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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 5.-én megtartott 
nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 18 - 22 /2012. (III. 5.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 6 - 8/ 2012. (III. 6.) önkormányzati rendelet.   
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 18/2012. (III. 5.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi tervének és programjának elfogadása     K6 

- 19/2012. (III. 5.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 
Élelmezési Szabályzatának elfogadása       Z1 

- 20/2012. (III. 5.) számú határozat: Napelempark pályázat magasabb önrész 
elfogadásáról döntés meghozatala        K7 

- 21/2012. (III. 5.) számú határozat: Inkurrens anyagok iránti kérelem   Z1 
- 22/2012. (III. 5.) számú határozat: „Építő közösségek létrehozása Monostorpályi 

községben” tárgyában, TÁMOP-3.2.3/A-11/1. kódszámmal pályázat benyújtása  Z1 
 

Rendeletek:  
- 6/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2012. évi költségvetéséről          B0 
- 7/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelet: az Önkormányzat nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségő nemzeti vagyonáról     B6 
- 8/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelet: A Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról       A1 

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés tervezetének 

megtárgyalása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. Egyebek  

 
 
Monostorpályi, 2012. március 5.     
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. március 5-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Varga Zoltán képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Merkószki András igazgató  
- Kardos Róza PB tagja  

 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot 
vegye le a Képviselő-Testület a napirendről, így kéri az alábbi napirendi pontok elfogadását:   
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

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

 
2. 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
A képviselők részletesen áttanulmányozzák a testületi ülés előtt kiosztott 
előterjesztéseket, anyagokat.  
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1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés 
tervezetének megtárgyalása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Már egyszer beterjesztettük, de most megint kell. Voltak akkor fehér foltok, melyeket 
mostanra sikerült tisztázni.   
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB elfogadásra javasolja a Képviselő-Testületnek a rendelet-tervezetet a polgármester 
módosításaival együtt, melyet már jelzett a polgármester a PB ülésen. Ismertetem a PB 
döntését:  
 
2/2012. (III. 5.) PB határozata  
 
A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő-Testületnek, a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletet fogadja 
el a polgármester módosításaival együtt.  
 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy erről a Képviselő-Testületet tájékoztassa.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a PB elnöke.  

 
Szabó József polgármester  
Az változott a beterjesztettet képest a Hosszúpályi Önkormányzat az intézményfenntartói 
társulás végett átadott összeget pontosítottuk.  
Némi normatív támogatás csökkenést találtunk még. Sajnos az 50 M-ós hiány is emelkedett, 
valamint bele kellett tennünk a tavalyi év gyakorlatának megfelelően a pénzmaradványt is. Az 
önkormányzat szakfeladataiban is történt változás, a szociális juttatások egy része most már 
nem az önkormányzati táblában, hanem a hivatali táblában szerepel. Ezt törvény írja elő, az 
Áht.  
A kiküldött anyag óta is kellett változtatásokat eszközölni. A MÁK-kal folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, és szinte minden nap vannak változások abban, hogy az előirányzatoknak 
pontosan melyik intézménynél és hogyan kell szerepelnie. Tehát változtak részleteiben az 
előirányzatok a táblázatokon belül, de összességében a fő-összesen nem változott.  
 
Részletesen ismerteti a változásokat.  
 
Változtattuk még a táblázatban a tűzoltósággal kapcsolatban, ott az egyesületnek adtunk, most 
már változott a megnevezésük. 10-11 település tartozik hozzájuk. Lakosonként 150 Ft-ot kell 
hozzátenni, hogy működőképes maradjon. A Lét-A-Med Zrt. módosította az összeget, itt 
tettük be a tavalyi és idei átadott pénzeszközt. Tavaly a hiány kevesebb volt, most fel kellett 
tornázni ezt az összeget. Az ÖNHIKI-re reméljük, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, 
amivel csökkenthetjük a hiányt. Az intézményvezetőkről kérem, hogy takarékosan 
gazdálkodjanak.  
 
Javaslom, hogy a fent említett és ismertetett módosításokat figyelembe véve fogadjuk el a 
2012. évi költségvetési rendeletünket.  
 
Szavazás.  
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A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testületének 

6/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
1. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületére 
(továbbiakban: „Képviselő-Testület”) és szerveire, Monostorpályi Község Önkormányzata 
(továbbiakban: „Önkormányzat”) által alapított és irányított költségvetési szervekre 
(továbbiakban: „intézmények”), a Polgármesteri Hivatalra, továbbá mindazon 
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 
amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. 
 

2. Általános rendelkezések 
2. §. 

 
(1) A Képviselő-Testület a jelen költségvetési rendelet címrendjét a (2) bekezdés szerint 
állapítja meg. 
 
(2) Az intézmények önálló címeket alkotnak, amely az alábbi: 
   a) I. cím: Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala,  
   b) II. cím: Gondozási Központ,   
   c) III. cím: helyi önkormányzat elemi költségvetése.   
 
(3) Az intézmények bevételei, valamint kiadásai a (2) bekezdésre figyelemmel, azon belül    
külön címeket alkotnak, melyeken belül a római számmal jelölt költségvetési sorok  
alcímeket, míg az arab számozással jelölt sorok jogcímeket jelölnek. 
 
(4) Az intézmények bevételeit a I/A, II/A, III/A. (cím) rögzítik. Az intézmények kiadásait I/B 
– C, a II/B – C és a III/B - C (cím) tartalmazzák. 
 
(5) Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás a Képviselő-Testület hatásköre, melynek   
előkészítéséről a polgármester intézkedik. 
 
(6) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a 2012. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és 
teljesített kiadások előirányzatait is. 
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(7) Az általános iskolai, az óvodai ellátás, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
intézményfenntartói társulás keretében működik Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
gesztorságával.  

3. A költségvetési főösszeg 
3. § 

 
(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését (hitel összege nélkül) 
279.927 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások 
különbözeteként, 67.156 E Ft működési célú hiánnyal, összességében 347.083 E Ft kiadási és 
bevételi főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás 
keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is. 
 
(2) A Képviselő-Testület megállapítja, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évek pénzmaradványa 1. mellékletben feltüntetett összeg, véglegesen a 2011. 
évi zárszámadást megelőzően kerül megállapításra. Az Önkormányzat tervezett összes 
bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1. melléklet tartalmazza. Kiadási oldalon összevontan 
tartalmazza valamennyi intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti és közgazdasági  
tagolásban - ide értve az általános tartalék és céltartalék előirányzatait is. 
 
(3) A kiadási előirányzaton belül – önkormányzat összesenként – a kiemelt előirányzatokat a 
Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg: 
   a) személyi jellegű 71.884 E Ft 
   b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 21.273 E Ft; 
   c) dologi jellegű kiadások 84.126 E Ft; 
   d) ellátottak pénzbeli juttatása 57.522 E Ft; 
   e) működési célú támogatások, kölcsönök: 53.202 E Ft, 
   f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás) 59.076E Ft; 
   g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 E Ft. 
   h) pénzmaradvány (felhalmozási célú): 7.605 E Ft. 
   i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az iskola és 
    az óvoda vonatkozásában: 45.546 E Ft. 
   j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 
    átadott pénzeszköz 3.176 E Ft. 

4. Bevételek 
4. § 

 
(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását Önkormányzat szinten a 1/A. melléklet a 

személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékokat az 1/B. melléklet, az I/C. melléklet a 
dologi kiadásokat rögzíti. 
 

(2) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során, a folyamatos fizetőképesség biztosítása  
céljából - az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései 
alapján -, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 10.000 E Ft 
folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi 
nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe. Ez utóbbihoz a 
Képviselő-Testület döntése szükséges. A folyószámla-hitelt lehetőség szerint tárgyéven 
belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. 
 

(3) Az Önkormányzat hiteleinek állományát és a több évre vállalt kötelezettségeit a 7. 
melléklet tartalmazza. 
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(4) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság 
beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán negyedév végén - kivéve június és 
december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. 
napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A 
félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A helyi 
adók számláin és az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra 
vonatkozóan az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(5) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy  
átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos 
összeggel módosítják. Az előirányzat módosítás előkészítéséről a polgármester 
intézkedik, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. 
 

(6) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési  
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat(ok) számára 
pótelőirányzatot biztosít vagy Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, 
az előirányzat-módosítás előkészítéséről a polgármester intézkedik. 
 

(7) költségvetési hiány külső finanszírozására vagy szerinti költségvetési többlet 
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait 
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 7.melléklet tartalmazza.  

 
5. Kiadások 

5. § 
 

(1) A Képviselő-Testület az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan 
működő intézmények működési, fenntartási kiadásait - intézményeken belül, kiemelt 

      előirányzatonként részletezve - a I-II/B-C. cím szerint állapítja meg. 
 

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat(ok) 
költségvetéséből, a soron következő Képviselő-Testület elé kell terjeszteni a    
költségvetési rendelet módosítását. 

 
(3) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 3. számú mellékletben 

rögzített előirányzat-felhasználási ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási 
ütemterv becslési eljárással készült, ezért tervezett kiadások esetében – hivatkozva az 
Áht. 12/A. §-ra – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő szerződések előkészítésére 
csak a bevételek alakulásának elemzését követően, a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés és utalványozás rendjéről szóló együttes polgármesteri és jegyzői 
utasításban szabályozott eljárási rendalapján kerülhet sor. 

 
(4) A Képviselő-Testület általános tartalékot és céltartalékot 1. melléklet szerint állapítja 

meg. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerinti közvetett 
támogatást nem biztosít.  

 
(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet az EU-s 

támogatással megvalósuló fejlesztéseket, valamint az önkormányzat ezen 
programokhoz való hozzájárulásait a 7. melléklet, a finanszírozási ütemtervezet a 6. 
melléklet tartalmazza. Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a költségvetési 
évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése jelenleg nem ismert, ismertté válás esetén a rendelet mellékleteiben 
szerepeltetésre kerül.   
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(6) A Képviselő-Testület a jutalmat nem tervez be. 

 
(7) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 
megbontásban a 2. melléklet, a Gondozási Központét a 3. melléklet, az önkormányzatét 
(elemi) a 10. melléklet rögzíti. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások kiadásait 
a 4. melléklet tartalmazza. 

 
(8) Az intézmények (társulásban lévők is) magas költségvetési hiányára tekintettel a 
kötelezettségvállaló személye az önkormányzat vonatkozásában továbbra is a 
polgármester. Ennek értelmében is minden egyes, az intézményeket érintő valamennyi 
kiadás tekintetében – még akkor is, ha a döntés nem a polgármester hatáskörébe tartozik – 
a polgármester engedélye szükséges. Ezt figyelembe véve a 2012.évben a költségvetésben 
nem kerülnek zárolásra előirányzatok. 

 
(9) Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a 12. melléklet tartalmazza. Az Áht. 23. (2) bekezdés g) pont 
végrehajtását szolgáló melléklet a 11. melléklet.  

 
6. A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 

 
6. § 

 
(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének 

kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 
magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, ha a bevételekre 
vonatkozó jogszabályi előírások év közben nem változnak. A kiadási előirányzat nem jár 
felhasználási kötelezettséggel. 

 
(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat 

módosítás a Képviselő-Testület hatásköre. 
 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalék felhasználására 
(igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – 
vis-maior esetét kivéve – nem kerülhet sor.  
 

7. § 
 

(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá 
tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben 
megváltoztathatja. 
 

(2) Az intézmények többletbevételével kapcsolatos felhasználási kötelezettség, annak 
jóváhagyása a Képviselő-Testület hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha az 
intézmények kiadásai meghaladják – akár időarányosan is – a bevételüket, akkor a 
kiadások teljesítése és a további gazdálkodás hatékonyságának betartása érdekében 
minden esetben a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges. 
 

(3) Az intézmény vezetője az intézmény elemi költségvetésének bevételi előirányzatát 
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meghaladó kiadási előirányzatra kötelezettséget, valamint meghatározott tárgyéven túl 
fizetési kötelezettséget csak a polgármester előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat. 

 
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 

pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv felülvizsgálja, a 
felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát az Ávr.-ben előírtak 
figyelembevételével használhatja fel. 
 

(5) Az Ötv. 90. §-a alapján a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-Testület, míg 
a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, 
pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, 
a feladatellátás szabályait, a kötelezettségvállalás összegét külön polgármesteri és 
jegyzői együttes utasítás szabályozza.  
 

(6) A Képviselő-Testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi 
költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére kiemelt 
figyelemmel és kötelezettséggel a (2) - (3) bekezdésekben foglaltakra. 
 

7. Az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 
 

8. § 
 

(1) A Képviselő-Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését (I., I/A-C.) e rendelettel 
hagyja jóvá. A helyi önkormányzat elemi költségvetését a Képviselő-Testület a III. 
cím és megbontásai, valamint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

(2)  A Képviselő-Testület az intézmények létszámkeretét elkülönítetten, valamint 
összesítve 2012. január 1-jétől a 8. melléklet szerint állapítja meg, mely külön alcímet 
alkot. 

 
(3) A köztisztviselők illetményalapja 2012. január 1-jétől 38.650 Ft. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási előirányzatán belül a közüzemi 

költségeket meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését 
követően – elsőbbséget élvez.   
 

8. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 

Szabó József        Juhász Péter  
polgármester                                                                              jegyző 

 
Jelen rendeletet 2012.  március 6. napján kihirdettem.  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 
A rendelet mellékletei azok terjedelmére való tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.  
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2. napirendi pont: Egyebek.   
 
Szabó József polgármester  
Tűzoltóság. A katasztrófavédelemre vonatkozó törvény 2012. január 1.-től életbe lépett. Van 
az állami és önkormányzati tűzoltóság. Azok a települések, akik nem tudnak önkormányzatiba 
csatlakozni, akkor az államihoz kerülnek. Az állami tűzoltóság legközelebb Debrecenben van. 
Ha a létavértesi tűzoltósághoz nem csatlakozunk, akkor csak a debreceniek jöhetnek. 
Debrecenből 25-30 perc alatt érnek ki. Létavértesről hamarabb itt vannak. Amit eddig adtunk 
támogatást, meg a tűzoltóságnak, akkor a mostani 150 Ft/lakos: ugyanúgy jövünk ki. Ez éves 
szinten 330 e forintot jelent. Így Létavértesről is tűzeset kapcsán jönni fognak a tűzoltók. Ha 
nagyobb erő kell, akkor az állami is kivonul. Ott is komoly elvonások vannak. Ha eddig a 
létavértesi 37 M Ft-ot kapott éves szinten, most 31 M Ft-ot kap. Már a kilométert is nézik. 
Létához közel vannak a települések, így csökkent a támogatás 6 M Ft-tal. Mi már a 
létavértesibe eleve benne vagyunk.  
 
Kardos Róza PB tagja  
Az egyház adót befizetik az emberek, akkor ezt kommunális adóba is be lehetne szedni. Csak 
az összegre vonatkozva mondom.  
 
Szabó József polgármester  
Kevesen tudják az emberek így is befizetni az adót, azon emeltünk volna?  
Egy fogorvos hölgy szeretne Monostorpályiban egy praxist üzemeltetni.  
 
Ismerteti az ismertetőt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Holnap találkozok vele. Mi csak helyet tudunk adni, de más forrással nem tudunk segíteni.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Az nagyon jó lenne, ha lenne fogászat Monostorpályiban.  
 
Szabó József polgármester  
Monostorpályi Község Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő 
nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása tárgyú előterjesztés következik.  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az előterjesztett rendelet-
tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének 

7/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségő nemzeti vagyonáról 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
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cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:  
 
1. §  Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Monostorpályi Község Önkormányzatának 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonát, amelynek 
önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszútávon indokolt.  

 
2. §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő és a tulajdonába kerülő  

nemzeti vagyonra.  
 
3. §  Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat  

forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségő nemzeti vagyonként nem jelöl ki vagyonelemet.  

 
4. §  A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.   
         
          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester              jegyző 
 
A rendeletet 2012. március 6..napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
Szabó József polgármester  
Az esélyegyenlőségi tervvel és programmal kapcsolatban valamennyi képviselő megkapta az 
előterjesztést.  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-terveztet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

18/2012. (III. 5.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Monostorpályi 
esélyegyenlőségi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, egyben a 
6/2010. (IV. 29.) számú határozattal jóváhagyott esélyegyenlőségi tervet hatályon 
kívül helyezi.  
 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy szükség esetén a felülvizsgálatra készítse el a változásokat 
tartalmazó tervet.  
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3. A 26/2010. (IV. 29.) számú határozattal elfogadott esélyegyenlőségi terv 

polgármesteri értékelését elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.  

Szabó József polgármester  
Az élelmezési szabályzat elfogadása tárgyú előterjesztés következik.  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-terveztet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

19/2012. (III. 5.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzata Élelmezési Szabályzatát.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a folyamatos változások átvezetésére a szabályzatban, 
amelyhez nem szükséges testületi döntés, a hatékonyságot figyelembe véve.  

 
3. Felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi érintettel ismertesse meg a szabályzatot.  

 
Szabó József polgármester  
Nyert a napelemparki pályázatunk. Az Energia Központ Kft.-nek most nyilatkoznunk kell, 
hogy elfogadjuk – e az 50%-ra csökkentett (85%-ról) támogatást. A támogatás így bruttó 
97.213.575 Ft lett. Ismerteti az Energia Központ levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
 
Megfogalmazza a határozat- tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

20/2012. (III. 5.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
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Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Monostorpályi Község Önkormányzatának 
energetikai korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel” című, KEOP-4.4.0/11-
2011-0013 jelű pályázattal kapcsolatban a Képviselő-Testület hozzájárul és 
vállalja a bruttó 97.213.575 Ft összegű önerőt, melyet a költségvetésében 
biztosít.  

 
Szabó József polgármester  
Inkurrens anyagokkal kapcsolatban megint lehetőséget kaptunk arra, hogy a honvédségtől 
ilyet hozhatunk. Az előző is jól sikerült. Hasonlót szeretnénk elindítani, mint tavaly.  
 
Megfogalmazza a határozat- tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

21/2012. (III. 5.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes 
tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére 
feleslegessé vált, az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra:  

 
S.sz.  Megnevezés  

Ruházati termék  Egység  
1 Tornatrikó  250 db  
2 Sporttrikó  200 db  
3 Sportnadrág  200 db  
4 Törölköző  300 db 
5 FBÖ tléi sapka  100 db 
6 FBÖ szürke pantalló  200 db  
7 65.M.PC. Kabát és bélés  100-100 db 
8 Gyakorlóing HS40CFBÖ-44 200 db  
9 65 M.gyakorlónzubbony  200 db  
10 Kimenőing  200 db 
11 65 M.gyakorlónadrág  200 db 
12 Hálótermi takaró 70 db 
13 Frotir fürdőlepedő  150 db 
14 Asztalterítő (fehér)  150 db 
15 Keskeny lepedő  150 db 
16 65 M.gyakorlózubbony  150 db 
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17 65 M.kabát  150 db 
18 65 M.Kabátbélés  150 db 
19 Esőpallér sűtorlap  100 db 
20 Kötött téli kesztyű 200 pár 
21 65 M.Bakancs  150 pár  
22 Kimenő cipő 50 pár 
23 65 M.Kerekorrú bakancs 100 pár  
24 82 M. re.haj télizubbony 50 db 
25 82 M. re.haj télinadrág 50 db 
26 Póló 363 M 200 db 
27 Póló piros 100 db 
28 82 M. télialsó 150 db 
29 82 M. Téliing legs. 150 db 
30 gyapjúzokni rehajózó 300 pár 
31 Kimenőzokni 800 pár 
32 Hálózsák (vencel) 200 db 
33 Szabadidőruha 50 grt 
34 87 M. nyárinadrág 100 db 
35 Melegítőruha legs. 100 grt 
36  63.M. sátorváz 15 klt 
37 63.M. sátorponyva 15 klt 
38 Gumicsizma 50 pár 
39 82. M. védőfelszerelés 150 db 

Gépjármű-technikai szakanyag 
40 Árokásógép tolólappal 1 db 

Konténerek 
41 ER-222 dróthálós konténer 20 db 
42 EUR-1 dróthálós raklap 80 db 
43 Kerekes konténer A, tip 6 db 
44 Kerekes konténer B. tip 6 db 
45 F.202 konténer 6 db 
46 66. tip konténer 6 db 

A konténerek megtekintését kérjük! 

Élelmezés 
47 69 M. MKO főzőegység felszerelés 10 db 
48 Mérleg 2 db 
49 Szeletelőgép 2 db 
50 Gyorsdagasztó A-2 HLK 1 db 
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A Monostorpályi Község Önkormányzat az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007.(X,4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a következőket rögzíti határozatában: 
 
Felhasználási cél: polgárvédelmi feladatok, katasztrófavédelmi feladatok, 
köztisztasági feladatok ellátása, szállítási feladatok, élelmezési feladatok, utak 
takarítása,  
 
Segítendő feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
foglalt kötelezően és az önkormányzat által vállalt feladatok ellátására. (polgárvédelmi 
feladatok, katasztrófavédelmi feladatok, stb.) 

 
A feladatot előíró jogszabályi rendelkezés: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1), (4)-(5) bekezdés. 
 
A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti szakanyagok térítésmentes tulajdonba 
adása érdekében felmerülő költségek megtérítését a Monostorpályi Község 
Önkormányzat vállalja. 

 
Sápiné Molnár Edit képviselő távozik. jelen van 5 fő.  
 
Szabó József polgármester  
Az szmsz-ünket módosítani lehet. A helyben szokásos módra eddig nem volt bele téve a 
honlap, a közlés szempontjából. Az Art. 55/B.§ -a lehetőség ad arra, hogy az önkormányzat 
adóhatóság a helyi adótartozók listáját a helyben szokásos módon közzé tegye. Az 
önkormányzat adóhatóság jelen esetben a jegyző, tehát nem a Képviselő-Testület, nekünk 
csak abban kell döntetnünk, hogy a jegyző tehesse e a saját döntéséből kifolyólag közzé ezt a 
listát, vagy sem. A helyben szokásos mód így a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a sajtón 
(ami még nincs nekünk, mármint helyi) bővülne a honlapra való feltevéssel.  
 
Ismereti a rendelet-tervezetet.  
 
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az előterjesztett rendelet-
tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata   
Képviselő-testületének 

8/2012. (III. 6.) 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 16. § (2) bekezdésében, a 18. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  
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a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
alábbiakat rendeli el:  
 
1.  §    A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe az alábbi 40. § (6) bekezdés lép:  

 
(6) Helyben szokásos módnak minősül: 
a) önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, a Polgármesteri Hivatalban történő  
     kihelyezés;  
b) könyvtárban történő kihelyezés;  
c) helyi sajtóban való közzététel;  
d) honlapon való megjelenítés.  

 
2. §   E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon  

hatályát veszti.  
 

Szabó József     Juhász Péter 
                       polgármester            jegyző    
 
Záradék: 
 
E rendelet 2012. március 6. napján lett kihirdetve. 

Juhász Péter 
       jegyző 

 
Szabó József polgármester  
Az „Építő közösségek létrehozása Monostorpályi községben” tárgyú TÁMOP-3.2.3./A-11/1 
azonosító számú pályázat benyújtása tárgyú előterjesztés a következő.  
 
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

22/2012. (III. 5.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 
megismerése után pályázatot nyújt be „Építő közösségek létrehozása 
Monostorpályi községben” tárgyában, TÁMOP-3.2.3/A-11/1. kódszámmal. 

 
2. A pályázat kidolgozására és benyújtására a FÓKUSZBAN 2002 Bt. 4026 

Debrecen, Péterfia u. 47. sz. alatti céget kéri fel, és bízza meg 2012.03.14.-i 
határidővel. 
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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  


