
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének 

a. napirendje 
b. jegyzőkönyve
c. határozatok: 24-31/2011. (III. 3.) számú határozatok.  
d. rendeletek: - 

Ügyiratszám:

Határozatok: 

- 24/2011.  (III.  3.)  számú  határozat:  Gondozási  Központ  intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázathoz 3 tagú eseti bizottság létrehozása 

- 25/2011. (III. 3.) számú határozat: Iskolatejjel kapcsolatos döntés meghozatala 
- 26/2011. (III. 3.) számú határozat:Tanítóföld bérlőjének kijelölése 
- 27/2011.  (III.  3.)  számú határozat:  Tulajdonosi  hozzájárulás a  HBM Temetkezési 

Vállalat iroda kialakításához Debrecenben 
- 28/2011.  (III.  3.)  számú  határozat:  Óvoda  nyitva-tartásának  módosítása  6:30-as 

kezdettel
- 29/2011. (III. 3.) számú határozat: Inkurrens anyagok biztosítására kérelem 
- 30/2011.  (III.  3.)  számú  határozat:  Pályázatok  beadásához  polgármesteri 

felhatalmazás intézkedések megtétele céljából 
- 31/2011.  (III.  3.)  számú  határozat: Monostorpályiért  Közalapítvány  felkérése 

winmenza program és a Gondozási Központ két vészkijáratának biztosítására anyagi 
fedezet céljából 

Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONTOK:     

1. Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázathoz 3 tagú eseti 
bizottság létrehozása. (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

2. Iskolatejjel kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

3. Tanítóföld bérlőjének kijelölése (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

4. Egyebek 

Monostorpályi, 2011. március 3.  

SZABÓ JÓZSEF JUHÁSZ PÉTER 
Polgármester  Jegyző 
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Jegyzőkönyv

Készült:  2011 március 03-án a Monostorpályi Község  Önkormányzat Képviselőtestületének 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
-  Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Gyügyei Ernő, Nyilas József, Sápiné Molnár Edit önkormányzati képviselők

Távolmaradását bejelentette: Berényi Attiláné, Dr. Varga Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
- Juhász Péter jegyző
- társadalmi szervezetek képviseletében  nem jelent meg senki

Lakosok száma:  12 fő

Szabó József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
mivel az ülésen 5 fő megjelent. Jelenléti ív szerint 2 fő hiányzik, Dr. Varga Zoltán és Berényi 
Attiláné képviselők. Ők jelezték távollétüket, igazoltan vannak távol. 

Külön  köszöntötte  a  nyilvánosság  körében  megjelenteket,  Gondozási  Központ  helyettes 
vezetőjét. 

Az ülés napirendjére javaslatot tesz meghívóban is közöltek szerint. 

Kérte, hogy aki a napirendhez különfélékben  új napirendre tesz javaslatot tegye meg. 

Újabb napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot.

Kérte, hogy aki a meghívóban is közölt napirendet elfogadja, szavazzon.

Szavazás

Megállapítja  ,  hogy a képviselő-testület  egyhangúlag  5  igen  szavazattal  elfogadta  az  ülés 
napirendjét az alábbiak alapján: 

Napirendi pontok: 

1. Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázathoz 3 tagú eseti 
bizottság létrehozása. (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

2. Iskolatejjel kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

3. Tanítóföld bérlőjének kijelölése (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

4. Egyebek 



1. napirendi pont:        Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázathoz 
3 tagú eseti bizottság létrehozása. (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

Szabó József polgármester
Feltétel volt a pályázatok elbírálásához, hogy azokat egy szakértői eseti bizottság vizsgálja 
meg, szakmai részéről foglaljon állást, melyik megfelelő vagy melyik nem értékelhető.  Az 
eseti bizottságba javaslom Turcsik Lászlót, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Ápoló Gondozó 
Otthon intézményvezetőjét, aki nagy tapasztalatokkal bíró szakember, Kovácsné Nagy Timeát 
a  Hosszúpályi  Mikrotérség   Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  vezetőjét,  valamint 
Juhász Péter   jegyzőt,-  akadályoztatása esetén  jó magam a polgármester -    akik alkotni 
fogják a bizottságot. 
Mindhárman elfogadják a bizottságban való közreműködést, amennyiben a képviselő-testület 
elfogadja. Van-e kérdés, javaslat?

A képviselő-testület tagjai részéről az elhangzott javaslatra nem volt hozzászólás.

Amennyiben  nincs,  kérném   a  határozat  tervezetet  a  megfogalmazottak   szerint 
kézfelnyújtással fogadják el. 

Szavazás

Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  a  határozat  tervezettel  a  polgármester  által 
megfogalmazottak  alapján egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett, elfogadta, meghozta az 
alábbi határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

24/2011. (III.03.) számú
Határozata

A Képviselő-Testület 

1. A  Gondozási  Központ  magasabb  vezetői  állására  vonatkozó  pályázatok 
véleményezésére  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
20/A.  §  (6)  bekezdése,  valamint  az  e  törvénynek  a  szociális,  valamint  a 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 1/A. § (10) bekezdése alapján eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Turcsik  László, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Ápoló-Gondozó  Otthon 
intézményvezetője, a Szociális Intézmények Országos Szövetségének Elnöke,

- Juhász Péter, Monostorpályi Község Jegyzője,
- Kovácsné Nagy Tímea a  Hosszúpályi  Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője.  

(Juhász Péter jegyző akadályoztatása esetén helyette Szabó József polgármester a 
bizottság tagja) 
Az  eseti  bizottság  és  tagjainak  megbízatása  a  nyertes  pályázó  kinevezésével 
egyidejűleg megszűnik. 

2. Az eseti bizottság véleményének kialakítására, a pályázók meghallgatására a pályázati 
határidő lejártát követő maximum huszonegy nap áll rendelkezésre, de a meghallgatást 
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úgy tervezze a bizottság, hogy lehetőleg a Képviselő-Testület 2011. március 11.-én 
dönteni tudjon. 

3. A  felkért  bizottsági  tagok  utazási  költségtérítését  a  2011.  évi  költségvetésében 
biztosítja. 

4. Felkéri a polgármestert az eseti bizottság delegált tagjainak értesítésére.  

Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal. 

2. napirendi pont: Iskolatejjel kapcsolatos döntés (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

Szabó József polgármester
Régóta szeretnénk már a monostorpályi gyerekek részére az „iskolatej„ akcióban részt venni, 
de  intézményfenntartásban  vagyunk, közvetlenül nem tudjuk igényelni  csak Hosszúpályin 
keresztül. Így csak 2011. március 1-től  lehetséges, ill. május 1-től nyári szünet kezdő napjáig, 
illetve az őszi időszakra. Ezt kértük, pályáztuk meg.  Hosszúpályi  gesztor intézményt kértük, 
indítsák el  27 Ft/dl áron.  A beszállító a Sajt Kalmár Kft., ezen az áron vállalták. Keddenként 
tej,  csütörtökönként  kakaót  szállítanak az iskolások számára.  Óvodások részére is  lehetett 
volna,  de  ott  a  támogatás  töredéke  az  iskoláéval  szemben  (4,71  Ft)  de  jelenleg  csak  az 
iskolások  számára  igényeljük  meg.  Igazából  annyit  jelent,  hogy  a  Hosszúpályi 
önkormányzatnak, meg kell  előlegezni egy-két hónapra,  és utólag lehet visszaigényelni az 
MVH-n keresztül. Kérdés?

Sápiné Molnár Edit képviselő
Ha változik a költségvetés, illetve látjuk az ÖNHIKI-t várhatjuk az óvoda részére is hasonló 
akciót?

Szabó József polgármester
Már látjuk,  és biztos vagyok benne, hogy nem tudjuk bevállalni.  Van-e kérdés?  Javaslat, 
hozzáfűzni való?

Hozzászólás  hiányában  kérem,  aki  a  határozat  tervezetet  elfogadja,  kézfelnyújtással 
szavazzon.
 
Szavazás

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta a határozat-
tervezetet és meghozta az alábbi önkormányzati határozatot: 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

25/2011. (III.03.) számú
Határozata

A Képviselő-Testület 



1. Részt kíván venni a 2011. évi iskolatej programban úgy, hogy a Sajt-Kalmár Kft.-
vel a szerződést Hosszúpályi Község Önkormányzata kötötte meg. 

2. Jelenleg csak az iskolások részére tudja biztosítani az iskolatejet. 

3. Tekintettel, hogy az MVH utófinanszírozott formában utalja a támogatást, ezért az 
iskolatej  költségét  a  támogatás  lehívásáig  a  2011.  évi  költségvetésében 
megelőlegezi. 

3. napirendi pont: Tanítóföld bérlőjének kijelölése (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester 

Szabó József polgármester
A  tanítóföl  (0335/2  hrsz)  bérleti  díja  meg  lett  határozva,  a  képviselő-testület   2010. 
decemberében  hozott  egy  határozatot  ezen  ingatlan  haszonbérbe  adását  illetően,  2.500 
Ft/AK/ha/év összegben. Ez a határozat ki lett függesztve, melyre egy ajánlat érkezett Gergely 
László  részéről.  Szóba  került  akkor,  hogy  amennyiben  az  önkormányzat   fejlesztései  is 
elképzelhetőek  és  megvalósíthatóak lesznek,  ezen  területet  tudjuk igénybe venni,  ez  az  a 
terület melyet a rendezési tervben is fejlesztési területként fogunk szerepeltetni.  Míg ezek 
nem  valósulnak  meg  mindenképpen  adjuk  bérbe,  lakóépületet  erre  a  területre  nem lehet 
építeni,  valamint  a fejlesztési   tervekben szereplő területek saját  hasznosításra  kerülnek, a 
bérlőkkel legyen lehetőség felmondani a szerződést, időben értesíteni és tájékoztatni őket. 
Azt jelenti, hogy a megkötött haszonbérleti szerződéseket minden év december 31-i hatállyal 
felmondhatjuk.  Javaslat  volt  még  az  előterjesztésben,  hogy  a  jelenleg  megkötni  kívánt 
szerződésbe legyen belefoglalva,  a  már megkötött  szerződések is  így legyenek megkötve. 
Ezek  a  szerződések  a  levegőbe  lógnak,  a  testület  nem  hozott  annak  idején  határozatot. 
Előzetes  tárgyalások  és  megbeszélések  alapján  a  bérlők  hajlandóak  a  módosításokra.  Az 
előterjesztés  arról  szól,  hogy  folytassuk  tovább  az  egyeztetéseket,  amennyiben  megfelelő 
partnerre nem találunk a megvalósításra, addig is haszonbérletbe adjuk. 
Van-e kérdés?

Szilasi János haszonbérlő
Ha jól értettem, nekem van egy kis darab föld a tanítóföldben, amit eddig használtam, tovább 
is  tudom  használni?  Az  önkormányzattal  természetesen  együttműködök  a  szerződés 
módosítását illetően, így továbbra is igényt tartok a jelenlegi földterületre.

Nagy Károly
Új szerződést nem kötnek, ha parcella lenne?

Szabó József polgármester
Az ajánlattevő az egész területet  kérte, így nincs lehetőség új szerződés, parcella nyitásra. És 
ajánlat  sem érkezett  csak  egy.  Fejlesztési  tervek  erre  a  területre  napelem park,  brikettáló 
üzem, stb.
Van-e még kérdés?

Kérdés hiányában szavazásra tenném e napirend elfogadását, kérem aki az általam ismertetett 
határozat tervezetet elfogadja,  kézfelnyújtással szavazzon. Határozat-tervezet ismertetve lett. 

Szavazás
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Megállapítja,  hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadták az alábbi 
önkormányzati határozatot. 

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

26/2011. (III.03.)  számú
Határozata

A Képviselő-Testület

1. Haszonbérbe  kívánja  adni  Gergely  László  részére  a  monostorpályi  külterületi 
0335/2 hrsz-ú ingatlan szerződésekkel le nem kötött részét, azaz 79.845 m2-t 2014. 
szeptember 30.napjáig. 

2. A  haszonbérbevevőre  vonatkozik  a  69/2010.  (XII.  1.)  számú  határozat   3. 
pontjában foglalt kötelezettségek. 

3. A monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú ingatlant a közeljövőben fejlesztési célú 
területként kívánja hasznosítani, ezért a rendezési tervben ilyen besorolással tünteti 
fel.  Ezért  a már megkötött haszonbérleti  szerződéseket 30 nappal előtte írásban 
jelezve, minden év január 31.-ei hatállyal felmondhatja. A jelenleg megkötni kívánt 
szerződésbe  ezt  bele  kell  fogalmazni,  valamint  a  már  megkötött  szerződéseket 
eszerint kell módosítani. 

Amennyiben  a  már  megkötött  szerződések  módosítására  a  haszonbérlők  nem 
hajlandóak,  úgy  a  szerződést  semmisnek  kell  tekinteni,  mivel  arra  Képviselő-
Testületi döntés korábban nem született. 

A  szerződés  megkötésére,  aláírására,  valamint  a  már  megkötött  szerződések 
módosítására felhatalmazza a Képviselő-Testület a polgármestert és a jegyzőt. 

Felelős: a polgármester és a jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 

4.Napirendi pont: Egyebek

Szabó József polgármester
Tulajdonosi  hozzájárulást  kér  önkormányzatunktól  a  Hajdú-Bihar  megyei  Temetkezési 
Vállalat. Debrecenben van egy Arany J. utca  91-93 számú ingatlan, mely  ingatlanból  irodát 
szeretnének kialakítani.  Ezen tulajdon Debrecen, 22273. hrsz-ú ingatlan, ahol halott szállítási 
telephelyet hoznának létre. Mint résztulajdonosok hozzá kell járulnunk, saját forrásból fogják 
megoldani a fejlesztéseket. a vállalat értéke ezáltal is nő. Ez az önkormányzatnak nem kerül 
semmibe, de a részesedésnél talán jelenteni fog valamennyit. 

Kérdés ezzel kapcsolatosan?

Kérdésre a képviselő-testület tagjai részéről nem jelentkeztek.

Kéri szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat részére 
a  tulajdonosi  hozzájárulásunkat  adjuk meg iroda  kialakításhoz,  a  Debrecen 22273.  hrsz-ú 
belterületi ingatlanra vonatkozóan, kézfelnyújtással szavazzon.



Szavazás

Megállapítja,  hogy  egyhangúlag  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  képviselő-testület   az 
elhangzott előterjesztést és javaslatot, meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

27/2011. (III.03.)  számú
Határozata

A Képviselő-Testület

Tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 
a Debrecen 22273 hrsz-ú ingatlanon található épületen irodát építsen ki. 

Szabó József polgármester
Az egyebekben van-e a képviselő-testület tagjainak  felvetésük, hozzászólásuk?

Sápiné Molnár Edit képviselő
Többször  elhangzott már képviselő-testületi ülésen és bizottsági üléseken is, és még mindig 
sokak előtt nem világos, ahogy emberekkel találkozok, és beszélek, kérdezgetnek. 
Megkérném Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást még egyszer arról miért volt szükség az 
ÖNO magasabb vezetői szintű állás meghirdetésére?

Juhász Péter jegyző
Kérem nézzék el, hogy ilyen egyszerűen mondom el, de hivatalosan már elmondtam, de az 
úgy látom, hogy nem volt érthető. Az egyszerűség és az érthetőség kedvéért. A törvény alkotó 
eddig úgy szabályozta az intézmény  vezetői   álláshelyét,   pl.  van egy szék,  amelyen az 
intézményvezető  ült.   A közalkalmazotti  törvény  változott,  mely  szerint  két  széket  kell 
alkalmazni, mert  a magasabbhoz ad egy megbízást,  és a másikat pedig azért, mert vissza 
kellett ülni az alacsonyabbra. 
Egyszerűbb példa az iskolaigazgató személye – matematika - magyar tanár  – a törvényalkotó 
ehhez ad egy magasabb vezetői megbízást. Országosan mindenkit „vissza kellett minősíteni”. 
Öt évig érvényes a megbízás. Nem önszántából döntött a testület, hanem törvény által kellett 
ezt  végrehajtani.  Nem  volt  a  testületnek  választási  lehetősége,  ezt  meg  kellett  csinálni. 
Óvodánál ugyan ez a helyzet, minden egyes oktatási nevelési intézménynél meg kell csinálni. 
Kell most egy mögöttes munkakör, ehhez kapcsolódik egy magasabb vezetői megbízás, és ez 
csak öt évig lehet.  

Gyügyei Ernő képviselő
Tehát nem mi rúgtuk ki!

Juhász Péter jegyző
Van  egy  törvény,  de  a  testületnek  egy  határozata  sem  tartalmaz  olyan  döntést,  hogy  az 
intézmény vezetőnek megszüntette volna a Képviselő-Testület a munkaviszonyát, az állását. 
Elbocsátásról szó sincs, abban az esetben, ha megpályázná, a testület elfogadná, akkor ő lenne 
megbízva.  Ha  nem pályázza  meg,  akkor  „egyszerű”  munkásként  fog  dolgozni  tovább.  A 
szóhasználatot az érthetőség kedvéért mondom, nem pedig lebecsmérlést kívánok kifejezni, 
csak úgy látom, hogy így érthetőbb.  
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Jelenleg táppénzen van, úgy hogy nem adott át semmit a helyettesnek. Ezúton is köszönjük a 
helyettes részéről végzett munkát.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Lenne egy másik előterjesztésem a képviselő-testület felé, igaz a napirend elfogadásakor nem 
jeleztem. Az Óvoda Alapító okirata van előttem, melyben az óvoda nyitva tartása reggel 7-től 
kezdődik. 
Kérésem,  nem  lehetne-e  az  óvodai  nyitva-tartását  hosszabbítani?  Jelenleg  7-17  óráig 
fogadunk  gyereket.
Több szülő jelezte, hogy a 6:40-es busszal mennének, dolgozni, de a gyereket nem tudja csak 
7-től beadni az óvodába. Az lenne a kérés, hogy egy fél órás korábbi nyitást engedélyezzen a 
képviselő-testület.  Létszámbővítést nem jelentene. Kéri engedélyezze a fél 7-től való nyitva 
tartást, hogy tudjanak gyereket fogadni. 

Szabó József polgármester
Magam részéről támogatnám. Helyben most is tudunk olyan gyerekről, hogy e miatt viszik 
Debrecenbe a gyereket óvodába. Hogy fenn tudjuk tartani, szükséges a létszámot biztosítani a 
későbbiekben,  ezt  a  döntést  jó  lenne  elfogadni.  Most  biztosított,  de  néhány  éven  belül 
létszámgondokkal fogunk küzdeni. Támogatom az ez irányú kérések teljesítését, hogy annak 
érdekében  ide  járassák  a  gyerekeket.  Ezzel  kapcsolatosan  azt  a  tájékoztatást  adom,  hogy 
Hosszúpályiban egyre nagyobb probléma adódik az iskolát illetően , több magyar gyerekek 
ide  járatását  igényelnék.  Ehhez  van  megfelelő  felszereltségünk,  és  azt  kérem  a 
pedagógusoktól, hogy úgy álljanak hozzá, hogy ez egy jó dolog, jó választás legyen. Hogy 
fenn tudjuk tartani az intézményeinket a hozzá állásnak példaértékűnek kell lenni, valóban jó 
helyre kerülnek a gyerekek. És eszükbe ne jusson azért vigyék pl.: Debrecenbe, hogy ott jobb 
színvonalú  oktatást,  nevelést  kapnak.  Ezért  kezdtük  meg  az  iskolatejes  programot  is,  és 
megpróbálunk más területen is, pl.:  az almaakció, stb. Mivel nem mindennapos, és felváltva 
lesz, reméljük nem fogják megunni. Eddig azért nem volt, mert nem volt olyan személy az 
iskolában, aki vállalta volna a kiosztást.
Javasolja a testületnek, hogy az óvodai nyitva tartás fél 7 –re módosuljon.

Ezt a javaslatot továbbítani kell Hosszúpályi felé, ezt nekik is el kell fogadni.

Kérem, aki a javaslattal egyetért, azt támogatja, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

28/2011. (III.03.)  számú
Határozata

A Képviselő-Testület

1. A  Hosszúpályi  Egységes  Óvoda  -  Bölcsőde  Monostorpályi  Tagintézménye 
nyitvatartási  idejét  reggel  6:30  órától  17  órára  módosítja.  A  nyitva  tartás 
módosítása személyi juttatás emelkedést nem eredményezhet. 



2. Felkéri Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát, hogy az 1. ponttal kapcsolatban 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal  

3. A határozat közlésére felkéri a jegyzőt.

Basa Attila alpolgármester 
Honvédségtől  szerzett  műszaki  dolgok,  ruházat,stb,  jó  lenne  ha  bele  kerülne  a   tológép, 
árokásó,  lehetne-e  lépéseket  tenni?  Úgy  tudom,  hogy  ott  állnak  a  honvédség  raktárában, 
Balogh úrral beszélni kellene.

Szabó József polgármester
Már  több  levelet  váltottam  a  Honvédelmi  Minisztériummal,   megküldték  a  listát.  Amik 
kimaradtak, azért maradtak ki mert jelenleg nincsenek benne az inkurrens anyagok listájába. 
úgy néz ki hogy nyár folyamán kerülnek bele, amint lesz információ Balogh Tábornok Úr 
segítségével is próbálunk  tájékozódni. 

Basa Attila alpolgármester
Nehogy más elvigye, ha lehet foglaljuk le. Sajnálnám ha elvinnék,  mert nagy szükség lenne 
rá, az árkokat rendbe tudnánk tenni, télen a hómunkát és bármilyen földmunkát el tudnánk 
végezni.  Most  látom  a  listát  és  csak  egy  multikar  szerepel  benne.   Én  is  próbálom  a 
kapcsolatot felvenni a saját csatornán keresztül. 

Szabó József polgármester
Attól  félek,  mert  elég  jó  állapotban  voltak,  azért  nem kerültek  bele  a  kiadható  anyagok 
listájába. 
Abba a listába nem szerepel, és nem is fog szerepelni, most kérnek egy újabb határozatot a 
testület részéről, szerintem minden anyaggal tudunk mit kezdeni. 
Kéri  elfogadni a listán szereplő dolgokat fogadjuk el és ennek megfelelően küldjük vissza az 
adatlapot  faxon.  
Saját költségünkön elszállítjuk, melyet előre engedélyeztetünk.  Kérem aki az elhangzottakat 
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

Megállapítja,   hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadta a szóbeli előterjesztést, és meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

29/2011. (III.03.)  számú
Határozata

Monostorpályi Önkormányzatának képviselő-testülete a kővetkező határozatot hozta:

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

Ruházati szakanyag:

Fsz. Megnevezés Mennyiség

1. Sporttáska kimenő 200 db

2. Gumicsizma 20 pár

3. Gumisaru 200 pár

4. Fonalszegett takaró 50 db

5. Keskeny lepedő 150 db

6. Asztalterítő fehér 200 db

7. Paplanhuzat 100 db

8. Frottír fürdőlepedő 50 db

9. Kazetta kódzáras 27 db

10. Tornacipő 200 pár

11. Deréköv kimenő 100 db

12. Nadrágszíj 100 db

13. 65 M gyakorló zubbony 100 db

14. 65 M kabát 100 db

15. 65 M kabátbélés 100 db

16. Gyakorló ing HS-40 100 db

17. FBÖ gyakorló ing 100 db

18. Kék kötény 100 db

19. Esőgallér sátorlap 50 db

20. Kötött téli kesztyű 200 pár

21. Evőcsésze fedővel 100 db

22. Kulacs 100 db

23. Tornatrikó 200 db

24. Sporttrikó 200 db



25. Sportnadrág 200 db

26. Törölköző legs. 200 db

27. FBÖ toledó ing ru. 100 db

28. FBÖ téli sapka 50 db

29. 65 M bakancs 50 pár

30. Félcipő nyári rehajózó 30 pár

31. Kimenő félcipő 40 pár

32. 63 M egys. Sártorváz 15 klt

33. 63 M egys. Sátorponyva klt 12 klt

34. 65 M kerekorrú bakancs 50 pár

35. 87 M eje téli nadrágbélés 50 db

36. Kötött téli kesztyű 50 pár

37. Vízhatlan kesztyűhuzat 50 pár

38. Trópusi zubbony 4 sz ttka 100 db

39. 82 M re.haj. Téli nadrág 50 db

40. 82 M re.haj téli zubbony 50 db

41. Esőgallér sátorlap 50 db

42. 87 M resz. Nyári nadrág 27 db

43. Melegítőruha legs. 81 db

44. Póló gyak. ruhához zöld 86 db

45. Póló gyak. ruhához zöld 72 db

46. Póló 363 M 65 db

47. Póló piros 5 db

48. Pizsama iskolás 277 db

49. 82 M téli alsó 150 db

50. 82 M téli ing legs 150 db

51. Gyakorló ing 200 db

52. Fehér ing(orvos,szakács) 50 db
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53. Gyapjú zokni rehajózó 130 pár

54. Kimenő zokni 980 pár

55. 82 M védőfelsz. Klt. 240 klt

56. Szakácskabát 50 db

57. Szakácskötény 50 db

58. Szabadidőruha garn. 21 garn

59. Hálótermi takaró 70 db

Műszaki-technikai szakanyag:

Fsz. Megnevezés Mennyiség

1. UTASZLAPAT,NYELLEL 50 db

2. ÁSÓLAPÁT 50 db

3. UTASZCSÁKÁNY,NYELLEL 89 db

4. ERDEI FEJSZE 39 db

5. ÁCSBALTA 29 db

Páncélos- és gépjárműtechnikai szakanyag:

Fsz. Megnevezés Mennyiség

1. MULTICAR-24 szállító targonca (HN 07-77) 1 db

Élelemezés-technikai szakanyag:

Fsz. Megnevezés Mennyiség

1. 69 M vegyes tüzelésű mozgókonyha (1874) 1 db

2. Kenyérponyva 12 db

3. Hússzállító láda 6 db

4. Eü.élm.felszerelés II.típus 9 db



5. Galuskaszaggató E-3 (43/87) 1 db

6. Dagasztó gép "Z" karú (019/91/4) 1 db

7. Tányérmosogató XVA-3000 (14/GY) 1 db

8. Tányérmosogató XV-3000 (39) 1 db

9. Olajsütő NO-1120 (0061) 1 db

10. Olajsütő NO-1110 (901171) 1 db

11. Burgonyahámozó KG-501 (40160) 1 db

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.

Szabó József polgármester
Pályázatokkal kapcsolatosan rövid tájékoztatást szeretnék adni. Több KEOP-os pályázatunk is 
elindult,  ilyenek  a   pellet/brikett  üzem,  kazán,  épületszigetelések,  nyílászáró  cserék, 
belvízelvezető  árok  pályázat,  kerékpárút,  napelemes  pályázatok,  stb.  melyek  folyamatban 
vannak. 
Kéri a felhatalmazást adja meg a képviselő-testület.
A mérnökök  jövő  héten  jönnek,  a  terület  felmérést  elvégzik  a  pályázathoz.  Csak  akkor 
finanszírozzák,  ha megnyertük a pályázatot.   A  pályázatíró céggel  megállapodtunk, hogy 
nekik is csak akkor fizetünk, ha sikeres a pályázat,  ha belemennek kötünk szerződést, ha nem 
akkor nem kötünk, mert az önkormányzat nem áll anyagilag úgy, hogy előre kifizessünk.
Ha léphetünk előrébb,  mindaddig míg nem kerül költségbe, akkor megteszem az illetékes 
cégek felé a szükséges lépéseket. 
Kérem,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázatok  munkálataiban  való  részvételhez   -  mely 
elengedhetetlen ahhoz, hogy zökkenőmentesen haladjanak az előkészületek, - felhatalmazást 
ad részemre  kézfelnyújtással szavazzon.
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Szavazás

Megállapítom , hogy a  képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a pályázat előkészítő munkáihoz a polgármester részére történő 
felhatalmazást, meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete

30/2011. (III.03.) számú
Határozata

A Képviselő-Testület

1. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  alábbiakban  megjelölt  pályázati 
lehetőségekben eljárjon az önkormányzat nevében: 

a. KEOP 4.4 pályázat (napelempark kiépítése) 
b. KEOP 4.2.0/A pályázat 
c. Brikettet és / vagy peletet előállító gyártósorra történő beruházás pályázata, 
d. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázat 
e. Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztésekre pályázat 
f. Faluközpont megújítása LEADER pályázat 
g. Intézményeknél lévő kazánok cseréjére pályázat 
h. Épületenergetikai pályázatok 

2. Amennyiben az 1. pontban nevezett pályázatok megírásra kerülnek, úgy a döntés 
végett azokat a Képviselő-Testület elé kell terjeszteni. 

Szabó József polgármester
A LEADER program több mindenkit érinthet, lakosságtól az önkormányzatig. Ennek azért 
van  jelentősége,  mert  a  mostani  pályázati  rendszer  szinte  feltételként  jelöli  meg.   Azt  a 
tájékoztatást  adták,  hogy  ha  annak  idején  nem  jeleztük  milyen  projekteket  szeretnénk 
megvalósítani, nem támogatják a pályázatokat.  A pályázat kiírásakor nem lehet benyújtani az 
igényeket. 
Játszótér  kialakítást,  falumegújítást  stb.  nem támogatnak,  helyette  közösségi  ház,  TUBUS 
fejlesztés, stb. igen. 

Sápiné Molnár Edit képviselő 
Játszótérre két pályázatot benyújtottunk már, a  Delikátos tasakokat jó lenne minél szélesebb 
körben reklámozni, hogy aki tudja gyűjtse. Már több boltban is meg lettek bízva a kereskedők 
és vállalták is, hogy aki ott leadja, szívesen gyűjtik és továbbítják. Itt kéri az ÖNO vezetőt is.
Tavaly  a  képviselő-testület  az  óvodának  40-40  E  Ft-ot  szavazott  meg  karácsonyra,  de  a 
decemberi pénzügyi helyzet nem tette lehetővé. Tudom most sem állunk jobban. Kétévente 
kötelező az udvari  játékokat  felülvizsgálni.  Már három éve nem történt meg, csak karban 
tartjuk. Esetleg ebből az összegből udvari játékot vásárolhatnánk-e az idén? 

Szabó József polgármester
Tavaly  arról  volt  szó,  ha  elfogadjuk  a  költségvetést,  és  látjuk  rá  a  lehetőséget,  akkor 
visszatérünk  rá.  Március  17-ig  kell  elfogadni  a  költségvetést,  nem  lettünk  az  ÖNHIKI 
ismeretében okosabbak.  A költségvetés tárgyalásakor is megbeszéltük, akkor is kértem, most 



is  kérem, mindenféle kötelezettségvállalást  egyeztessünk. Nélkülem sehol ne legyen olyan 
költés, amire nem bólintottam rá. 
Tájékoztatás képen az  ÖNO élelmezést illetően  – próbáljuk rendbe szedni a beszerzéseket. 
Élelmezésvezető is megfelelően tudjon dolgozni, az alapítvánnyal szeretnénk egy programot 
megvásároltatni. Úgy néz ki, hogy van rá fedezet, és várják a testület felhatalmazását erre 
vonatkozóan.  Álmosdról  segítséget  kértünk,  mivel  már  ők  ezt  a  programot  használják.  A 
program 200 E Ft –ba kerül.  Előterjesztésként a testület felé kéri ennek elfogadását.
A program kiegészítése,  számla készítésre  is  alkalmas.  Mindenképpen hasznos befektetés, 
beruházás lenne,  amennyiben a testület elfogadja, kérem szavazzuk meg.
Szintén ÖNO-val kapcsolatos a vészkijárat megoldása. Árajánlatot kaptam, mely 250 E Ft + 
áfa-t  tartalmaz. Meg lehetne oldani az épület két végén való közlekedést. Jelenleg csak az 
ablakon keresztül lehetne megoldani az esetleges mentést. Ezt szintén az alapítvány  költségén 
szeretnénk megvalósítani. Amellett az intézmény biztonságosan működne.
Kérem szavazásra.

Szavazás

Megállapítom,  a  képviselőt-testület  egyhangúlag  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadta   a  javaslatot  a  Gondozási  Központhoz  program  vásárlás,  valamint  vészkijárat 
kialakításához  a  Monostorpályiért  Közalapítvány  költségén,  és  meghozta  az  alábbi 
önkormányzati határozatot. 

Képviselő - Testülete
31/2011. (III.03.)  számú

Határozata
A Képviselő-Testület

Tisztelettel felkéri a Monostorpályiért Közalapítványt Monostorpályi Község 
Önkormányzat

1. ,  hogy  a  költségvetéséből  biztosítson  az  önkormányzat  részére  a  Gondozási 
Központban  az  élelmezésvezető  által  használt  Winmenza  programot,  valamint 
ugyancsak  a  Gondozási  Központban  kialakítandó  vészkijárat  kialakításához 
szükséges pénzeszközt. 

2. Az  1.  pontban  említett  program  megvásárlásában  és  a  szükséges  munkálatok 
elvégzésében az önkormányzat a szükséges intézkedéseket megteszi, a feladatokat 
az alapítvány helyett elvégzi. 

Szabó József polgármester
Tájékoztatásképpen. Március 15-i ünnepséget az iskolával közösen szervezi az önkormányzat, 
mindenkit szeretettel várunk. Meghívót elküldtük, és ki is függesztjük. Szóvá is tették többen, 
hogy március 15-e munkaszüneti nap. Az ünnepi műsor keretében 9-kor az iskolások lépnek 
fel, ahol a műsort követően a tanulmányi verseny helyezettjei itt kapják meg az elismeréseket. 
Utána kb. 10 óra -fél 11-kor  az  iskolánál,  valamint a vele szembeni emlékműnél  és Thuolt  
István  sírjánál  lenne  koszorúzás.  Kb.  12  óráig  tartana,  mely  méltó  megemlékezés  lenne 
március 15-ének. 

Basa Attila alpolgármester
Adva az alkalmat,  munkánknak köszönhetően sok plakát  van szeretném,  hogy a  testület 
hozzájáruljon 10 db hirdetőtábla  kihelyezéséhez. Vas anyagot feltérképeztük.  Beszerzésére 
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kérnénk engedélyt.  Alapítvány költségén nem lehetne-e megvetetni?  Vészkijárat?  Eddig az a 
csoda hogy a vészkijárat  -  hátsó épület  elhagyás  nem volt  biztosítva,  nem  működött  és 
probléma sem történt!
Visszatérve a hirdetőtáblára, az önkormányzat mindenről tájékoztatná az embereket, ismernék 
meg mi történik naprakészen az önkormányzatnál.  Régi kisbíró visszaállítása sem lenne rossz 
ötlet. Legfontosabb most a hirdetőhöz a lemez beszerzése. 

Szabó József polgármester
Helyek meg vannak?

Basa Attila alpolgármester
Meg vannak,  ízlésesen  lefestve,  stb.  a  közmunkásokkal  megoldjuk.   Megfelelő  szöveggel 
ellátjuk, mely az embereknek szól, stb.

Sápiné Molnár Edit képviselő
Azért is támogatom a javaslatot, mert nem mindenki olvassa az internetet pl.: idős emberek, 
stb. 

Szabó József polgármester
Beszélgettünk  már  arról  is,  hogy  jó  lenne  ötletláda  elhelyezése  a  boltokba,  postára, 
önkormányzat épületébe, stb, mert ha nincs ideje feljönni az illetőnek a hivatalba, akkor a 
kérést, ötletet ebben a formában is eljuttathatja az önkormányzathoz. Sokan nem tudják még, 
hogy hosszított nyitva tartás van szerdán, stb. A ládákat is el lehet  készíteni, kihelyezni, és 
válaszolunk  is  rá.  Javasolnám  mindenkinek  a  honlapot,  nézzék  minél  szélesebb  körbe 
ajánlják, onnan is lehet sok mindenről  tájékozódni, bárkitől kérdezni lehet, hasznos a fórum. 
Elég interaktív, érdemes nézni, használni. 

Nyilas József képviselő 
Úgy tudom a Posta épület az önkormányzat tulajdona. Mi újság ezzel?

Szabó József polgármester
Maga a telek igen, de az épület a posta tulajdona.

Gyügyei Ernő képviselő
Szeretném megköszönni, hogy a szombati napon a Művelődési Ház termét a  rendelkezésemre 
bocsátják.

Juhász Péter jegyző
Nincs sok embernek internet  hozzáférése.  Kérem a jelen lévőket  is  jelezzék,  milyen fajta 
ellátásokról  adjunk  tájékoztatást.  Célunk,  hogy  lakossági  fórum  keretében  egy-egy  fajta 
segélyt részletesen meg lehetne tárgyalni. 
Cél a fórumot nyissuk meg.

Osán Ferencné
Nem kapott  még semmit.  Ha délután jön,  elküldik.   Egy kicsit  más hangnemben lehetne 
beszélni a hivatalban az ügyfelekkel. 

Juhász Péter jegyző



Én kértem a kollegákat, mert ha nincs ügyfélfogadás, a délelőtti ügyfélfogadással kapcsolatos 
kérelmeket is  fel  kell dolgozni, a határozat nem lesz készen. Szerdán 8-18-ig lehet jönni, a 
kedd ügyfélmentes. nap. Az ötleteket várjuk. 

Szabó József polgármester
Több hozzászólás hiányában köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

K.m.f.

Szabó József          Juhász Péter
polgármester    jegyző
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