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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26.-án megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 23 /2012. (III. 26.) számú határozatok.     
d. rendeletek: -    
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 23/2012. (III. 26.) számú határozat: „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
Monostorpályiban” tárgyában, TÁMOP-1.2.3.-11/1. kódszámmal pályázat beadása Z1  

 
Rendeletek:  

- -      
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” tárgyában, TÁMOP-
1.2.3.-11/1. kódszámmal pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
 
 
Monostorpályi, 2012. március 26.      
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. március 26-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Nyilas József képviselő  
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Sápiné Molnár Edit 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. Közli, hogy a Képviselő-Testület összehívása a rendkíüvli 
helyzetre való tekintettel telefonon történt. Szétosztja az előterjesztést.  
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” tárgyában, TÁMOP-
1.2.3.-11/1. kódszámmal pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
A képviselők részletesen áttanulmányozzák a testületi ülés előtt kiosztott előterjesztést.  
 
1.napirendip pont: „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” tárgyában, 
TÁMOP-1.2.3.-11/1. kódszámmal pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi Képviselő-
Testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

23/2012. (III. 26.) számú 
Határozata 

 
 
 
A Képviselő-Testület  
 
 
1./ Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás megismerése 
után pályázatot nyújt be „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” tárgyában, 
TÁMOP-1.2.3.-11/1. kódszámmal bruttó 7.912.790 Ft (100%) összegre.  
 
2./ A pályázat kidolgozására és benyújtására a FÓKUSZBAN 2002 Bt. 4026 Debrecen, 
Péterfia u. 47. sz. alatti céget kéri fel, és bízza meg bruttó 15.000 Ft összegben.  
 
3./ A pályázat beadásához szükséges munkálatok elvégzésére, valamint a 2./ pontbeli céggel 
történő szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 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.  
 

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


