
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án megtartott rendes 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 48-58/2011. (III. 30.) számú határozatok.  
d. rendeletek: 3-7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 48/2011. (III. 30.) számú határozat: Titkos szavazás elrendelése, Gondozási Központ 
intézményvezetői választást titkos szavazását lebonyolító bizottság megválasztása 

- 49/2011. (III. 30.) számú határozat: Kovács Katalin pályázatáról döntés meghozatala  
- 50/2011. (III. 30.) számú határozat: Kunger Sándor gondozási központ vezetőjének kinevezése  
- 51/2011. (III. 30.) számú határozat: Páll Jánosné pályázatáról döntés meghozatala 
- 52/2011. (III. 30.) számú határozat: Simonné Szűcs Andrea pályázatáról döntés meghozatala 
- 53/2011. (III. 30.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011 – 2016-ig 

szóló középtávú Sportkoncepciójának elfogadása  
- 54/2011. (III. 30.) számú határozat: Az önkormányzat részére a hivatal részéről a 

bankszámlaszámok átírása  
- 55/2011. (III. 30.) számú határozat: Vendégebéd árának meghatározása  
- 56/2011. (III. 30.) számú határozat: A Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde Monostorpályi 

Tagintézménye házirendjének, szervezeti és működési szabályzatának, valamint az intézmény-
minősítési programjának elfogadja.  

- 57/2011. (III. 30.) számú határozat: Általános Iskola sport pályázatának beadásáról döntés 
meghozatala (pályázat beadója Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor) Társulás 
formájában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása pályázat  

- 58/2011. (III. 30.) számú határozat: Általános Iskola sport pályázatának beadásáról döntés 
meghozatala (Kondi Parkos) Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés és felújítás 
pályázat  

- 59/2011. (III. 30.) számú határozat: Szennyvízberuházás víziközmű társulatát szervező céggel 
(Euro-Land Kft.) kapcsolatos döntés meghozatala  

 
Rendeletek:  
 
- 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása  
- 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet: a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak 
és kötelezettségeinek, a költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározásárára vonatkozó 
rendelet megalkotása  
- 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet: 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 
szóló rendelet megalkotása.  
- 6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
megalkotása  
- 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet: az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő 
intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotása  
 
 
 
 
 
 



NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés meghozatala (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

(írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
3.  A sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a 

költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározásáról. (írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
4. Bankszámlaszámok átírása (írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
5. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 
6. Intézményi térítési díjak megállapítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 
7. Egyebek  

 
 
Monostorpályi, 2011. március 30.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. március 30-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendes 
nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: - 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

- Juhász Péter jegyző 
- Merkószki András igazgató  
- Gurzó Sándorné Gondozási Központ vezető-helyettese  
- társadalmi szervezetek képviseletében Hosszu László jelent meg. 

 
Lakosok száma: 11 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes.   
Jelenléti ív szerint a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, azaz 7 fő.  
  
Köszöntötte a nyilvánosság körében megjelenteket, a Gondozási Központ helyettes vezetőjét.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz meghívóban is közöltek szerint, azzal, hogy első napirendi pontként 
a Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés meghozatala legyen tárgyalva, majd 
sorrendben a meghívóban szereplő napirendi pontok, majd az intézményi térítési díjak megállapítása és 
legvégül új napirendi pontként az Egyebek napirend.  
 
Ismerteti ennek megfelelően a napirendi pontokat.  
 
Kérte, hogy aki az előbb említett napirendekhez és az egyebekben új napirendre tesz javaslatot tegye 
meg 
 
Napirend felvételére a polgármester javaslatához képest a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot.  
 
Kérte, hogy aki a meghívóban is közölt és az előbb ismertetett napirendet, az előbb elfogadott 
sorrendben elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az 
alábbiak alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAPIRENDI PONTOK:   
 
 

1. Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés meghozatala (szóbeli 
előterjesztés)  

 
2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

(írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
3.  A sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a 

költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározásáról. (írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
4. Bankszámlaszámok átírása (írásos előterjesztés)  
 Előterjesztő: a polgármester  
 
5. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 
6. Intézményi térítési díjak megállapítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 
7. Egyebek  

 
1. napirend: Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról döntés meghozatala (szóbeli 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Öt jelentkező adta be pályázatát. Egy fő kérte zárt ülés keretében a pályázatának a tárgyalását. A zárt 
ülés a nyílt ülés előtt megtörtént. A többi pályázó hozzájárult a nyílt ülés keretében való tárgyaláshoz. 
Pályázati kiírásnak maradéktalanul 2 fő felelt meg. A testületnek dönteni kellett korábban, hogy egy 
szakmai bizottságot hoz létre, amely meghallgatja mind az öt fő pályázót. A meghallgatás megtörtént. 
Képviselők is lehetőséget kaptak a meghallgatásra két pályázó vonatkozásában, ezt külön kértük 
mindannyian, de ez nem testületi ülés keretében történt, csak elbeszélgetés volt.  
A szakmai bizottság abécé sorrendben hallgatta meg a pályázókat.  
Ismerteti a szakmai bizottság összetételét.  
 
Ismerteti a szakmai bizottság ülése során készült jegyzőkönyvet, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
A szakmai bizottság csak segítséget nyújthat a képviselőknek, de semmilyen más kötelezettség nem 
terhel bennünket, a törvényességet és a pályázatnak való megfelelést természetesen szem előtt tartva.  
A képviselőkkel Kungler Sándort és Pál Jánosnét hallgattuk meg személyesen egy beszélgetés kapcsán, 
külön-külön elbeszélgettünk velük A „meghallgatás” során elég sok kérdés hangzott el az 
elképzeléseikkel kapcsolatosan. 
Megkérdezném, a képviselő-testület részéről van-e felvetés akár a pályázattal, vagy a választás 
rendjével kapcsolatban.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Titkos szavazás legyen, mivel személyi kérdésről döntünk.  
 
Szabó József polgármester 
Szavazásra tenném ezt a kérdést. Magam részéről bár személyi kérdésekről van szó elfogadom, de nem 
szavazom meg. Viszont a képviselők gondolják ezt végig, úgy szavazzanak. 



Bár én nem igazán támogatom ezt, de szavazásra teszem fel a kérdést. A titkos szavazáshoz bizottságot 
(úgymond egy team-et) kell létrehozni. Ez a bizottság nem olyan bizottság, mint az Ötv.-ben vagy az 
SZMSZ-ünk szerint állandó vagy ideiglenes bizottság. S így mivel az alpolgármestert is szeretném 
tagjának tudni, rá e tekintetben nem vonatkozik az Ötv.-ben, valamint az SZMSZ-ben az e szerinti 
összeférhetetlenség. Ez a bizottság nem az az ideiglenes jellegű bizottság és állandónak sem tekinthető, 
egyszerűségképpen adtunk az SZMSZ-ben a bizottság nevet ennek a dolognak.  
Elnökének Sápiné Molnár Editet, két tagjának Basa Attila alpolgármestert és Berényi Attiláné 
képviselőt javasom megválasztani.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Vállalom, bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Vállalom, bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.  
 
Berényi Attiláné képviselő  
Vállalom, bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.  
 
Szabó József polgármester  
Csak egy főre lehet szavazni a 4 főből, a pályázó neve mellett található O-ben. De szavazni nem 
kötelező. Határozati javaslatom az alábbi:  
 

„Határozati javaslat  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

…./2011. (III. 30.) számú  
határozata   

A Képviselő-Testület  
 
TITKOS SZAVAZÁST TART. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) és (6) 
bekezdésére hivatkozással – titkos szavazás tartása – a Gondozási Központ intézményvezetőjének 
megválasztása céljából, annak eredményének megállapítására, a Képviselő-Testület elé való azonnali 
előterjesztésre és a titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza létre mivel titkos 
szavazást kíván tartani.    
1. Bizottság neve:  Gondozási Központ intézményvezetői választást titkos  
szavazását lebonyolító bizottság 
 
2. Tagjainak száma:  3 fő  
3. Tagjai:   Sápiné Molnár Edit (elnök)  
Basa Attila alpolgármester (tag)  
Berényi Attiláné képviselő (tag)  
4. A szavazólapon a pályázók ábécé sorrendben kerülnek feltüntetésre függőleges sorrendben. A 
szavazólap alján a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal körbélyegzője található. A szavazólapot 
egy a jelen határozattal megválasztott bizottság által megvizsgált és üres urnába kell elhelyezni. 
Szavazást követően a helyiséget (Művelődési Ház kisterme) a bizottsági tagok, a jegyző és a 
jegyzőkönyvvezető kivételével a képviselőknek (polgármesternek és alpolgármesternek is) el kell 
hagyni a szavazatok összesítése céljából.  
 
5. Egy képviselőnek (polgármesternek és alpolgármesternek is) érvényesen csak egy pályázóra 
lehet. Ha a valaki elrontja a szavazólapot, annak cseréjére nincs lehetőség. Szavazólapot kivinni a 
szavazóhelyiségből nem lehet.  
 
6. Szabó József polgármester javaslata a következő a szavazólapon: „Kérem, hogy akit a 
Gondozási Központ intézményvezetőjének javasol, a szavazólapon szereplő pályázó neve mellett 



található O-be – csak egy pályázó neve mellé tehet – tegyen X jelet. Ez az X jel fogja jelenteni a 
képviselő szavazatát.”  
 
7. A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselő-Testület elé terjesztését 
követően, az erre vonatkozó Képviselő-Testületi határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. 
 
8. felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.  
Felelős:  Sápiné Molnár Edit (elnök)  
Határid ő:  azonnal.  
Az eredménynek a Képviselő-Testület elé terjesztése: azonnal.”.   
 
Szavazás  
 
A Képviselő-Testület a javaslatra 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
48/2011. (III. 30.) számú  

határozata   
A Képviselő-Testület  
 
TITKOS SZAVAZÁST TART. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) és (6) 
bekezdésére hivatkozással – titkos szavazás tartása – a Gondozási Központ intézményvezetőjének 
megválasztása céljából, annak eredményének megállapítására, a Képviselő-Testület elé való azonnali 
előterjesztésre és a titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza létre mivel titkos 
szavazást kíván tartani.    
1. Bizottság neve:  Gondozási Központ intézményvezetői választást titkos  
szavazását lebonyolító bizottság 
 
2. Tagjainak száma:  3 fő  
3. Tagjai:   Sápiné Molnár Edit (elnök)  
Basa Attila alpolgármester (tag)  
Berényi Attiláné képviselő (tag)  
4. A szavazólapon a pályázók ábécé sorrendben kerülnek feltüntetésre függőleges sorrendben. A 
szavazólap alján a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal körbélyegzője található. A szavazólapot 
egy a jelen határozattal megválasztott bizottság által megvizsgált és üres urnába kell elhelyezni. 
Szavazást követően a helyiséget (Művelődési Ház kisterme) a bizottsági tagok, a jegyző és a 
jegyzőkönyvvezető kivételével a képviselőknek (polgármesternek és alpolgármesternek is) el kell 
hagyni a szavazatok összesítése céljából.  
 
5. Egy képviselőnek (polgármesternek és alpolgármesternek is) érvényesen csak egy pályázóra 
lehet. Ha a valaki elrontja a szavazólapot, annak cseréjére nincs lehetőség. Szavazólapot kivinni a 
szavazóhelyiségből nem lehet.  
 
6. Szabó József polgármester javaslata a következő a szavazólapon: „Kérem, hogy akit a 
Gondozási Központ intézményvezetőjének javasol, a szavazólapon szereplő pályázó neve mellett 
található O-be – csak egy pályázó neve mellé tehet – tegyen X jelet. Ez az X jel fogja jelenteni a 
képviselő szavazatát.”  
 
7. A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselő-Testület elé terjesztését 
követően, az erre vonatkozó Képviselő-Testületi határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. 
 
8. felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.  
Felelős:  Sápiné Molnár Edit (elnök)  
Határid ő:  azonnal.  
Az eredménynek a Képviselő-Testület elé terjesztése: azonnal.  



 
 
Szabó József polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.  
 
A titkos szavazásnak vége, az ülés folytatását rendeli el Szabó József polgármester.  
 
Szabó József polgármester  
A titkos szavazás eredményének kihirdetésére felkérem Sápiné Molnár Edit képviselőt.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. A szavazás eredményes volt és minden szavazat érvényes. 
Megállapítható, hogy mind a 7 fő képviselő szavazott.  
Kungler Sándor 5 igen szavazatot kapott, Pál Jánosné 2 igen szavazatot kapott, Kovács Katalin 0 
szavazatot kapott, Simonné Szűcs Andrea 0 szavazatot kapott.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy a titkos szavazás eredményét fogadja el a Képviselő-Testület, ennek megfelelően a 
gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Kovács Katalin, 4031 Debrecen, 
Építők útja 9. szám alatti lakos pályázatát ne fogadja el. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet és ismerteti a Képviselő-Testülettel.   
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület a titkos szavazás eredményét egyhangúlag elfogadva, annak eredményét és 
az ott leadott szavazatokat figyelembe véve meghozta az alábbi határozatot:  

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

49/2011. (III. 30.)  
határozata 

A Képviselő-Testület  
1. A gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Kovács Katalin, 4031 
Debrecen, Építők útja 9. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el.  
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy nevezett részére a pályázatai anyagát (eredeti példány) 
haladéktalanul juttassa vissza.  
Felelős:  a polgármester  
Határid ő:  azonnal  
 
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy a titkos szavazás eredményét fogadja el a Képviselő-Testület és ennek megfelelően a 
gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Kungler Sándort (szül.: Debrecen, 
1983.06.16., a.n.: Papp Katalin Sára, születési neve: Kungler Sándor, lakcím: 4271 Mikepércs, 
Debreceni utca 32/a., tartózkodási helye: 4025 Debrecen, Segner tér 74/D., III. emelet 12. ajtó) a 
gondozási központ vezetőjének nevezze ki.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet és ismerteti a Képviselő-Testülettel.   
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület a titkos szavazás eredményét egyhangúlag elfogadva, annak eredményét és 
az ott leadott szavazatokat figyelembe véve meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

50/2011. (III. 30.)  
határozata 



 
A Képviselő-Testület  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21.§-a alapján  
 
1. Kungler Sándort (szül.: Debrecen, 1983.06.16., a.n.: Papp Katalin Sára, születési neve: 
Kungler Sándor, lakcím: 4271 Mikepércs, Debreceni utca 32/a., tartózkodási helye: 4025 Debrecen, 
Segner tér 74/D., III. emelet 12. ajtó) gondozási központ vezetőjének, mint közalkalmazottat 
 

5 év határozott időre  
(3 hónap próbaidővel) 

2011. április 1. napjával 
szociális ápoló munkakörbe 

 
kinevezi, figyelembe véve 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 (továbbiakban: Korm. rendelet) 3/A. § (2) bekezdését, mely 
szerint a gondozási központ intézményvezetői munkaköre önálló vezetői munkakörnek minősül. 
 
2. A magasabb vezetői megbízása 2016. március 31.-ig tart.  
 
3. A 2011. április 1. napján a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztály „H”, fizetési 
fokozat „1”.  
 
4. 2011. április 1. napjától   
a) az alapilletményét bruttó 129.500 Ft/hó összegben,   
b) a Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés da) pont alapján az illetménypótlékát bruttó 24.000 Ft/hó 
összegben, 
c) az idegen-nyelvtudási pótlékát a Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján bruttó 10.000 Ft/hó 
összegben,  
d) a magasabb vezetői pótlékát bruttó 40.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
5. Munkavégzés helye: Gondozási Központ, 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.  
 
6. Munkaideje:  heti 40 óra  
 
7. Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem.  
 
8. Szakképesítés szintje: felsőfokú    
 
9. A szociális szakvizsga letételének legvégső időpontja: 2013. március 31. napja.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy a titkos szavazás eredményét fogadja el a Képviselő-Testület és ennek megfelelően a 
gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Pál Jánosné 4275 Monostorpályi, 
Vasvári Pál utca 4. szám alatti lakos pályázatát ne fogadja el. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet és ismerteti a Képviselő-Testülettel.   
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület a titkos szavazás eredményét egyhangúlag elfogadva, annak eredményét és 
az ott leadott szavazatokat figyelembe véve meghozta az alábbi határozatot:  

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

51/2011. (III. 30.)  
határozata 



A Képviselő-Testület  
1. A gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Páll Jánosné, 4275 
Monostorpályi, Vasvári Pál u. 4. szám pályázatát nem fogadja el.  
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy nevezett részére a pályázatai anyagát (eredeti példány) 
haladéktalanul juttassa vissza.  
Felelős:  a polgármester  
Határid ő:  azonnal  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy a titkos szavazás eredményét fogadja el a Képviselő-Testület, és ennek megfelelően a 
gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Simonné Szücs Andrea 4225 
Debrecen, Zsindely u. 89/1. szám alatti lakos pályázatát ne fogadja el. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet és ismerteti a Képviselő-Testülettel.   
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület a titkos szavazás eredményét egyhangúlag elfogadva, annak eredményét és 
az ott leadott szavazatokat figyelembe véve meghozta az alábbi határozatot:  

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

52/2011. (III. 30.)  
határozata 

A Képviselő-Testület  
1. A gondozási központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Simonné Szücs Andrea, 
4225 Debrecen, Zsindely u. 89/1. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el.  
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy nevezett részére a pályázatai anyagát (eredeti példány) 
haladéktalanul juttassa vissza.  
Felelős:  a polgármester  
Határid ő:  azonnal  
 
Szabó József polgármester  
A pályázóknak köszönjük a pályázatokat, Kungler Sándor 2011. április 1-től a Gondozási Központ 
vezetőjének lett megválasztva.  
 
Kungler Sándorral beszéltünk, és mondta, hogy ha őt választja a testület, mivel nem helyi lakos, kijárási 
díjat nem fog kérni, arról lemond. Ezért nem lett neki megállapítva, viszont kinevezésnek nem is kell 
tartalmaznia ezt. Írásos nyilatkozatot fog erről adni.  
 
2. napirend: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervezetet, kérném a PB bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit PB elnöke  
A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-Testületnek a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester 
 
Ismertette részletesen az előterjesztésben foglaltakat.  
 



Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.  
 
Szavazás 
  
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet, mely az alábbi:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.  
(III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet „5. melléklete” lép.  
 
2. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.  
 

 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
 
Jelen rendeletet 2011. március 31. napján kihirdettem:  
 
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
3. napirendi pont: A sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a 
költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározásáról. (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Szintén pályázathoz szükséges sportlétesítmények fejlesztése, eszközök beszerzéséről szól, ennek egyik ilyen 
feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen egy ilyen rendelettel.  
A rendelet-tervezet 4. § (3) bekezdésének utolsó mondata nem jó, így azt javaslom, hogy vegyük ki a 
tervezetből. Ez egy elírás, Ifjúsági és Sport Bizottsága nincs a testületnek. A pályázat, amiről fogunk beszélni? 



Kondi-parkos pályázat, kültéri az általános iskola területén szeretnénk a tornaterem padlózatát felújítani egy 
sportpadlóval, és még több dolgot is beletettünk a pályázatban. Ismertetve.  
Van-e ezzel kapcsolatos kérdés? 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Szavazásra terjesztem az általam tett módosítással, hogy a Képviselő-Testület a rendelet-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a sporttevékenységgel kapcsolatos 
részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározására 
vonatkozó rendeletét, mely az alábbi:  
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete  
 

a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a költségvetésből a 
sportra fordítható összeg meghatározására 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján a sporttevékenységgel 
kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a költségvetésből a sportra fordítható összeg 
meghatározására az alábbiakat rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, azok szolgáltatásaira.  
 

a) az öntevékeny sportközösségekre, azok fenntartóira, működtetőire, a sport célú civil 
szervezetekre, 

b) a támogatott intézményekre, vállalkozásokra, társulatokra, egyéb szervezetekre, azok 
fenntartóira, valamint mindazokra, akik ellátják e rendeletben szabályozott feladatokat,  

c) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő 
magánszemélyekre, 

d)  a képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra. 
 

2. A rendelet kiemelt céljai, sporttal kapcsolatos feladatai 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat középtávú sportkoncepciója 

tartalmazza. 
 
(2) A kötelező alapfeladatokon túl, az önkormányzat az alábbi feladatokat vállalja: 
 

a) Sportlétesítmények fejlesztése, építése. 
b) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményeinek, felszereléseinek fejlesztése, az 

oktatási és diáksport feltételeinek megfelelő biztosítása. 
c) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító játszóterek biztosítása. 
d) A gyermek, ifjúsági sport, utánpótlás nevelés, tömegsport rendezvényeinek segítése 

támogatása. A sporttal foglalkozó általános iskola, óvoda és helyi rendezvények, bajnokságok 
támogatása. Önszerveződő sportegyesületek támogatása; rendszeres és pályázati úton való 
támogatások. 



f) Sporttal foglalkozó szakemberek támogatása. Eredményes sportolók, egyesületek kiemelt 
támogatása, tehetséggondozás.  

h) Helyi kitüntetések, díjak alapítása (Év sportolója). 
 

3. A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

3. § 
 

Az önkormányzati rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátása érdekében a képviselő- testület a 
költségvetési rendeletében biztosítja a sportlétesítmények működtetői számára a működési feltételeket.  

 
4. Az önkormányzat sport feladatainak finanszírozási formái 

 
4. § 

 
(1) Monostorpályi Község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott sportfeladatainak ellátásában 

az éves költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges pénzeszközöket. 
 
(2) Az évközi új, sporttal kapcsolatos feladatok belépése esetén az ellátáshoz szükséges összeget az (1) 

bekezdésben foglaltakon túl a képviselő-testület költségvetési rendeletében biztosítja.  
 
(3) Az e rendeletben felsorolt sport feladatok ellátásában részt vállalókat az önkormányzat 

alaptámogatásban és alkalmankénti pénzügyi támogatásban részesítheti, valamint mind az intézményi 
mind a versenysport támogatására pályázati úton biztosít pénzügyi forrást.  

 
5. A helyi sportszakember ellátásról 

 
5. § 

 
A képviselő-testület támogatja a rendeletben meghatározott költségvetésből finanszírozott sportfeladatok 
ellátásához szükséges – jogszabályokban meghatározott képzettségű – vezetők és szakemberek 
foglalkoztatásának támogatását.  
 

6. Az együttműködésről 
 

6. § 
 
Az e rendeletben meghatározott sportfeladatok megvalósítása érdekében a képviselő-testület együttműködik:  
 
a) a sportágazat megyei és országos szerveivel, 
b) a sporttal foglalkozó helyi nevelési-oktatási intézményekkel, azok fenntartóival, 
c) a községben működő sporttevékenységet folytató, sportszervező egyesületekkel, körökkel, 

bizottságokkal, a fogyatékosok sportját segítő szervezetekkel, a sporthoz közelálló 
magánszemélyekkel és támogatókkal.  

 
7. Záró rendelkezés 

 
7. § 

 
Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Szabó József         Juhász Péter  
polgármester              jegyző  
 
 



A rendeletet 2011. március 31. napján kihirdettem.  
 
 
          Juhász Péter  
               jegyző   
 
 
Szabó József polgármester  
A sportkoncepcióval kapcsolatos tervezetet is megkapta valamennyi képviselő. Kérem, hogy aki azt elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

53/2011. (III. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011 – 2016-ig szóló középtávú Sportkoncepcióját elfogadja.  
 
A sportkoncepció a terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
4. napirendi pont: Bankszámlaszámok átírása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Az MVH-nál volt egy kis probléma, mivel a regisztráció a hivatal nevére szólt és nem az önkormányzatéra. 
Ezért ezt át kell javítani. Ebben az esetben viszont – és nem csak ezért – hanem azért is, mert kötelező, az 
önkormányzat nevére át kell írni a Polgármesteri Hivatal nevére szóló eddigi összes számlát.  
Kérem aki ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólás? 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra határozat-tervezetet.  
 
Juhász Péter jegyző  
A határozatban szerepeltetni kell egyesével a számlaszámokat (ismerteti) és azt, hogy kinek van a számlák 
felett rendelkezési joga. Én kérem, hogy úgy mint eddig Szabó József polgármesternek, Juhász Péter 
jegyzőnek és Morák Gézáné köztisztviselőnek legyen a számlák felett rendelkezési joga.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Összegről szól a felhatalmazás?  
 
Juhász Péter jegyző  
Ez nem a kötelezettségvállalás összegét jelenti, hanem a számlák feletti aláírási jogot.  
 
Szabó József polgármester 
A jegyző által tett kiegészítéssel kérem, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás 
 

 
 



A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

54/2011. (III. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1. A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala nevén található valamennyi bankszámlát (a 
költségvetési számlaszám és az ahhoz tartozó alszámlák tekintetében) átíratja Monostorpályi Község 
Önkormányzata nevére.  
2. Az 1. pontbeli számlaszámok az alábbiak:  

60600015-11047588  Önkormányzati pénzforgalmi számla 
60600015-11047650  Magánszem. kommunális adója 
60600015-11047667  Vállalkozók kommunális adója 
60600015-11047674   Illeték beszedési elkül. számla 
60600015-11047681   Iparűzési adó beszedési számla 
60600015-11047698   Bírság beszedési számla 
60600015-11047708   Pótlék beszedési számla 
60600015-11047715   Ökorm. részére idegen bev. szla. 
60600015-11017722   Önkorm. állami hozzájárulás szla. 
60600015-11047739   Önkorm. letéti számla… 
60600015-11047746   Termőföld bérbeadás szárm. bev. szla 
60600015-11047753   Egyéb bevételek beszed. szla. 
60600015-11047760   Gépjármű adó beszedési számla 
60600015-11047777   Elkülönített számla 
60600015-20318701   Önkormányzati folyószámla hitel felv. 
60600015-20318718   Önkormányzati folyószámla hitel 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának adószáma:     
                               15728874-2-09 

3. Azt, hogy a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala részére milyen számlát nyit, arról 
későbbi időpontban dönt, amikor konkrétabb információk állnak rendelkezésére. Amennyiben a 
pontos információk rendelkezésre állnak úgy felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bankszámla 
nyitás végett a döntéshez azt terjessze a Képviselő-Testület elé.  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester és jegyző  
4. Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt és felhatalmazza őket a 
bankszámlaszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a szerződések aláírására. 
Bankszámlák feletti rendelkezési jog illeti meg: Szabó József  polgármestert, Juhász Péter jegyzőt, 
Morák Gézáné köztisztviselőt.  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester és jegyző  

 
5. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Kérem a pénzügyi bizottság javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-Testület felé a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  



 
Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi költségvetés módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet, és megalkotta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő - testületének 

5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
Monostorpályi Község Önkormányzata 

2010, évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 91. § (1) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 

a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. 

(XII. 15.)    önkormányzati    rendelet    3.    mellékletében   biztosított   véleményezési   jogkörében    eljáró 

Monostorpályi   Község   Önkormányzata   Képviselő-Testületének   Pénzügyi   Bizottsága   véleményének 

kikérésével 

a Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 24.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

   A Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban:  Rendelet)   1.  §  (1) - (2) bekezdés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi bevételi főösszegét 334.136 E Ft-ban 

állapítja meg az 1. melléklet szerint melyből hitel 22.636 E Ft. 

2. §     A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi  rendelkezés lép:  

1. Intézményi működési bevétel 25.030  
1.Sajátos bevétel 952  

Helyi adók  
     Kommunális adó 6.500  

Iparűzési adó 7.500  
2.Átengedett központi adók  

     SZJA visszaadott 8% 11.776 
SZJA kiegészítés 63.559 
Gépjárműadó 8.500 



 (2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tárgyévi kiadási főösszegét 334.136 E Ft-ban állapítja meg az 1 
melléklet szerint. 

 

3.Normatív kötött felhaszn.  
4.Normatív hozzájárulás | 

Lakosságszám alapján 6.303 | 
Feladatmutató alapján 40.502 

5.Kiegészítő tám. egyes szoc. feladath. 55.508 | 
6. Pénzmaradvány  

Felhalmozási célra  6.117  
Működési célra 1.164 

7. Működési célú pénzeszköz átvétel 10.044 
8. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele                                                                               3.430 
9. Hitel:  működési+fejlesztési  célú                                                                                22.636 
10. Leghátr.helyzet.tel.felh.tám.  33.268 
11. Központosított támogatás    3.106 
12. ÖNHIKI   28.241 
Bevételek mindösszesen: 334.136 
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3. §      A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)       ____ .... 

 

1. Személyi jellegű juttatás 80,253 
2. Munkaadót terhelő járulékok 22.810 
3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 49.896 
4. Átadott pénzeszközök  

Felhalmozási célra  
Működési célra 65.624 

5. Társadalom politikai juttatások 43.468 
6. Dologi kiadások 59.650 
7. Felhalmozási célú   pe. átadás                                                                                    12.435 
Kiadások mindösszesen: 334.136 

4. §      (1)       A Rendelet 1.-4. melléklet helyébe ezen rendelet 1.-4. melléklete lép. 

(2)       A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2010. évi költségvetési előirányzatait feladatonkénti bontásban a 4. 
melléklet tartalmazza. A kiadás főösszege 143.046 E Ft / 11 fő 
költségvetési létszám.." 

5. §    Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetést kővető napon hatályát  

  veszti. 

Szabó József Juhász Péter 

polgármester      jegyző 

 

E rendeletet 2011. március 31-én kihirdettem. 

 

        Juhász Péter 

    jegyző 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
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6. napirendi pont: Intézményi térítési díjak megállapítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Két rendelet-tervezet volt. A pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezeteket, kérem az 
javaslatukat a szociális intézményi térítési díjak kapcsán.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Ismerteti a pénzügyi bizottság javaslatát. A pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve 
elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a Képviselő-Testületnek a rendelet-tervezetet.  
A pénzügyi bizottság javaslat a térítési díjak és a nyersanyagnormák kapcsán az alábbi:  
 

Az intézményi térítési díjakról  

Sorszám 

A B C  

Megnevezés  

Nettó térítési díj 
(Ft)  

1. - 4. pontban 
bruttó  

Áfa 
összege 

(Ft)  

1 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi  
(demens ellátottra)  

53.070 - 

2 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(demens ellátottra) 

1.769 - 

3 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi 
(átlagos ápolást igénylőre) 

53.500 - 

4 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(átlagos ápolást igénylőre) 

1.783 - 

5 
Szociális étkeztetés  
kiszállítás nélkül  

6 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200%-áig 
276 69 

7 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200-300%-
a között 

323 80 

8 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 300%-ától  
336 84 

9 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

32 8 

10 
Gondozási Központban az idősek nappali 
ellátására  

398 100 

11 Házi szociális ellátásra   80 20 
Nyersanyagnormák  

Sorszám  A B 
1 Szociális étkezés (ebéd)  228 

2 
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli, ebéd, 
vacsora)   

448 

3  Idősek napközbeni ellátása (tízórai, ebéd, 350  
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uzsonna)  
 
Szabó József polgármester 
Költésvetés tárgyalásakor megállapítható volt, hogy az ÖNO-t 15 M Ft-al kell támogatni az 
önkormányzatnak, tehát ennyit kell mellé tenni, hogy működjön. Látjuk a térítési díjakat, 
hogyan jöttek ki ezek a számok, nem is hihetetlen ez. Törvényileg le van szabályozva, hogy 
hogyan kell kiszámolni, az előterjesztés ezt tartalmazza.  
A pénzügyi bizottság a szociális étkezésnél 3 kategóriát javasol, melyet javaslok elfogadásra.  
 
A Képviselő-Testület részletesen tárgyalja a térítési díjak megállapítását és a 
nyersanyagnormákét.  
  
Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát is figyelembe véve fogadjuk el a 
módosításokkal a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a pénzbeli - és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét, mely az alábbi:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdése, a 114. § (1) bekezdése, valamint a 115. § (10) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában és a 8. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,  
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
10/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1. §  (1)  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
  10/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet)  

melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.  
 

(2)  A  pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
szóló 8/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2010. (II. 
23.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 
(3)  A Helyi rendelet Mellékletét hatályon kívül helyezi.   
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2. §  Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti.  

 
 
 

Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
jegyző 

 
 
E rendeletet 2011. március 31-én kihirdettem. 

 
Juhász Péter 

jegyző 
 

Melléklet a 6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez   
 

Az intézményi térítési díjakról  
 

Sorszám 

A B C  

Megnevezés  

Nettó térítési díj 
(Ft)  

1. - 4. pontban 
bruttó  

Áfa 
összege 

(Ft)  

1 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi  
(demens ellátottra)  

53.070 - 

2 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(demens ellátottra) 

1.769 - 

3 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi 
(átlagos ápolást igénylőre) 

53.500 - 

4 
Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  
(átlagos ápolást igénylőre) 

1.783 - 

5 
Szociális étkeztetés  
kiszállítás nélkül  

6 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200%-áig 
276 69 

7 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200-300%-
a között 

323 80 

8 
- a öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 300%-ától  
336 84 

9 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

32 8 

10 
Gondozási Központban az idősek nappali 
ellátására  

398 100 

11 Házi szociális ellátásra   80 20 
Nyersanyagnormák  

Sorszám  A B 
1 Szociális étkezés (ebéd)  228 

2 
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli, ebéd, 
vacsora)   

448 
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3  
Idősek napközbeni ellátása (tízórai, ebéd, 
uzsonna)  

350  

 
 
Szabó József polgármester  
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak nem változtak a tavalyi évhez képest. 
Kérem a pénzügyi bizottság ezen rendelet-tervezetéhez a javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-Testület felé a rendelet-tervezetet 
változatlan tartalommal.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az 
igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét, 
mely az alábbi:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  
7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete  

 
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 

 

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  
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével   
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról az alábbiak rendeli el: 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község Önkormányzata fenntartásában lévő, 
valamint a Hosszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos települések által közösen, mikrotérségi 
társulás keretében működtetett Monostorpályi közigazgatási területén található óvodában és 
általános iskolában az ellátotti étkezésre. 

2. § 
(1) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az 1. §-ban meghatározott 
intézményekben alkalmazandó étkezés intézményi térítési díjat a jelen rendelet mellékletben 
foglaltak szerint állapítja meg. 
(2) A személyi térítési díjat egy hónapra előre kell megfizetni, de legkésőbb a tárgyhó 10. 
napjáig. 

3. § 
 A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, hatályát veszti a 2/2006. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet melléklete, mely a térítési díjakat tartalmazza, valamint az ezt módosító rendeletek.   
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Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  
 
Szabó József polgármester  
A pénzügyi bizottság tárgyalta a vendégebéd árát is. Kérem a bizottság javaslatát.  
 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A pénzügyi bizottság soknak tartotta a 780 Ft-ot, így bruttó 520 Ft-ban javasolja elfogadásra.  

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 7-10 
évesek 
 

 Tízórai 62

     Ebéd 186

     Uzsonna 62

     Összesen 310

 3.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 11-14 
évesek 
 

 Tízórai 62

     Ebéd 248

     Uzsonna -

     Összesen 310

4.  BÖLCSŐDE   Tízórai 52

   Ebéd 156

   Uzsonna 52

   Összesen 260
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Juhász Péter jegyző   
A vendégebéd árát nem lehet így csökkenteni, mivel ez nem szociális jellegű étkezés. De 
másként pedig nem fogják igénybe venni, hanem nem csökkenti a Képviselő-Testület.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a vendégebéd árát a Képviselő-Testület 416 Ft + 104 Ft Áfa összegben 
határozza meg.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
55/2011. (III. 30.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

A Képviselő-Testület  
A vendégebéd árát nettó 416  Ft / adag + 104 Ft Áfa összegben, azaz bruttó 520 Ft/ 
adagban határozza meg.  

 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Szeretné elfogadná az óvoda házirendjét és intézmény-minősítési programot. Ez is 
megérkezett. Kéri még az óvoda SZMSZ-ét is elfogadásra.  
Felmerült a kérdés gesztor intézményvezető által, hogy az alapító okiratot az óvoda 
vonatkozásában a fél hetes nyitva tartás végett is csak egyszer lehet módosítani.  
 
Juhász Péter jegyző   
Az alapító okiratot szüksége szerint lehet egy évben többször is módosítani.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde Monostorpályi Tagintézménye 
házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, valamint az intézmény-minősítési programot 
fogadjuk el.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

56/2011. (III. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. A Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde Monostorpályi Tagintézménye 
házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, valamint az intézmény-minősítési 
programját elfogadja.  
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2. Az 1. pontbeli dokumentumok azok terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.  
 
3. Felkéri az óvoda – vezetőjét és a jegyzőt, hogy erről Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzatát és a Hosszúpályi Óvoda vezetőjét értesítse.  
Határid ő:  azonnal  
Felelős:   a jegyző és a monostorpályi óvoda vezetője  

 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
 
Volt egy olyan pályázat, melyben infrastrukturális fejlesztés szerepelt, először a jegyző 
áttelefonált Hosszúpályiból, hogy együtt érinti az iskolát és óvodát. Azt mondták külön kell. 
Elkészítettem egy pályázatot öltöző építésére, mosogató kialakítására. Leadtam Jó lenne erre 
is határozatot hozni vállaljuk az önerőt. Ma jelezték, hogy mégis közösen kell. 7,5 M Ft 
bruttóból az óvodára egyik épületnek a nyílászáróját sem tudja megoldani. Nekünk az öltöző 
megépítése 3,165 E Ft. El kell dönteni, ki mond le a másik javára. Az óvodában még egy 
pályázat készül, az ebédlő és a konyha összeépítésében, minden benne lesz, ezért átengedtem 
az iskolának nyílászáró cseréjére az összeget. Ma délben született a döntés.  
 
Szabó József polgármester 
Azért kínos, mert 2011. április 1.-je a pályázat beadásának a határideje.   
 
Merkószki András igazgató 
Az óvoda lemondott számunkra a pályázatról 6,4 M Ft bruttó költséggel a történelem terem, 
illetve az emeleti tantermi részére. Tornaterem másik pályázat keretében valósul meg. A 30 M 
Ft 20 %-a jut Monostorpályinak. 7,5 M Ft jött ki ebből a pályázatból, Hosszúpályi készíti  elő 
a pályázatot és adja be.   
 
Szabó József polgármester  
Nekünk erről kell dönteni. Megfogalmazza a határozat-tervezet.  
Aki a határozat – tervezetet elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

57/2011. (III. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. A „ Társulás formájában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása”-ra az Irinyi János Általános Iskola Thoult István 
Tagintézménye tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzata (mint gesztor önkormányzat) benyújtsa a pályázatát a 7/2011. (III. 
9.) BM rendelet 2. §-ának megfelelően nyílászárók cseréjére, valamint a hozzá 
tartozó munkálatok elvégzésére.  
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2. A pályázathoz az önerőt (20 %) a 2011. évi költségvetéséből biztosítja, amely 
1.505.580 Ft.  

a. a megpályázni kívánt támogatás (80 %): 6.022.000 Ft 
b. az önerő (20%) 1.505.580 Ft,  
c. összesen (100%) 7.527.580 Ft.  

 
3. Az önerőt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.  

 
4. Felkéri Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát, hogy a pályázat benyújtásához a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, valamit a pályázatot rögzítse az ebr42 
információs rendszerben.  
 
Határid ő: a pályázat benyújtására 2011. április 1.  
Felelős: a Hosszúpályi Nagyközség Polgármestere  

 
Szabó József polgármester  
Sporttevékenységgel kapcsolatosan beszéltem már az ülés elején. Ehhez a pályázathoz 
tartozik a tornaterem padlózata és szabadtéri kondipark kialakítása. Igyekeztünk a pályázati 
keretösszeget teljes mértékben kihasználni az önkormányzat anyagi helyzetét és a fejlesztés is 
figyelembe véve. 20 % önerőt feltételez a pályázat, melyről döntenünk kell. A 
költségvetésben biztosítva van rá a fedezet.   
 
Kérdés?  
Meg lehet nézni Debrecenben, van egy olyan speciális park, ahol nem sulyokkal lehet 
tornázni, hanem saját súlyával tud mindenki erősíteni. Külföldön nagy hagyományai vannak 
az ilyen parkoknak. Ez egy olyan 194 négyzetméternyi eszközpark, ahol gumi alapja van az 
eszközöknek, játszótéri minősítéssel rendelkeznek az oda beépített dolgok. Nem homokra, 
hanem préselt gumialapra esnek, ha véletlen leesnek az eszközökről az emberek. Iskolában 
lenne megvalósítva. Bárki használhatja, igénybe veheti. Akár sportegyesület is.  
 
Kérdés? 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Hol lenne az iskolában? Saját erő?  
 
Szabó József polgármester 
Ahol a régi WC-t lebontották. Azon a részen valósulna meg a kerékpár tároló is. Önerő 4 M 
Ft.   
Hasonló a másik pályázat is, amiről az előbb döntöttünk, ugyanazon BM rendelet alapján 
lehet rá pályázni, de ott  az iskola-óvoda gesztora adhatja be a pályázatot. Ebbe az egy 
pályázatba szeretnénk bele tenni a tornatermet is.  
Megfogalmazza  határozat-tervezetet.  
 
Aki a határozat – tervezetet elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
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Képviselő - Testülete 
58/2011. (III. 30.) számú 

Határozata 
A Képviselő-Testület  

1. Az „Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés és felújítás”-ra az általános 
iskola tekintetében benyújtja a pályázatát a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 5. §-ában 
foglaltaknak megfelelően.  
 

2. A megpályázni kívánt összeg az alábbi:  
a. támogatási része (80%) 19.809.548 Ft   
b. az önerő (20%) 4.952.387 Ft,  
c. összesen (100%) 24.761.935 Ft.  

 
3. Az önerőt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.  

 
4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, valamint az általános iskola igazgatóját, hogy a 

pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamit a pályázatot 
rögzítse az ebr42 információs rendszerben.  
 
Határid ő: a pályázat benyújtására 2011. április 1.  
Felelős: a polgármester, a jegyző, az általános iskola igazgatója.   

 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Játszótéri játékokra kapcsolatban? Felvetődött javaslat hátha lehet intézménynek pályázni. 
 
Szabó József polgármester 
Az még nincs elbírálva, közbe semmi képen nem lehet módosítani. Ha elnyerjük, majd 
beszélünk róla és megnézzük. 
 
Szennyvízberuházással kapcsolatban adnék tájékoztatást.  
Szervezőbizottság szerződésének módosításához, vagy az esetleges felmondáshoz kell a 
másik két település hozzájárulása. Ez szükséges. 
A HBM-i Vízmű Zrt. ülésén vett részt. Elhangzott a terv, pár módosítással elfogadható lenne. 
Egy hiba a villamos energia kimaradt a tervből. Jelentős tételt foglal magában, mindenképpen 
pótoltatni kell. Érlelődött a gondolat, hogy a szervező projekt csapat nem biztos, hogy 
maradéktalanul látja el a feladatát. Előkészítik a második fordulóhoz a pályázatot. Viszont 
nem úgy haladnak, ahogy kellene. Probléma van az ÁFA visszaigényléssel, stb. kapcsolatban, 
eddig még nem sikerült a gesztornak (Hosszúpályi) visszaigényelni azt. Szinte ők akasztották 
meg a kifizetést, mármint a pályázatot szervező csapat, nem pedig Hosszúpályira gondolok. 
Javasoltam talán, hogy érdemes lenne egy céget megkeresni a víziközmű társulat és a projekt 
menedzselése érdekében, hogy vigyék ők tovább a projektet, mert a mostanival egyáltalán 
nem halad a dolog. Olyan projekt menedzsmentet megbízni, akik több beruházásnál vettek 
már részt, akár azzal, hogy megmarad a jelenlegi is, de ez a másik diktál majd. Hogy esélyünk 
legyen 2011. augusztusig arra, hogy végleg és végre be tudjuk adni a pályázatot.  
3 hónap a víziközmű társulat létrehozása. Van egy ilyen cég, aki a vízmüvel dolgozik, 
legutóbb elkezdték tavaly augusztusban egy feladatot Pocsajban, és már be is van jegyezve a 
víziközmű társulatuk, tehát hatékonyak. Nálunk 22 hónap telt el, de eredmény nincs, a 67%-
os támogatottságtól sajnos nagyon távol állunk.  
Kéri a testületet, bízza meg a polgármestert, egyeztessen a másik két polgármesterrel a 
pályázatbeadását illetően. Kéri a felhatalmazást, hogy holnap is lesz egy hasonló 
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megbeszélés, az új projekt menedzsment „tervezett” team-je is ott lesz, és ha tudunk 
egyeztetni, jó lenne aki a kezébe venné a dolgokat.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

59/2011. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. Felkéri az Eu-Lorand Kft-t, hogy a víziközmű társulat megszervezésével kapcsolatban 
vegyen igénybe más cég segítségét is a szennyízpályázat sikeres megvalósítása 
érdekében és azért, hogy a pályázatot a 2. fordulóra sikeresen be lehessen nyújtani.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le az Eu-
Lorand Kft vezetőjével és amennyiben lehetőség van rá, ajánljon másik céget ezen 
Kft. részére.  
Határid ő:  1. és 2. pont vonatkozásában azonnal.  
Felelős:  a polgármester  
 

3. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat vonatkozásában a 
projektben projektmenedzselésére újabb tagokat, vagy cégeket szervezzen, 
amennyiben az a pályázat sikeres megvalósításához szükséges.  
Határid ő:  azonnal.  
Felelős:  a polgármester  

 
Basa Attila alpolgármester  
A szennyvíz pályázattal kapcsolatban látom, hogy nehezen mennek a dolgok, lassúak sajnos a 
folyamatok. Ezeknek már rég meg kellene lenniük, amiről most beszélünk és amiről szó van.  
Képviselőknek meg vannak a területei, kapnánk adminisztrátort, feljárnánk az embereket, sok 
esetben hallom be sem engedték őket (Eu-Lorand Kft embereit), ismerősök lévén nem lenne-e 
eredményesebb, ha mi járnánk fel a falut.  
Esetleg egy ilyen elképzelés megvalósítható lenne? Vizsgáljuk, nézzük már meg. Attól függ, 
hogy meddig fog húzódni ez a dolog. 2011. augusztus 16-ig le kell zárni az ügyet. A végén 
nekiugrunk, nem tudunk mit csinálni, lehet emiatt dől be az egész, hogy nem lépünk.  
Egyéni véleményem ez, senkire sem akarom ráerőltetni, egyik képviselőre sem, viszont úgy 
gondolom, több eredményt tudnánk elérni ebben a formában. . 
Lakosok kérdést tesznek fel, viszont elég sok kérdésre nem kaptak választ. Adjuk meg nekik, 
hiszen ezért is vagyunk megválasztva.   
 
Szabó József polgármester  
Egyetértek, próbáljuk szervezni, de ehhez vizsgát kell tenni. Következő szervező céggel 
együtt menni, az már járható út. Attól félek, hogy nem vagyunk mindennel tisztában, 
magunkat is ki kell képezni a szerződések megkötése kapcsán, ha egy céggel akarjuk feljárni 
a falut.  
Akik szakemberek, valószínűleg jobban értenek hozzá.  
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Mindenképpen javasolnám ha sikerül egy céggel megállapodni, az ő embereikkel közösen 
folytassuk a munkát.  
 
Több hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 

 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


