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Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 141/2011. (XII. 14.) számú határozat: Monostorpályi Község tervezett 
ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat 
benyújtása 

- 142/2011. (XII. 14.) számú határozat: A belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi 
fejlesztések című pályázat elkészítéséhez, projektmenedzsmenti tevékenységéhez, 
szakmai tanácsadáshoz az Opus Kft.-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő 
felmondása  

- 143/2011. (XII. 14.) számú határozat: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, 2012. évre szóló kiemelt célok meghatározása 

 
Rendeletek:  

- - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP 7.1.0/11 
Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz saját forrás 
kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. A belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat elkészítéséhez, 
projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz az Opus Kft.-vel 
kötött szerződés közös megegyezéssel történő felmondása  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, 2012. 
évre szóló kiemelt célok meghatározása 
Előterjesztő: a jegyző   
 

4. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2011. december 14.      
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. december 14.-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 nem jelentette be:  

- Berényi Attiláné képviselő  
- Dr. Varga Zoltán 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. Dr. Varga Zoltán és Berényi Attiláné képviselők nem 
jelentették be távollétüket.   
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint, kiegészítve a meghívóban szereplő 1. napirendi 
pontot további 3 napirendi ponttal:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés KEOP 7.1.0/11 
Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz saját forrás 
kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. A belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat elkészítéséhez, 
projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz az Opus Kft.-vel 
kötött szerződés közös megegyezéssel történő felmondása  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, 2012. 
évre szóló kiemelt célok meghatározása 
Előterjesztő: a jegyző   
 

4. Egyebek  
 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 



Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 
KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz saját forrás 
kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-Testület az előterjesztés szerinti 
határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi Képviselő-
Testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

141/2011. (XII. 14.) számú 
Határozata 

 
Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 

KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz  
saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselő-testület 
 

1.  elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) 
BM rendeletre, az azt módosító 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet alapján. 

 
2.  kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a 

Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi településen című 7.1.0/11 Derogációs 
víziközmű projektek előkészítése pályázat megvalósításához szükséges önerő 
kiegészítésére vonatkozik. 

 
3.  kijelenti, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. 57. 
§ (4) bekezdés f) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza. 

 



4.  kijelenti, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzata a „Ivóvízminőség-javító 
beruházás Monostorpályi településen”  tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti 
összes bekerülési költsége 14 500 000 Ft, melyhez az önkormányzatnak 2 175 000.- Ft 
önerőt szükséges biztosítani.   

 
Az Önkormányzat az önerő összegét költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad 
forrásból biztosítja. A tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető előleg és a lehívott 
EU Önerőalap támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 

 
A 15/2011. (IV.22.) BM rendelet értelmében Monostorpályi Község Önkormányzata által 
igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 3. pontban foglaltak figyelembe vételével 
2 175 000.- Ft. 

 
5.  kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak 

összetétele az alábbiak szerint alakul: 

 

 2012 Összesen 

1.Önerő 2 175 000 2 175 000 
2.Támogatás 12 325 000 12 325 000 
3.Összes költség 14 500 000 14 500 000 

 
 
 
 

 
6.  felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
2.napirendi pont: A belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat 
elkészítéséhez, projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz az Opus 
Kft.-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő felmondása  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő-Testület az előterjesztés szerinti 
határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi Képviselő-
Testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

142/2011. (XII. 14.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. A „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című pályázat 
elkészítéséhez, projektmenedzsmenti tevékenységéhez szakmai tanácsadáshoz az 
Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. – vel a 39/2011. (III. 11.) számú határozat alapján 



kötött szerződést közös megegyezéssel fel kívánja bontani, mivel a pályázat nem 
került beadásra.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő szerződést írja alá.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester. 

 
 
3.napirendi pont: Polgármesteri Hivatala köztisztviselői teljesítményértékeléséhez 
kapcsolódó, 2012. évre szóló kiemelt célok meghatározása 
 
Előterjesztő: a jegyző   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. A jegyző 2011. évi teljesítményértékelését jóra fogom értékelni. 
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója egész éves munkáját.  
 
Javasolja, hogy a Képviselő-Testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi Képviselő-
Testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

143/2011. (XII. 14.) számú 
Határozata 

 
 
A Képviselő-Testület  
 
a jegyző előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés e) pontja, valamint az 
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3)-(4) és (6) bekezdései alapján 
 
I.  meghatározza Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező, 2012. évre szóló kiemelt célokat a következők 
szerint: 
 

1. a Képviselő-Testület és PB bizottsága hatékony, eredményes és jogszerű 
működésének biztosítása, továbbá a helyi önkormányzati képviselői munka segítése;  
 
2. közreműködés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásában a 
gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, 
hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével; 
 
3. a költségvetési gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében az Önkormányzat 
számára saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal behajtási tevékenységére; 
 



4. az ügyintézés gyorsításával, egyszerűsítésével, kulturáltságának biztosításával az 
ügyfelek elégedettségének növelése; 
 
5. a Polgármesteri Hivatalban meglévő információs és kommunikációs technológiák 
használatával a szolgáltató, elektronikus közigazgatás folyamatos bevezetése, az 
elektronikus ügyintézés további lehetőségeinek feltárása, feltételeinek megteremtése, a 
bevezetésében való közreműködés és folyamatos használata; 
 
6. a lehetőségekhez mérten valamennyi elérhető EU-s és hazai fejlesztési források 
igénybevétele érdekében pályázatok benyújtása, valamint az elnyert pályázati források 
jogszerű felhasználása; 
 
7. az önkormányzati fenntartású intézmények (jelenleg a Gondozási Központ) és a 
társulásban lévő intézmények jogszerű és gazdaságos működésének biztosítása, a helyi 
önkormányzatok feladatainak várható változásaiból adódó döntések, intézkedések 
gyors, hatékony előkészítése, azok jogszerű, az intézmények működését, és a feladatok 
további hatékony ellátását nem veszélyeztető végrehajtása; 
 
8. a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének – a FEUVE rendszer 
alapulvételével történő – hatékony működtetése; 
 
9. az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokból eredő új 
feladatok gyors és hatékony elvégzése, az új jogszabályi rendelkezéseknek teljes 
mértékben megfelelő munkavégzés; 

 
10. a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségeknek való 
megfelelés, együttműködés a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában 
résztvevő szervezetekkel, illetve a megújult közfoglalkoztatási rendszer hatékony 
működtetése; 
 
11. az önkormányzatot jogszabály alapján terhelő közzétételi kötelezettség 
maradéktalan teljesítése. 
 

II.  Felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban meghatározott kiemelt céloknak megfelelően 
határozza meg a jegyző számára az egyéni teljesítménykövetelményeket. 
 

Határid ő:  2011. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
III.  Felkéri a jegyzőt, hogy az I. pontban meghatározott kiemelt céloknak megfelelően 
határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni 
teljesítménykövetelményeket. 
 

Határid ő:  2011. december 31. 
Felelős: Jegyző 

 
 
 
 
 



4.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Holnap lesz a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése, ahol többek között szó lesz 
arról, hogy lehetőség nyílik az önkormányzatoknak arra, hogy az állam egy bizonyos összeget 
ad az önkormányzatoknak, ha most a Vízmű Közgyűlése elfogadja, hogy majd állami kézbe 
kerül a vízmű szolgáltatás. Erre csak most van lehetőség. Ha a Közgyűlés legalább 75%-a 
nem ért ezzel egyet, akkor is ez lesz (azaz állami kézbe kerül), de akkor pénz már nem jár. A 
pontos összeget sajnos nem tudom.  
A víziközmű törvény-tervezetet úgy akarják majd elfogadni, hogy csak az maradhat meg 
szolgáltatónak, ahol van legalább 200.000 bekötés. De szerintem ezt a számot felezni fogják, 
tehát 100.000 –ben határozzák majd meg. Sajnos a Vízmű Zrt.-nek összesen kicsit több, mint 
60.000 bekötése van, így önállóan úgy néz ki, hogy nem fogja tudni szolgáltatóként ellátni a 
településeket. Tervbe van véve, hogy a TRV Zrt.-be fog majd beolvadni, de ez csak a jövő 
évben fog kiderülni.  
 
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  

 


