
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én 
megtartott közmeghallgatásos nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 132-133 / 2011. (XI. 17.) számú határozatok   
d. rendeletek: 17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet    
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 132/2011. (XI. 17.) számú határozat: Házi segítségnyújtásra ellátási szerződés 
megkötése a Baptisa Szeretet Tevékeny Misszióval  

- 133/2011. (XI. 17.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzat 2012. 
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 
Rendeletek:  

- 17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet: Védőnői körzetről szóló rendelet 
megalkotása 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Házi segítségnyújtása ellátási szerződés megkötése a Baptisa Szeretet 
Tevékeny Misszióval (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
  

2. Monostorpályi Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Védőnői körzetről szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés) 
  Előterjesztő: a polgármester  

KÖZMEGHALLGATÁS  
4. Polgármesteri beszámoló az elmúlt 1 évben végzett tevékenységről (szóbeli 

előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 

Monostorpályi, 2011. november 17.     
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. november 17.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének közmeghallgatásos nyílt üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:  

- Berényi Attiláné képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

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

 
Lakosok száma: 100 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes, 1 képviselő hiányzik, igazoltan van távol.  
 
Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint (módosít a meghívóban foglaltakhoz képest):  
 

NAPIRENDI PONTOK:  
 

1. Házi segítségnyújtása ellátási szerződés megkötése a Baptisa Szeretet 
Tevékeny Misszióval (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
  

2. Monostorpályi Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Védőnői körzetről szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés) 
  Előterjesztő: a polgármester  

KÖZMEGHALLGATÁS  
4. Polgármesteri beszámoló az elmúlt 1 évben végzett tevékenységről (szóbeli 

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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Házi segítségnyújtása ellátási szerződés megkötése a Baptisa Szeretet 
Tevékeny Misszióval (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
A következő években az állam azokat a feladatokat fogja finanszírozni, amelyek kötelező 
feladatok. Meg kell nézni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan és miben tudunk spórolni.  
A hszg-nél az első 9 hónapban az összes költség elosztása nélkül a hiány 1 millió forint. 
Eddig is volt lehetőség arra, hogy egyházi szervezetnek adjuk át ezeket a feladatokat. A 
Baptista Szeretet Tevékenység Misszió ezt vállalta. Rosszat nem hallottunk róluk és vállalták, 
hogy ezeket a feladatokat átveszik. Részünkről így nem lesz feladat, hogy ellássuk. A 
dolgozót is átveszik. Ugyanazzal a bérrel. Ha náluk ez megszűnik, akkor a dolgozót 
visszavesszük, hátrány őt nem érheti. Az ellátási szerződés tervezetet megkapta mindenki, 
valamint a missziónak az anyagát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Hány gondozotthoz jár ki?  
 
Szabó József polgármester  
2 gondozó van 14 fővel, de csak egy fő lesz átadva dolgozóként. 2011.12.30.napi hatállyal 
lesz átadva a házi segítségnyújtás. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

132/2011. (XI. 17.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 1993. évi III. törvény 86.§ (1) 
bekezdés c) pontja, a  90. § (4) bekezdése, a 91. § c) pontja, a 120. §-a, 127/A. §-a, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. §-a alapján:  

1. a házi szociális gondozás tekintetében az önkormányzatot, mint intézményi 
fenntartót megillető jogokat és kötelezettségeket a jelen határozattal és a mellékletét 
képező ellátási szerződésben is foglaltak szerint átadja 2011. december 30.-ai 
hatállyal a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (fenntartó) részére.  

 



2. felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerződést írja alá.  
Felelős:  a polgármester  
Határidő:  azonnal  

 
3. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontbeli feladatok elvégzésére a szükséges 

intézkedéseket tegye meg az illetékes hatóságokkal.  
Felelős:  a jegyző  
Határidő:  azonnal  
 

4. vállalja, hogy amennyiben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Monostorpályiban a 
házi segítségnyújtást visszaadja az önkormányzat részére, úgy a házi segítségnyújtást 
végző jelenlegi gondozási központban dolgozó munkavállalót alkalmazza.  
 

5. felkéri  a Baptista Tevékeny Szeretet Missziót, hogy a házi segítségnyújtást végző 
jelenleg a gondozási központ munkavállalóját a jelenleg megállapított Kjt. szerinti 
béren foglalkoztassa tovább.  

 
2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Lényegében utóellenőrzésről van szó. Ha menetközben változtak 
jogszabályok, akkor annak megfelelően működünk e. A konyha ellenőrzése során elég lesújtó 
véleménnyel voltak és a második ellenőrzéskor is. Ezt nézessük meg most is.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

133/2011. (XI. 17.) számú  
határozata  

 
A Képviselő Testület  
 
Monostorpályi Község polgármesterének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A.§ -a 
alapján  
 

1./ jóváhagyja Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési 
tervét a melléklet szerint, a 6./ pont figyelembe vételével. 

 
2./ felkéri a belső ellenőrzést végző szervet a belső ellenőrzési tervben foglaltak 
végrehajtására.  



 
3./ a polgármester, a jegyző, valamint az intézményvezetők kötelesek a belső ellenőr 
részére az ellenőrzéshez szükséges vonatkozó okmányokat, dokumentumokat, 
jogszabályi hátteret rendelkezésre bocsátani.  
 
4./ felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jogosult a 2012. évi belső ellenőrzési 
tervben nem szereplő, azonnali végrehajtást igénylő ellenőrzés(ek) elrendelésére 
felkérje a belső ellenőrzést végző szervet a célvizsgálatok keretében.  
 
5./ a képviselő – testület hagyja jóvá az 1./ és a 4./ pontokban feltüntetett ellenőrzési 
jelentéseket.  
 
6./ Felkéri a Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulást, hogy 
amennyiben lehetséges, a célvizsgálatokat 2012. I. negyedévében végezze el és a belső 
ellenőrzés tervről értesítse a belső ellenőrzést végző szervet.   
 
7./ Amennyiben hiányosságot tár fel a belső ellenőrzést végző szervezet, úgy 
megoldási javaslatot köteles tenni azok kijavítására, melynek értelmében csupán a 
hiányosság megállapítása nem elfogadható.  
 
Határid ő:   folyamatos (belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint)  
Felelősök:   az ellenőrzési jelentés elkészítéséért  
   - belső ellenőrzést végző szerv   
   a 3./ pontban foglaltak rendelkezésre bocsátásában  

- polgármester, intézményvezetők, jegyző.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 
2012. ÉVI  

 
BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERVE  

 
CÉLVIZSGÁLATRA  

VONATK OZÓAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. számú ellenőrzés  
 

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése:  Monostorpályi Község Önkormányzata konyhája  
 
Az ellenőrzés tárgya:  a konyha működésének ellenőrzése, a 2011.évben végzett ellenőrzések során 

feltárt hiányosságok  utóellenőrzése  
 
Az ellenőrzés célja:  
 

◊ annak megállapítása, hogy a belső ellenőrzést végző cég 2011. évben feltárt 
hiányosságok megszüntetése megtörtént e.  

◊ Vannak e még olyan hibák, amelyek továbbra is jelen vannak a konyha működésében.  
◊  

Az ellenőrzendő időszak:    2011. év  
 
Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:  Belső ellenőrzést végző szervezet    
 
Az ellenőrzés típusa:     szabályszerűségi és pénzügyi  
 
Az ellenőrzés módszerei:    dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata  
 
Az ellenőrzés ütemezése:    Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított 
nap,  

de legalább 1 munkanap    
 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött  
területen megállapított tények formája:  Ellenőrzési jelentés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. ellenőrzés  
 

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése: Önkormányzat  
 
Az ellenőrzés tárgya:  beruházások ellenőrzése     
 
Az ellenőrzés célja: az önkormányzatnál megvalósult beruházások szabályszerűségének és pénzügyi 
dokumentációinak ellenőrzése   
 
Az ellenőrzendő időszak:    2011. év  
 
Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:  Belső ellenőrzést végző szervezet   
 
Az ellenőrzés típusa:     hatékonysági   
 
Az ellenőrzés módszerei:    dokumentumok, határozatok, szerződések vizsgálata 
 
Az ellenőrzés ütemezése:    Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított 
nap,  

de legalább 1 munkanap    
 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött  
területen megállapított tények formája:  Ellenőrzési jelentés   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú ellenőrzés  
 

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése:  Monostorpályi Község Önkormányzata     
 
Az ellenőrzés tárgya:  normatívák igénylésének, visszafizetésének ellenőrzése  
 
Az ellenőrzés célja:  
 

� annak megállapítása, hogy a normatívák az intézményeknél (iskola, óvoda, gondozási 
központ, Polgármesteri Hivatal) a jogszabályoknak megfelelően voltak e megigényelve, 
esetlegesen visszafizetve.  

 
Az ellenőrzendő időszak:    2011. év  
 
Az ellenőrzési kapacitás meghatározása:  Belső ellenőrzést végző szervezet    
 
Az ellenőrzés típusa:     szabályszerűségi és pénzügyi  
 
Az ellenőrzés módszerei:    dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata  
 
Az ellenőrzés ütemezése:    Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított 
nap,  

de legalább 1 munkanap    
 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött  
területen megállapított tények formája:  Ellenőrzési jelentés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.napirendi pont: Védőnői körzetről szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy a rendelet-tervezetet 
fogadja el.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet és 
megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelete  

a védőnői körzet kialakításáról 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésben,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva  
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,   
a védőnői körzet kialakításáról a következőket rendeli el:  
 

1. §  A képviselő-testület e rendelettel állapítja meg és alakítja ki az 1 védőnői körzetet, a 
védőnő ellátási területét, amely Monostorpályi Község közigazgatási területére terjed 
ki.  

 
2. §  A rendelet hatálya a Monostorpályi Község közigazgatási területén a védőnői 

szolgálatra terjed ki. 
 
3. §  Az önkormányzat e rendelet Melléklete szerint határozza meg a község közigazgatási 

határain belül a területi ellátási kötelezettség határait (utcák jegyzéke).  
 
4. §  A védőnői körzetben a következő intézmények (költségvetési szervek) találhatók: 
 a) általános iskola  
 b) óvoda  
 c) gondozási központ  
 d) Polgármesteri Hivatal  
 e) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat  
 
5. §  A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 
 
 

Szabó József 
polgármester   

Juhász Péter  
jegyző  

 
Jelen rendeletet 2011. november 18. napján kihirdettem.  
 

  Juhász Péter  
jegyző  



Melléklet a 17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez  
 

A védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke, a védőnő ellátási területe  
 

1. Ady E.u. 
2. Arany János u 
3. Árpád u 
4. Bajcsy Zs. u. 
5. Bartók B.u. 
6. Bethlen u. 
7. Béke u. 
8. Bocskai u. 
9. Csonkás tanya 
10. Damjanich u. 
11. Debreceni u. 
12. Domb u. 
13. Dózsa Gy. u. 
14. Gugyori 
15. Hajnal u. 
16. József A.u. 
17. Kossuth u. 
18. Landler tér 
19. Létai u. 
20. Liget 
21. Liszt F.u. 
22. Lórántffy u. 
23. Marx K.u. 
24. Nyíl u.  
25. Petőfi S.u. 
26. Petőfi tér 
27. Rákóczi u. 
28. Rákóczi köz 
29. Rózsa F.u. 
30. Sziget u. 
31. Táncsics u. 
32. Vasvári P.u. 
33. Vörösmarty u.  
34. Zsákos tanya 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt 1 évben végzett tevékenységről 
(szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
A választás óta nagyon sok mindent sikerült megoldani, de még sok minden vár ránk.  
Óvoda fűtés problémája volt az első a tavalyi év végén: sajnos nem sikerült megoldani télére, 
de mikor a média kijött, akkor már közel voltunk a megoldáshoz. Akkor is sok mulasztás volt 
az akkori polgármester és jegyző részéről. Olyan szerződést írtak alá, amiben a Tigáz Zrt. egy 
évre vállalta, hogy megcsinálja a gázbekötést. Erre jobban oda kellett volna figyelni. 
Szerencsére a tervezővel és kivitelezővel és Kondor Ernő segítségével sikerült megoldani a 
problémát.  
Iskola kérdése: volt egy megbeszélésem a jegyző úrral a tanárokkal, a tantestülettel még ez év 
elején. Annyit kértem, hogy az iskola minél jobban vegye ki a részét a község 
rendezvényeiből. Minél nagyobb szerepet vállaljon a tantestület ebben és a gyerekek is. És ne 
csak az oktatással foglalkozzon az iskola, hogy csak tanítson, hanem neveljen is. A szülő 
feladata is a nevelés, de túl sok nevelést nem tudnak a gyerekeken eszközölni, mivel estére 
érnek a gyermekek haza. A pályázatokban is vegyék ki a részüket minél jobban. Az iskola és 
óvoda intézményfenntartói társulásban van, így az önkormányzat közvetett módon tud ebben 
részt venni és segíteni, de elfogadják az önkormányzatunkat az intézmény-vezetők minket is, 
mint fenntartót. A finanszírozásnál az önkormányzatnak kell kiegészíteni, éves szinten több 
mint 50 Millió forinttal. Az iskolánál kért segítségeket csak részben kaptam meg. A 
kormányzat szándéka, hogy az iskolákat el akarják venni az önkormányzattól, de 2000 fő 
felett vissza lehet szerződni az önkormányzatnak. De a pedagógus béreket az állam fogja 
fizetni mindkét esetben. Az, hogy a dologi kiadásokat ki finanszírozza, valamint az, hogy az 
épületekkel mi lesz, még nem tudjuk. De szeretnénk visszaszerződni az iskolát, ha lesz rá 
reális lehetőség és elfogadható feltétel.   
Gondozási Központ: a konyhában az élelmezésvezetővel és az intézményvezetővel voltak 
gondok. A belső ellenőrzés itt is megvolt, nem volt szép a jegyzőkönyvek tartalma. Nagyon 
sok hibát találtak a belső ellenőrök. Az élelmezésvezetéssel kapcsolatban is volt április 
környékén még egy ellenőrzés. Voltak olyan megállapítások, hogy bele kellett nyúlnunk abba 
is. Sajnos még segítséggel sem tudta az élelmezésvezető elvégezni a feladatát, pedig az 
ellenőrök és az önkormányzat is segített neki. A megtakarítás során sem volt jó megoldás az, 
hogy két konyhát üzemeltet az önkormányzat, ezért egy lett belőle. A beszerzések sem voltak 
összhangban, kaotikus állapotok voltak, más – más beszállítókkal. Az egyszerűbb és 
kényelmesebb utat választotta az élelmezésvezető, helyben vásárolt, de drágábban, akár 15-
20%-kal is. A beszállítókon is változtattunk. Most így ezzel a lépéssel, csak a beszerzésekkel 
2,5 millió forint volt a megtakarítás.  
Polgármesteri Hivatal: jegyző váltás volt. Hosszúpályiba került át, mint megbízott jegyző az, 
aki ezelőtt volt. Az itteni jegyző itt is lakik és lehetőleg jó, ha tudja is a napi gondokat. 
Célszerűbbnek láttam olyan jegyzőt választani, aki itt lakik. Én a hivatalban problémát nem 
tapasztaltam, remélem velem is meg vannak elégedve. Választásoknál pletyka volt, hogy 
elbocsátás lesz, de ilyen nem történt. Viszont aki sumákol, ott nem fogok ellentmondást bírni. 
Vannak sokan munkanélküliek, így van akiből lehet választani, ha szükséges. Tavaly 
közmunkában 30-35 főt tudtunk közfoglalkoztatottak foglalkoztatni, most 8 órást csak 5 főt. 4 
órásban is éves szinten 52 fő keretet kaptunk. Már év elején is jeleztük több fórumon is, hogy 
ez visszalépés lesz és sok család lehetetlen helyzetbe kerül. Jövő évben minta-programok 
fognak indulni, a kistérségi társulással is fogunk most beadni egyet. A fizetésük 57 E forint 
bruttó lesz havonta 8 órás foglalkoztatás keretében. Összesen 20 főre adtuk be a pályázatunkat 



Csökkenni fog a foglalkoztatás helyettesítő támogatás is, 22,8 E forintra személyenként, 
havonta. A 20 fő ároktisztítást, zöld felület karbantartását fogja tartalmazni és lesz 
betonelemgyártó gép is. Így fogunk tudni betonlapokat, stb. csinálni. Így betonelemmel lehet 
az árkokat is kibélelni. Az árkok rendben tartása is könnyebb lesz ezzel a lakosoknak.   
A hivatalban sokkal irányítottabb a munka, de előtte sem volt gond a dolgozókkal. Sok múlik 
azon, hogy aki a hivatalt vezeti, hogyan áll hozzá. Én úgy gondolom, hogy a hivatal dolgozói 
a jegyző úrral közösen maradéktalanul ellátják a feladatukat. Sokat túlóráznak. Egy nap 
kedden nincs ügyfélfogadás. Szerdán viszont este 6 óráig van ügyfélfogadás.  
Tavaly év végén volt az első élelmiszer csomag osztás, már összesen eddig 4. Sajnos 
mindenkinek nem jutott egyszerre. Nem mindig rászorultság alapján kellett osztani, a 
szerződésben ki van kötve, hogy ki kaphat. A 4. csomagban azokat részesítettük, akik eddig 
kimaradtak.  
A buszmegállót a Létai utcán megcsináltattuk, sajnos elég romos állapotban volt azelőtt. Ez a 
településnek nem került egy forintjába sem. Szép lett, de nem tudunk rá vigyázni. Az 
ablakokat kitörik, szemetelnek, összefirkálják a falakat, stb. Én azt kérném, hogy vigyázzunk 
erre jobban, szóljunk rá arra, aki rongál.  
Temető kapcsán. Tavaly és idén is rendbe tettük a temetőt. Ebbe nagyon nagy munkája volt a 
közcélúaknak és Basa Attila alpolgármesternek. Ezt köszönöm nekik. A temetkezési 
vállalattal folyamatos probléma van, hogy drágán temetnek. A temetkezési vállalatban 
Monostorpályinak tulajdonrésze van. Az üzemeltetés és szolgáltatás az külön téma. Az 
üzemeltetést és a kegyeleti szolgáltatást sajnos összemossák és az üzemeltetést a kegyeletiből 
próbálják fedezni. Volt kint a vezető, kértük, hogy decemberben még jöjjön ki, mert nem 
voltunk megelégedve azzal, amit kaptunk. Mondta, hogy a Monostorpályi temető veszteséges. 
Ha tulajdonosi fejjel gondolkozunk, akkor ha veszteséget termelünk, akkor azt meg kell 
szüntetni.  
Parkosítás, virágosítás: nagyon sok lakossági felajánlást kaptunk. Köszönjük szépen. 
Vállalkozók is segítettek. Az Aksd is sokban segített. Ezért ellenszolgáltatást nem fogadtak el, 
így ez is ingyen volt.  
Honvédségtől sikerült elhozni inkurrens anyagokat több, mint 10 millió forint összegben. 
Ruhanemű, konyhai gépek és sok-sok minden. A ruhaneműket szét fogjuk osztani vagy az 
egyesületeknek, és a lakosoknak, a konyhai gépek pedig a konyhára fognak kerülni. Ez nem 
osztást jelent szó szerint, hanem szerződés keretében kerül átadásra. Mivel katasztrófavédelmi 
helyzetre kaptuk, csak így lehet továbbadni.  
Intézmények karbantartása: a Kossuth iskola karbantartása is megtörtént. Elég rossz 
állapotban volt, már több évvel ezelőtt is életveszélyesnek nyilvánították. A fennmaradó rész 
rendbe lett téve. Ott polgárőr iroda és rendőrségi iroda lesz. A lakosok így helyben tudják 
ezen ügyeiket intézni. Lesz fogadóórája a körzeti megbízottnak. A Kossuth iskola 
felújításánál Kontor Jánosnénak szeretném megköszönni a segítségét, tőle kaptuk az áramot, a 
közcélúak is sokat dolgoztak rajta és volt társadalmi munka is benne.  
Az ÖNO is átépítésen esett át. 6 főt fel tudunk venni, a használatba vételi engedély kiadása 
folyamatban van.  
Az iskolában nyílászáró csere történt, a könyvtár épületében és az emeletes épületben is szinte 
minden nyílászáró ki lett cserélve. Sajnos a pályázat a hőszigetelést nem támogatta. A 
könyvtár épületében ezt már önerőből oldottuk meg. Lámpák cseréje és vezetékelés is történt. 
Raktár kialakítása is történt az iskola területén.  
Önerőből van folyamatban a hősszivattyúk telepítése az iskolában és az ÖNO-ban is. Itt 
komoly megtakarítást tudnánk elérni a fűtésnél, a gázfogyasztásból áramszámla lesz, az 
egyharmada a mostaninak. A vállalkozó azt vállalta a szerződésben, hogy a költségeinket 30 
%-ra tudjuk levinni. Ez komoly megtakarítást jelent.  



Utcák karbantartása: a 070 hrsz – ú útból lett felszedve az útalap, amelyet a község belterületi 
útjaira tettük ki, és hengereltük be. Itt az ősgyepet kell majd hagyni elterjedni a 070 hrsz-ú út 
helyén.   
Sok pályázatot adtunk be és írattunk:  

- nyúlunk a munkáért: több település pályázott rá, és mi is. Nyulakat lehet tenyészteni, 
20 családdal lett pályázva. Ketrec lesz kitéve, nyulak lesznek adva, takarmány három 
hónapra és az oltások is.  

- Komposztálós pályázat. 300 db ládát helyezünk ki a lakosoknak.   
- kerékpártárolós pályázat vizes blokk felújítással az iskolában: erről még nincs döntés.  
- kondipark pályázat az iskola területén: szintén még nincs döntés.  
- óvoda pályázata: ott az óvoda és napközi épületét szeretnénk bővíteni, összevonni a 

két telket. A pályázat megírás alatt van, úgy néz ki, hogy jövő év januárjában be lehet 
nyújtani a pályázatot.   

- az öno pályázata is a tetőcserével és hőszigeteléssel.  
- napkollektor pályázat az öno-ban és az iskolában. Így elég sok villanyszámlát tudunk 

megtakarítani.  
- Napelemes pályázat, ami a tanítóföldön lenne kialakítva. Döntés még nincs benne. De 

ha nyer, akkor valamennyi intézmény áramellátását is biztosítaná. A briket, 
szalmatüzelésű kazánoknál az alapanyagokkal van a gond, hogy hol lesz majd 5 év 
múlva erre anyag. Ezért nem választottuk ezt a megoldást.  

- ivóvízminőség javító program. Az EU 2015-ig kötelez arra, hogy egészséges ivóvizet 
szolgáltassunk a lakosok felé. Monostorpályiban a Hajdúvíz látja el ezt a szolgáltatást, 
amiben a település is tulajdonos. Most erre van egy 100%-os támogatottságú pályázat. 
Monostorpályiban az arzén szint magas, a többiben nincs gond. Holnap egyeztetünk 
még a vízművel.  

- szennyvízberuházás: Amitől tartottunk, hogy vissza kell fizetni a 120 millió forintot 
(három település összesen), a fejünk felett már részben nincs csak, mert a 2. fordulóra 
beadtuk a pályázatot. A kérdés még az önerő. Tudomásul vettük, hogy a lakosok a 
lakástakarék-pénztárban nem akarnak részt venni. Havonta 1.800 forint 8 éven át ez 
tényleg sok. Igyekeztük olyan lehetőséget keresni, hogy ez az összeg kevesebb legyen. 
A tárgyalások folyamatban vannak. Remélem lesz csatorna és nem kell ilyen nagy 
összeget befizetni.  

Ünnepségek: az iskolától és óvodától kértem segítséget hogy vegyenek benne részt. Nem 
túlságosan aktívak, a március 15-ei ünnepség talán ami jó volt, amelyet az iskola szervezett. A 
többit inkább az óvoda, óvodavezetője oldotta meg és Hosszu László. Ha ők nem szervezték 
volna ezeket a dolgokat, akkor annyi sem lett volna, mint most. Kérem a lakosokat, hogy 
akinek ötlete van, keressen bennünket, igyekezzünk magunkénak tudni ezeket is.  
Hirdetőtáblák lettek kihelyezve, 10 db a faluban. Kérem, hogy akinek nem aktuális már a 
hirdetése, azt szedje le, de örülök, hogy sok mindenki tudja használni.  
Adóbefizetések. Ezek kötelezőek, ezen csökkenteni, változtatni nem lehet. Mindenki járuljon 
hozzá az önkormányzat bevételeihez, hiszen csak így tudunk fejleszteni. A kommunális adó 
az, amiben el vagyunk maradva, 61%-on áll.  
Közvilágítás. Volt panasz, hogy nem égett a lámpa. Itt az Eh-Szer Kft. csinálja a 
karbantartást. Most sikerült megegyezni velük. 2008 óta húzódó és megoldatlan probléma volt 
az, hogy nem volt kiegyenlítve a számla, mivel vitatott volt annak a teljesítése. Nem minden 
lámpát javítottak meg. Volt olyan lámpa, amit 4-5 hónapig nem javítottak meg. A 3,5 milliós 
számlából 1 millióra sikerült lefaragni.  
Képviselők: új képviselőket választottak a lakosok, viszont vannak a régi testületből is. 
Igyekszünk úgy szervezni a dolgokat a településen, hogy minél jobb legyen itt lakni, minden 
igyekezetünkön azon vagyunk, hogy a lakosoknak tegyünk jót. Basa Attila alpolgármester 



sokat segít nekem igen sok tekintetben. Gyügyei Ernő képviselő és Nyilas József képviselő 
sokat segít, sok társadalmi munkában vesznek részt, akár rendezvényekben és sok minden 
másban. Sápiné Molnár Edit képviselőnek is köszönöm és Hosszú Lászlónak is a munkáját. 
Dr. Varga Zoltán képviselő és Berényi Attiláné képviselőtől azt kérném, hogy kicsit jobban 
vegyék ki részüket a munkából. A település életéből kicsit jobban vegyék ki a részüket, a 
szervezésben és a részvétellel is.  
 
Kérdezem a lakosokat és a képviselőket, hogy van e kérdése vagy hozzászólása valakinek.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
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