
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 60/2011. (IV. 14.) számú határozatok.  
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 60/2011. (IV. 14.) számú határozat: Polgármesteri Hivatal számlanyitása   
 
 

Rendeletek:  
 

- -  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Polgármesteri Hivatal számlanyitása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

 
Monostorpályi, 2011.április 14.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. április 14.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

képviselők.  
 

Távolmaradását bejelentette: -  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes,  
Jelenléti ív szerint nem hiányzik senki, 7 fő jelen van. 
 
Jelezte, hogy a rendkívüli ülésre tekintettel szóban történt a képviselők meghívása.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz, azzal hogy az 1. napirendi pont a Polgármesteri Hivatal 
számlanyitása.  
 
Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a napirendhez 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 egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak 
alapján. 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Polgármesteri Hivatal számlanyitása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

 
1. napirend: Polgármesteri Hivatal számlanyitása (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  



Ismertetem, hogy az eddigi Polgármesteri Hivatalnál jelentkező bankszámlaszámok átírásra 
kerültek az önkormányzat nevére, így a hivatalnak nincs számlaszáma. Viszont ezt rendezni 
kell, így javaslom, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület. (határozat-
tervezet ismertetve.)  
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
60/2011. (IV. 14.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
1.  A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala nevére költségvetési elszámolási 

számlát kíván nyitni „költségvetési elszámolási számla” megnevezéssel.   
 
Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala adószáma:     

15375380-2-09 

2.  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  

 
 

Mivel több kérdésre, hozzászólásra a képviselő-testületi ülésen nem éltek a jelenlévők, 
megköszönöm a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, az ülésen való részvételét, a 
Képviselő-testületi ülést bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 
 
               Szabó József       Juhász Péter  
     polgármester            jegyző 
 


