
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 125-131 / 2011. (X. 12.) számú határozatok   
d. rendeletek: 14-16/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet    
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 125/2011. (X. 12.) számú határozat: Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás 

- 126/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központ alapító okiratának 
módosítása  

- 127/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központnak a szociális étkezés 
szakmai program módosítása  

- 128/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központnak a házi segítségnyújtás 
szakmai program módosítása  

- 129/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központnak az idősek nappali 
ellátása szakmai program módosítása 

- 130/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központnak az idősek bentlakásos 
ellátása szakmai program módosítása 

- 131/2011. (X. 12.) számú határozat: Gondozási Központnak a szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása  

 
Rendeletek:  

- 14/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet: Az étkeztetésről és az igénybevételéért 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

- 15/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet: A pénzbeli - és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

- 16/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet: a köztisztaság fenntartásáról szóló 10/2010. 
(IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozás (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Gondozási Központ alapító okiratának és szakmai programjainak módosítása 
(írásos előterjesztés) a mellékletek e-mail-en kerültek továbbításra  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
 



4. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
   

5. Egyebek  
 

 
Monostorpályi, 2011. október 12.    
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. október 12.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:  

- Berényi Attiláné képviselő  
- Nyilas József képviselő  

 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Kungler Sándor gondozási központ intézményvezetője  
- Hosszu László Együtt Monostorpályi Jövőjéért KHE elnöke  

 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes, 2 képviselő hiányzik, igazoltan vannak távol.  
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozás (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Gondozási Központ alapító okiratának és szakmai programjainak módosítása 
(írásos előterjesztés) a mellékletek e-mail-en kerültek továbbításra  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
 

4. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
   

5. 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.napiredni pont: Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához történő csatlakozás (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
3 fiatalt tudnánk támogatni 5-5 ezer forinttal. A és B típus pályázat van. A B típusúnál 3 éves. 
Időrendi sorrend lenne, valamint az, hogy milyen időrendben hozza. 5 e forintot adna főként 
az önkormányzat személyenként, valamint a megye ehhez ugyanennyit.  „A” esetben 10 
hónapig, „B” esetben háromszor 10 hónap. „A” pályázat esetében a támogatott létszám legyen 
2 fő, a „B”-nél pedig 1 fő. 
  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
125/2011. (X. 12.) számú  

Határozata  
A Képviselő-Testület  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozik, ennek során: 
 

1.  Elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot a 
Wekerle Sándor Alapkezelő részére küldje meg. 

 
2.  Közzéteszi az Alapkezelő által meghirdetett pályázati kiírást.  

 
Határidő:  2011. október 14.  

folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  jegyző  



  
3. „A” típusú pályázat esetén 2 főt, „B” típusú pályázat esetén 1 főt kíván 

támogatáni 5.000 Ft/ hó összegben.   
 
2.napirendi pont: Gondozási Központ alapító okiratának és szakmai programjainak 
módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Kungler Sándor intézményvezető  
Muszáj volt módosítani az átalakítás kapcsán, így a működési engedély módosításához 
csatolni kell ezeket. Elég a határozatot csatolni, valamint a polgármester és az én 
nyilatkozatomat is. 16 főről 23 fősre módosult a férőhely. Ezért kellettek a módosításokat 
megcsinálni. A használatba vételi engedély kiadásához ma volt kint az építésügyi hatóság egy 
embere. Jelenleg 2 fő jelentkezett a 6 helyre, a faluból még senki. Annak ellenére, hogy meg 
lett hirdetve, kevés az érdeklődő helyben, szinte senki. Egyenlőre nem érdeklődnek iránta. A 
környező településekre is ki lett téve már a szórólap.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Lehetne, hogy akikről tudunk a faluban, hogy nagyon elesettek, nehezen boldogulnak. Nem 
lehetne kimenni a területi képviselőnek, hogy ha már be lesz töltve akkor nem tudunk mit 
csinálni?   
 
Kungler Sándor intézményvezető  
A házi segítségnyújtók mennek ki minden nap. Van olyan, aki teljesen rászorulna erre, 
viszont vannak olyanok, akik teljesen elzárkóznak tőle.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Én is voltam már több helyen, viszont sikertelenül.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Gondozási Központ alapító okiratát az előterjesztésben foglalt határozat-
tervezet szerint fogadja el a Képviselő-Testület.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
126/2011. (X. 12.) számú  

Határozata  
 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. A Képviselő – Testület a Gondozási Központ alapító okiratát 2011. október 12.napi 
hatállyal jelen határozat 1.számú melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen 
határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és 



ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 32/2011.(III.11.) számú határozatát. 
 

126/2011. (X. 12.) számú határozat 1. számú melléklete  
 
A Képviselő – Testület a Gondozási Központ 32/2011. (III.11.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratának alábbi részeit módosítja és a 2. számú mellékletben már sorszámozott 
formában látja el az alábbiak szerint: 
 

3. Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 
a) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), nappali ellátás (65/F.§) 
 férőhelyek száma: 25 
b) Szakosított ellátás körében: Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67- 68.§) 
férőhely száma: 23 
c) Egyéb alaptevékenység: melegítő – konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
 

126/2011. (X. 12.) számú határozat 2. számú melléklete 
 

Alapító okirat  
(egységes szerkezetben)  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.     
törvény 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a                     
Gondozási Központ szociális intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
 
 a)  Neve: Gondozási Központ 
 b)  Székhelye: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 c)  Létrehozásáról rendelkező határozat: 46/2002. (XII.05.) Önkormányzati határozat 
 d)  Az intézmény fenntartója: Monostorpályi Község Önkormányzata 
 e)  Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 f)  Törzsszám: 644688 
 

2.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális alapellátás és szakosított 
ellátási formák 

 
 3.   Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 
a) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), nappali ellátás (65/F.§) 
 férőhelyek száma: 25 
b) Szakosított ellátás körében: Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67- 68.§) 
férőhely száma: 23 
c) Egyéb alaptevékenység: melegítő – konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
 4.   Állami feladatként ellátott alaptevékenység szakágazati besorolása: TEÁOR:             
    87.30.00 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
 



 5.    Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
              Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása – 873011 
              Házi segítségnyújtás – 889922 
              Szociális étkeztetés – 889921 
              Idősek nappali ellátása – 881011 
 
 6.   Az intézmény tevékenysége az illetékességi, működési területen: 
           Monostorpályi Község közigazgatási területén: Házi segítségnyújtás, Szociális         
 étkeztetés Nappali szociális ellátás  
 Hajdú – Bihar megye közigazgatási területén: Ápoló – gondozó otthon  
 
 7.   Irányító szerv neve, székhelye: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – 
        testülete (székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.) 
 8. Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, de a                
  pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és    
   gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény bankszámlával nem 
rendelkezik,     pénzforgalmát a Monostorpályi Község Önkormányzatának 
költségvetési számlájáról bonyolítják. Ellátmányt kezel. Nem önálló adóalany, saját 
adószámmal nem rendelkezik. Adófizetési kötelezettségét a Monostorpályi Község 
Önkormányzata – mint önálló adóalany – teljesíti. 
 
9.  Feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény székhelyén rendelkezésre áll: 163 m2 
hasznos alapterületű épület, és összesen 1744 m2 területű kivett ingatlan (helyrajzi szám: 
Monostorpályi 1157). A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár 
szerint nyilvántartott eszközök. 
 
10. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
szakfeladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi és helyi 
jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A vagyongazdálkodással kapcsolatban a 
hatályos önkormányzati rendeleteket kell alkalmazni. 
 
 11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv 
vezetőjét Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – testülete 5 évre szóló határozott 
időre  bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. 3/A. §-a alapján. 
 
 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
             a)    Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben: közalkalmazott, melyre a      
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
             b)  Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya: munkavállaló, melyre nézve a Munka             
         Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
             c)    Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 
                    1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
Monostorpályi, 2011. október 12. 
 
 



P.H. 
 

                                                                                                  
____________________________  
                                                                                                                  polgármester 

Záradék 
 
Az alapító okirat módosítását(s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. október 12.-i ülésén a 
126/2011. (X. 12.) számú határozattal fogadta el. A módosított alapító okirat 2011. október 
12.-én lép hatályba.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet a szociális étkeztetés szakmai 
programjának tekintetében a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
127/2011. (X. 12.) számú  

Határozata 
 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 

1. Elfogadja Gondozási központon belül a szociális étkeztetés módosított szakmai 
programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok, és alapító okirat továbbítása, egyéb 
szükséges intézkedések megtétele) 

  Határidő: Azonnal 
  Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet a házi segítségnyújtás szakmai 
programjának tekintetében a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
128/2011. (X. 12.) számú  

Határozata 
 



 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 
 1.  Elfogadja Gondozási központon belül a házi segítségnyújtás módosított szakmai 
  programját. 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg (szakmai programok, és alapító okirat továbbítása, egyéb 
 szükséges   intézkedések megtétele) 

  Határidő: Azonnal 
  Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet az idősek nappali ellátása 
szakmai programjának tekintetében a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
129/2011. (X. 12.) számú  

Határozata 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 
 1. Elfogadja Gondozási központon belül az idősek nappali ellátása módosított szakmai 
  programját. 
 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg (szakmai programok, és alapító okirat továbbítása, egyéb 
 szükséges   intézkedések megtétele) 

   Határidő: Azonnal 
   Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet az idősek bentlakásos ellátása 
szakmai programjának tekintetében a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  
130/2011. (X. 12.) számú  



Határozata 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 
 1. Elfogadja Gondozási központon belül az idősek bentlakásos ellátása módosított 

szakmai programját. 
2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg (szakmai programok, és alapító okirat továbbítása, egyéb 
 szükséges intézkedések megtétele) 

  Határidő: Azonnal 
            Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet a szervezeti és működési 
szabályzat tekintetében a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  
131/2011. (X. 12.) számú  

Határozata 
 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak 
elfogadása” tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 
 
1.    Elfogadja Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatát 
 
2.  Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg (szervezeti és működési szabályzat egyéb szabályzatok, és 
 alapító okirat továbbítása, egyéb szükséges intézkedések megtétele) 
 Határidő: Azonnal 
  Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
3.napirendi pont: Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési 
díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a jegyző  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Nem volt a tavalyi évben tanulószoba felső tagozaton, most pedig 
van. Ezért szükséges módosítani a rendeletet, mert év elején a felsősök részére nem került az 
uzsonna megállapításra.  
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 



Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta az 
alábbi rendeletét:  

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testületének  

14/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete  
 

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 
(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésének e) pontja felhatalmazás alapján  
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 
 
1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.  
 
2.§ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatálybalépés napját követő 

napon hatályát veszti.    
 

Szabó József 
polgármester   

Juhász Péter  
jegyző  

 
Jelen rendeletet 2011. október 13. napján kihirdettem.  

  Juhász Péter  
jegyző  

 
Melléklet a 14/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelethez  

 
„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  

 
S.sz. Megnevezés Ételtípus 2011. évi 

térítési díjak 
(Ft) 

A B C D 
 1.  ÓVODA   Tízórai 52

     Ebéd 156
     Uzsonna 52
     Összesen 260

 2.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-14 
évesek 

 Tízórai 62

     Ebéd 186

     Uzsonna 62

     Összesen 310
3. BÖLCSŐDE   Tízórai 52

   Ebéd 156



 
 
 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  
 
4.napirendi pont: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a jegyző  
 
Juhász Péter jegyző   
Ismerteti az előterjesztés. Javaslom, hogy a „feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja” részt vegyük ki a rendelet-
tervezetből.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a jegyző által tett módosítással együtt a rendelet-tervezetet a Képviselő-
Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta az 
alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
15/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) 
önkormányzat rendelet módosításáról  

 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésben, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdése, az 50. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva,  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
  
1.§  (1) A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 

(X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 3.§ helyébe az alábbi 3.§ lép:   
„3. § E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában 
foglaltakat kell érteni. 
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
2. Rendkívül indokolt eset: 
2.1. orvosi iratokkal alátámasztottan gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha 
a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
2.2. elemi kár, baleset, 
2.4. egyedülálló és önhibáján kívül ellátatlan személy, 
2.5. orvosi vélemény alapján a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók 
valamelyikének esetében hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos 
vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, 
2.6. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála. 

   Uzsonna 52
   Összesen 260



3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó. 
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség. 
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata. 
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.” 

 
(2) A Helyi rendelet 10.§ helyébe az alábbi 10.§ lép:  

 
„10.§ Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év: 

a) lakbér vagy albérleti díj, 
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, 
c) közös költség, 
d) csatornahasználati, szennyvízszállítási díj, 
e) szemétszállítás költsége, 
f) villanyáram, 
g) víz, 
h) gáz, valamint 
i) tüzelőanyag számlával igazolt teljes költsége számolható el.” 

 
2.§  A Helyi rendelet 12. § helyébe az alábbi 12.§ lép:  
 

„12. § (1) Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást  
a) ellátások kiegészítéseként  
  aa) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, és  
  ab) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy támogatása kiegészítéseként, és 
b) önálló ellátásként nyújtja.  
(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.  
(3) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető 
költségek és a költségek igazolásának módja:  
a) a lakbér, illetve az albérleti díj, a költségek igazolása a lakásbérleti, illetve albérleti 
szerződéssel történik,  
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, melyet a pénzintézet igazolásával kell 
tanúsítani,  
c) a közüzemi díjak – a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított 
közüzemi szándékkal kell igazolni  
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségek – a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által 
kiállított számlával kell igazolni.  
(4) Helyi lakásfenntartási támogatást minimum 2 hónapra, maximum 6 hónapra lehet 
megállapítani és a jogosultak részéről folyamatosan lehet igényelni.”   

 
3.§  A Helyi rendelet 14.§ és 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi 14. § és 17.§ lép:  
 

„14. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 
segélyt nyújt. 
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.  
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át 
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg.   



 
17. § (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000 Ft-nál (azaz 
egyezer forintnál) kevesebb, és 25.000 Ft-nál (azaz Huszonötezer forintnál) több nem lehet.”  

 
4.§  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Helyi rendelet 8 – 9.§-ai és a 32.§ -a hatályát 

veszti.   
 
5. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.  
 
 

Szabó József sk 
polgármester   

Juhász Péter sk 
jegyző  

 
Jelen rendeletet 2011. október 13. napján kihirdettem.  
 

  Juhász Péter sk 
jegyző  

5.napirendi pont: Egyebek  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Őszi szünetben felmérjük, hogy lesz e olyan, aki akar óvodába járni.  
 
Szabó József polgármester  
De ne legyen olyan, hogy ha 2-3 lesz, akkor elkülditek. Akkor is be kell menni.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Vannak még az intézményünk területén, a Kolóban, a raktárban felesleges dolgok. Ennek az 
értékesítését tovább szeretném folytatni. Amit el lehet adni, az adjuk el. A testvérfalu 
kapcsolatunk eddig sem működik. Akivel eddig meg volt a kapcsolat, semmilyen szándékot 
nem tanúsítanak felénk. Egy településsel vegyünk fel a kapcsolatot.  
 
Szabó József polgármester  
Bihardiószegnek küldtünk levelet, de semmi válasz nem jött. Ott is váltás volt, de nem jött 
válasz.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő távozik a Képviselő-Testületi ülésről, a jelenlévő 
képviselők száma 4 fő.  
 
Szabó József polgármester  
Köztisztasági rendeletet kellene módosítani. Ismerteti a rendelet módosítás tervezetet.  
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta az 
alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
16/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete  

 
a köztisztaság fenntartásáról szóló  



10/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról  
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésben, a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 134. § (2) bekezdése b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva,  
a köztisztaság fenntartásáról szóló 10/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el:  
  
1.§  (1) a köztisztaság fenntartásáról szóló 10/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Helyi rendelet) 11.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi 11.§ (3) bekezdés lép:   
 

„(3) Az e rendeletben foglaltak megszegőivel szemben – tettenérés esetén – 3.000 Ft-
tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki az 1. függelékben nevesített az 
Önkormányzat képviselő-testületének így  felhatalmazott ügyintézője.”  
  

 
2. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.  
 
 
 

Szabó József 
polgármester   

Juhász Péter  
jegyző  

 
 
Jelen rendeletet 2011. október 13. napján kihirdettem.  
 
 

  Juhász Péter  
jegyző  

 
A 10/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet Függeléke  

 
A jelen rendelet 11.§ (3) bekezdése értelmében helyszíni bírságot Dr. Köstner Dávid, a 
Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala ügyintézője szabhat ki.  
 
Szabó József polgármester  
A honvédségtől megkaptuk a szerződést az inkurrens anyagok tekintetében. Jövő héten 
hozzuk el ezeket.  
A Hbm temetkezési vállalat küldött levelet a vagyonkiközlésről, ami Monostorpályi 
vonatkozásában 1445 E forint.  
A vízi közmű törvény megalkotása folyamatban. A Hbm Vízmű Zrt kéri, hogy a tulajdonosok 
az elfogadott stratégiai tervének megfelelően tárgyalásokat folytathasson. Ehhez kérnek egy 
hozzájárulást. Én megkaptam a felhatalmazást a testülettől, de erről tájékoztattam a 
Képviselő-Testületet.  
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülést bezárom.  
 
 

K.m.f.  
 



 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


