
33 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 5/ 2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet.   
 
Ügyiratszám: 15-5/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 16/2012. (II. 20.) számú határozat: Gondozási Központ költségvetési elszámolási 
számlanyitásához döntés meghozatala Z1  

- 17/2012. (II. 20.) számú határozat: Régi orvosi rendelő bontásának elrendelése.  K2 
 

Rendeletek:  
- 5/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet: A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása I5  

 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ költségvetési elszámolási számlanyitásához döntés 
meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Régi orvosi rendelő bontásának elrendelése (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
 
Monostorpályi, 2012. február 20.    
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. február 20-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:   - 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. Közli, hogy az ülés rendkívüli jellegére tekintettel szóban 
történt a Képviselő-Testületi ülés összehívása (telefonon). A rendelet-tervezetet és annak 
előterjesztését most minden képviselő megkapta.  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ költségvetési elszámolási számlanyitásához döntés 
meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Régi orvosi rendelő bontásának elrendelése (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
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A képviselők áttanulmányozzák még a testületi ülés 1.napirendi pontját megelőzően a 
rendelet-tervezetet és annak előterjesztését.  
 
1.napirendi pont: Gondozási Központ költségvetési elszámolási számlanyitásához döntés 
meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Az új Áht. és Ávr. értelmében az önkormányzat intézményeinek önálló adószámmal, valamint 
önálló költségvetési elszámolási számlaszámmal kell rendelkeznie. Az adószámot már 
megkértük és meg is kaptuk, viszont a  számlanyitáshoz szükséges testületi döntés.  
 
Kérdés?  
 
Kérdés és hozzászólás nem érkezett a jelenlévők részéről.  
 
Szabó József polgármester  
Megforgalmazom a határozat-tervezetet.  
 
Ismertetve.  
 
Szabó József polgármester 
Kérem, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

16/2012. (II. 20.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1.  A Monostorpályi Gondozási Központ nevére költségvetési elszámolási számlát kíván 

nyitni „költségvetési elszámolási számla” megnevezéssel.   
 

Monostorpályi Gondozási Központ adószáma: 
16732492-2-09 

2.  Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a gondozási központ vezetőjét és az 
önkormányzat pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a 
bankszámlaszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a 
szerződések aláírására.  

 
3.  Bankszámlák (1. pontbeli) feletti rendelkezési jog illeti meg:  

a) Kungler Sándor Gondozási Központ vezetőjét,  
b) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző) és  
c) Tályai Jánosné köztisztviselőt (pénztáros).  

 
Határid ő: folyamatos  
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Felelős: a gondozási központ vezetője, a jegyző és a pénzügyi ellenjegyző  
 
2. napirendi pont: Régi orvosi rendelő bontásának elrendelése (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A régi orvosi rendelő (hrsz:……….) életveszélyes állapotban van, le kell bontani. Pénz nincs 
a bontásra, így a bontás elrendelését követően döntsünk arról, hogy olyan vállalkozó bontsa le 
a rendelőt, aki a bontási törmelék elviteléért vállalja. Ha ilyen nincs, akkor a legkedvezőbb 
árajánlatot adó vállalkozóval végeztessük el a munkálatokat.  
 
Kérdés?  
 
Kérdés és hozzászólás nem érkezett a jelenlévők részéről.  
 
Szabó József polgármester  
Megforgalmazom a határozat-tervezetet.  
 
Ismertetve.  
 
Szabó József polgármester 
Kérem, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

17/2012. (II. 20.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elrendeli a régi orvosi rendelő azonnali bontását (hrsz: 495/1). 
  

2. A bontási engedély megkérésére felkéri a polgármestert.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 

3. A bontási feladatokra elsősorban olyan vállalkozót kell megbízni, aki a bontási 
törmelékéért cserébe elbontja maradéktalanul az épületet. Amennyiben nincs 
ilyen vállalkozó, akkor a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozót kell a 
bontási feladatokra megbízni.  
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a bontási feladatokra vonatkozó pályázati kiírást 
készítse el, majd tegye közzé a helyben szokásos módon, valamint más 
településeken is (lehetőség szerint).  
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3.napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést, melyet minden képviselő megkapott.  
 
Kérdés?  
 
Kérdés és hozzászólás nem érkezett a jelenlévők részéről.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

5/ 2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló 

4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, valamint  
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában és 57.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el:  
 
1.§  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) 
esetén nettó 267 Ft.  

 
A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2012. évi ára nettó 156 
Ft/db.” 
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A díjakat 2012. 01.01.napjától kell alkalmazni a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 57.§-a értelmében.  

 
2. §  Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, majd a kihirdetést követő nap hatályát 

veszti.  
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 

A rendeletet 2012. 02.21.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
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  


