
tervezetet:  
 
„A Képviselő-Testület  
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) 
bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban 
található, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő 
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására.   
 

4. Jelen meghatalmazás 12 hónapra szól. Amennyiben viszont a Képviselő-Testület nem 
dönt 12 hónapon belül, akkor továbbra is a polgármester döntései jogszerűek a 
Képviselő-Testületnek.  
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5. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa 
a polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határid ő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester”  

 
 
Javasom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

10/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) 
bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban 
található, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő 
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására.   
 

4. Jelen meghatalmazás 12 hónapra szól. Amennyiben viszont a Képviselő-Testület nem 
dönt 12 hónapon belül, akkor továbbra is a polgármester döntései jogszerűek a 
Képviselő-Testületnek.  

 
5. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa 

a polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határid ő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester  

 
Szabó József polgármester  
A másik határozat-tervezet a Lét-A-Med Zrt.-re vonatkozik, amely a következő:   
 
„A Képviselő-Testület  
 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) 
bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban 
található, a Lét-A-Med Zrt. (továbbiakban: Zrt.) kapcsolatos részvényesi jogok 
gyakorlását, állandó jelleggel.  
 



28 
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő 
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására.   
 

4. a korábban hozott polgármesteri döntéseket a Zrt. működésével kapcsolatban 
jóváhagyja.  

 
5. Jelen meghatalmazás 12 hónapra szól. Amennyiben viszont a Képviselő-Testület nem 

dönt 12 hónapon belül, akkor továbbra is a polgármester döntései jogszerűek a 
Képviselő-Testületnek.  

 
6. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa 

a polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határid ő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester”   

 
Javasom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

11/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) 
bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban 
található, a Lét-A-Med Zrt. (továbbiakban: Zrt.) kapcsolatos részvényesi jogok 
gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő 
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására.   
 

4. a korábban hozott polgármesteri döntéseket a Zrt. működésével kapcsolatban 
jóváhagyja.  

 
5. Jelen meghatalmazás 12 hónapra szól. Amennyiben viszont a Képviselő-Testület nem 

dönt 12 hónapon belül, akkor továbbra is a polgármester döntései jogszerűek a 
Képviselő-Testületnek.  
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6. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa 
a polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határid ő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester  

 
Szabó József polgármester  
Temetkezési vállalat küldött egy tájékoztatást a köztemetési díjakról. Ismerteti a tájékoztatót, 
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szabó József polgármester  
A Lét-A-Med Zrt. Közgyűlése 2011. évre 15.639.418,- Ft összegű tőkevesztést fogadott el. A 
Közgyűlés döntött arról, hogy a tőkepótlást a tagok legkésőbb 2012. február 20. napjáig a 
LÉT.A.MED Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20853817 számú bankszámlájára az 
alábbi megosztás szerint teljesítsék: 
 

• Létavértes Város Önkormányzata: 5.567.633,- Ft 
• Álmosd Község Önkormányzata: 1.251.153,- Ft   
• Bagamér Nagyközség Önkormányzata: 2.001.845,- Ft 
• Esztár Község Önkormányzata: 1.063.480,- Ft 
• Hajdúbagos Község Önkormányzata: 1.563.942,- Ft 
• Kokad Község Önkormányzata:    469.183,- Ft 
• Monostorpályi Község Önkormányzata: 1.720.336,- Ft 
• Pocsaj Nagyközség Önkormányzata: 2.001.845,- Ft 

 
Monostorpályinak is kell utalni, mivel nem volt meg a kellő beteglétszám a település 
vonatkozásában. 2012.évre ez az összeg Monostorpályit illetően 50E Ft körül lesz.  
Arról kell döntenünk, hogy a 2011. évre vonatkozó, Monostorpályit érintő 1.720.336 Ft 
tőkevesztést utaljuk át a Lét-A-Med Zrt. számlájára, valamint arról, hogy 2012.-ben 45.760  
Ft/hó -val kell hozzájárulnunk mindehhez.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

12/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

1. a Lét-A-Med Zrt. résztulajdonosaként dönt arról, hogy a 2011. évre vonatkozó, 
Monostorpályit érintő 1.720.336 Ft tőkevesztést átutalja a Lét-A-Med Zrt.-nek 
(továbbiakban: Zrt.) az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20853817 
bankszámlájára.  
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2. dönt továbbá arról, hogy 2012.-ben a Zrt.-nek 45.760 Ft-ot utal át havonta az 1. 
pontban ismertetett Zrt. bankszámlaszámára.  

 
3. felkéri a Zrt. vezetését, hogy igyekezzen arra, hogy lehetőség szerint úgy gazdálkodjon 

a továbbiakban, hogy az önkormányzatnak hozzájárulást ne kelljen fizetni.  
 

Szabó József polgármester  
Vízmű üzemeltetési szerződés. Ismerteti a melléklet szerint. A HBM Vízmű Zrt. szerint csak 
azok a szolgáltatók tudnak szerződést kötni az állammal, akik szerződésekkel tudják 
bizonyítani az ellátandó terület nagyságát. Ehhez azt kérik, hogy már most kössük meg a 
szerződést, de hogy olyan vagyonra, ami nem az önkormányzaté. Még a vagyont nem adták 
vissza, mire kössünk szerződést?  
Kérünk tőlük egy tájékoztatást, hogy hogyan értik ezt. Ezt csak tájékoztatásként mondtam el. 
Az állami szerepvállalás is szóba került a Zrt. ülésén, de abba lehet nem kell belemenni, de 
majd eldől, hogy mi lesz a jövőben.   
 
Szabó József polgármester  
Elkészítettük a vagyongazdálkodási tervet.  
 
Ismertetve.  
 
Minden képviselő megkapta.  
 
Javaslom, hogy fogadjuk el a vagyongazdálkodási tervünket.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

13/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
az Alaptörvényben, valamint nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében 
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzata vagyongazdálkodási tervét a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti formában.  
 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a vagyongazdálkodási terv 9. pontjában foglaltak 
betartására és végrehajtására.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: folyamatos.  

 
Szabó József polgármester  
Az EUBILITY GROUP Kft.-től kértünk árajánlatot a nevelési intézmények fejlesztése tárgyú 
ÉAOP 4.1.1./A-11 számú pályázati kiírásra vonatkozóan a pályázat elkészítésére és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.  
 
Ismertetem a két árajánlatot amit kaptunk tőlük.  
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Ismertetve.  
 
Két határozatban kell elfogadnunk ezeket. Az egyik a pályázat megírására vonatkozik 
150.000 Ft + Áfa (27%) összegben, a másik pedig a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére 787.402 Ft + Áfa (27%) összegben.  
 
Javaslom, hogy a nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 4.1.1./A-11 számú pályázati 
kiírásra vonatkozóan a pályázat elkészítésére az EUBILITY GROUP Kft-t bízzuk meg 
150.000 Ft + Áfa (27%) összegben.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

14/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

1. A nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 4.1.1./A-11 számú pályázati kiírásra 
vonatkozóan a pályázat elkészítésére az EUBILITY GROUP Kft-t (továbbiakban: 
Kft.) bízza meg 150.000 Ft + Áfa (27%) összegben.  
 

2. az 1. pontban ismertetett pályázatot a Képviselő-Testület beadja a pályázat elkészítését 
követően. Erről ha szükséges, akkor külön is dönt.  

 
3. az 1. pontban ismertetett pályázat beadására és a szerződés Kft. –vel történő aláírására, 

valamint a további teendők ellátására és a szükséges dokumentumok aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  

 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 4.1.1./A-11 számú pályázati 
kiírásra vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az EUBILITY GROUP 
Kft-t bízzuk meg 787.402 Ft + Áfa (27%) összegben.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
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15/2012. (II. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

1. A nevelési intézmények fejlesztése tárgyú ÉAOP 4.1.1./A-11 számú pályázati kiírásra 
vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az EUBILITY GROUP 
Kft-t (továbbiakban: Kft.) bízza meg 787.402 Ft + Áfa (27%) összegben.  
 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontbeli, Kft - vel kötendő szerződés aláírására.  
 
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.  
 

K.m.f.  
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


