
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 22-én megtartott 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 61-73/2011. (IV. 22.) számú határozatok   
d. rendeletek: 8/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 61/2011. (IV. 22.) számú határozat: Jegyző próbaidejével kapcsolatos, közszolgálati 
jogviszonyára vonatkozó döntés meghozatala 

- 62/2011. (IV. 22.) számú határozat: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 
helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  

- 63/2011. (IV. 22.) számú határozat: Tanító föld mellett található árok takarításáról 
döntés meghozatala  

- 64/2011. (IV. 22.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2010 – 
2014 gazdasági programjának elfogadása  

- 65/2011. (IV. 22.) számú határozat: Pályázat benyújtása a KEOP – 2011 – 4.4.0 
„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint 
biometán termelés” pályázati kiírásra a napelempark kialakítására.  

- 66/2011. (IV. 22.) számú határozat: Napelempark pályázat elkészítésére és 
beadására az Euro-Épker Építőipari Kft felkérése  

- 67/2011. (IV. 22.) számú határozat: 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása  
- 68/2011. (IV. 22.) számú határozat: A központi háziorvosi ügyelet működésének 2010. 

évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása   
- 69/2011. (IV. 22.) számú határozat: A Lingua Design Bt megbízása a Gondozási 

Központ épületének átalakításával kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítésére  

- 70/2011. (IV. 22.) számú határozat: A Lingua Design Bt-t megbízása a 
Monostorpályi Óvoda épület átalakításával, bővítésével, építésével kapcsolatos 
engedélyezési és kiviteli terveket elkészítésére, valamint a Ládi és Társa Mérnöki 
Iroda Szolgáltató Bt-t megbízása a Monostorpályi iskolai konyha átalakításával 
kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 

- 71/2011. (IV. 22.) számú határozat: A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi 
Társulás „Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési 
tervének felülvizsgálata 2010-2014.” megnevezésű dokumentációjának elfogadása  

- 72/2011. (IV. 22.) számú határozat: Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos polgármesteri 
felhatalmazás  

- 73/2011. (IV. 22.) számú határozat: Belvízhálózat tervezésével kapcsolatos döntés  
 

Rendeletek:  
 

- 8/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról  
 
 
 



NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Jegyző próbaidejével kapcsolatos, közszolgálati jogviszonyára vonatkozó döntés 
meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának elfogadása 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. ÖNHIKI beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Tanító föld mellett található árok takarításáról döntés meghozatala (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

5. Gazdasági program elfogadása 2011 – 2014 (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

6. Napelem-park pályázatának megírójával kapcsolatos döntés meghozatala (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

7. 2011. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester   
 

8. Központi háziorvosi ügyelet működésének 2010. évi tapasztalatai (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
9. Egyebek  

 
 
Monostorpályi, 2011.április 22.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. április 22.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
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 
- Merkószki András igazgató   
- Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja   
- Morák Gézáné pénzügyi előadó  

 
Lakosok száma: 1 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes,  
Jelenléti ív szerint nem hiányzik senki, 7 fő jelen van. 
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz, azzal hogy a 9. napirendi pont az Egyebek legyen.  
Ismertetve valamennyi napirendi pont a meghívó és a javaslata szerint.  
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1. napirendi pont: Jegyző próbaidejével kapcsolatos, közszolgálati jogviszonyára 
vonatkozó döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A jegyző próbaideje most letelt és dönteni kell, hogy maradjon-e vagy sem. Mindenképpen 
szeretném elmondani, hogy a jegyző úrra az elmúlt hónapokban ahogyan együtt dolgoztam, 
arról adott tanúbizottságot, hogy tudja mit kell csinálni. A településen él, érzi a problémát, 
vannak javaslatai, hogy hogyan kellene javítani a települést. Nagy megnyugvást jelent az ő 



munkája számomra. Sokat dolgozunk együtt, szinte éjjel – nappal. Valóban nagy segítség, 
akivel úgy dolgozhatok együtt, hogy ha javasol, vagy amit csinál és azonnal jelzi és ötletei is 
vannak. De nem csak azt, hogy hogyan nem, hanem hogy hogyan igen.  
 
Legyen továbbra is ő a jegyző.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Egyetértek a polgármester úr által elhangzottakkal. Nem volt olyan probléma, hogy ne segített 
volna. Általában előre is segített. Javaslom, hogy maradjon.  
 
Szabó József polgármester  
 
Javaslom, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete által kinevezett 
jegyző továbbra is Juhász Péter maradjon.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
61/2011. (IV. 22.) számú  

Határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 

Monostorpályi Község Jegyzője a továbbiakban is Juhász Pétert jegyző.  
 
2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának 
elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem az elnökét ismertesse a bizottság 
javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit Pénzügyi Bizottság Elnöke  
 
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-Testület felé a Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Az előterjesztésben pontosítottuk az adatokat, ami az előterjesztésben szerepel, az óvodában 
77 gyermek van és a bölcsődében 2 óvodapedagógus, 1 gondozónő és 1 dajka. Tehát nem 
külön csoport, hanem óvodás csoportba integrált.  
 
Van valakinek kérdése. Ezek viszont már a tények, ezek történtek a 2010-es évben.  
 



Javaslom, hogy fogadja el a Képviselő-Testület a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló rendeletét, mely az alábbi:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  

8/ 2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
zárszámadásáról  

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § - ában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  (1)  Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 325.457 E  

Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint, melyből felhalmozási célú 
hitel 12.435 E Ft.  

 
 (2)  Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadása kiadási főösszegét 322.551 E Ft  

teljesítéssel  állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
2. §  Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei a jelen rendelet 1. 

melléklete szerint kerül megállapításra.  
 
3. §  (1)  Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg jogcímei a jelen  

rendelet 1. melléklete szerint kerül megállapításra.  
 
 (2)  Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

létszámait jelen rendelet 3. melléklete szerint 49 főben állapítja meg szakfeladatonként, 
melyből a közcélú foglalkoztatott 21 fő.  

 
 (3)  A rendelet mellékletei az alábbiak szerint kerül megállapításra:  
   a) 1. melléklet: Mérleg,  
   b) 2. melléklet: Költségvetési bevételek alakulása,  
   c) 3. melléklet: Költségvetés kiadásainak és a létszámok alakulása,  
   d) 4. melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége bevétele és kiadása,  
   e) 5. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások,  
   f) 6. melléklet: 2010. évi címrend,  
   g) 7. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatása,  
   h) 8. melléklet: Átadott – átvett pénzeszközök,  
   i) 9. melléklet: Vagyon kimutatás 2010. december 31.-ei állapot szerint,  
   j) 10. melléklet: 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele,  



   k) 11. melléklet: 2010. évi pénzmaradvány kimutatása.  
 
4. §  (1)  Az önkormányzat 2010. évi helyesbített pénzmaradványa 2.906 E Ft, mely a  

költségvetési befizetés többlettámogatás miatt teljes egészségben elvonásra 
kerül.  

  
 (2)  A többlettámogatás visszafizetése miatt 2010. évre vonatkozóan költségvetési  

pénzmaradványa az önkormányzat nincs.  
 
5. §  A Képviselő-Testület az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 353.727 E Ft-ban 

állapítja meg.  
 
6. §  Az önkormányzat a működési forráshiányából eredően igényli az önhibájának kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatását.  
  
7. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Szabó József        Juhász Péter  
polgármester        jegyző  
 
 
Jelen rendeletet 2011. április 26..napján kihirdettem.  
 
 
         Juhász Péter  
         jegyző  
  
 
A rendelet mellékletei a terjedelmüket tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
3.napirendi pont: ÖNHIKI beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Már a költségvetés tárgyalásakor is beszéltük, hogy az idei ÖNHIKI meg lett változtatva a 
tavalyi évhez képest. Most csak arról kell dönteni, hogy be akarjuk adni a pályázatot. Ami 
óriási változás és érvágás a településnek, hogy a felhalmozási dolgainkat működésinek veszi. 
Ilyen pl.: a kommunális adó. Tehát a fejlesztéseket csak hitelből lehet megcsinálni. Furcsa 
elképzelések, de ezek vannak. Nézzük most, hogy mit tudunk beadni.  
 
Sápiné Molnár Edit Pénzügyi Bizottság Elnöke  
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az ÖNHIKI pályázatot adja be a Képviselő-Testület.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az ÖNHIKI pályázatunkat adjuk be. Megfogalmazza a határozat-tervezetet és 
ismerteti a Képviselő-Testülettel.  
 
Szavazás.  



 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
62/2011. (IV. 22.) számú  

Határozata  
 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról  

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési 
forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.  
 

2. A pályázatban igényelt támogatás 29 Millió forint.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
Határidő: 2011. május 2.  
Felelős: a polgármester  

 
4.napirendi pont: Tanító föld mellett található árok takarításáról döntés meghozatala 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A keleti oldalon kezdődik egy árok, ami a folyóig lenyúlik, és azokat a csapadékvizet vezeti 
el, illetve vezetné el. Most nem vezeti el, mert tele van fával, gazzal, vagy fel van töltve. Az 
önkormányzat a közmunkás létszámát tekintve: elég gyengén vagyunk ellátva. Két 
dolgozónak ajánlottuk fel, hogy takarítsák ki. A szemetet eltüntetik, a gallyakat eltüzelik és az 
árokban található fanyesedéket saját felhasználásra kitermelhetik, tehát ami az árokban van, 
munkaidő után dolgoznak. Sajnos ezt mi magunk megoldani nem tudjuk, így lehet megoldani. 
Így a belvizet a település ezen részéről el tudjuk vezetni.  
 
Javaslom, hogy az előterjesztésben található határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

63/2011. (IV. 22.) számú 
Határozata 

 



A Képviselő-Testület  
 

1. A Monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú ingatlan („tanítóföld”) mellett található 
vízelvezető árok takarítását Munkácsi János és Deim László önkormányzati 
dolgozók végzik, munkaidőn kívül.  
 

2. Elfogadja azt, hogy a polgármester már a testület döntése előtt intézkedett ezen 
feladatok elvégzésére, és felkérte az 1. pont szerinti két főt.  
 

3. Az 1. pontban elvégzett munkákért a testület nem állapít meg ellenértéket, viszont az 
árokból kitermelt fanyesedéket saját használatra felhasználhatják. Ennek az 
elszállítását ezen két főnek kell megoldania.  

 
4. Az árok kitakarításának határideje: 2011. április 30.-a  

 
5.Gazdasági program elfogadása 2011 – 2014 (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
2011-2014.-ig tart a gazdasági program, elírás az előterjesztésben. Javítani kell.  
 
Sápiné Molnár Edit Pénzügyi Bizottság Elnöke  
A Pénzügyi Bizottság  elfogadásra javasolja a Képviselő-Testületnek a gazdasági programot.  
 
Szabó József polgármester  
Az elején volt egy helyzetértékelés és egy mai állapot a településről, majd ez után a terveket 
bemutatni. Elég bő lére lett engedve a dolog, hogy mit akarunk fejleszteni és ehhez kapcsolni 
a pályázati lehetőségeket.  
Egy részét már tárgyaltunk a testületi üléseken. Főleg az energetikai pályázatokról beszéltünk 
már. Napkollektor, napelemes, brikketes pályázati lehetőségek. Ezekkel megtakarításokat 
lehet realizálni. Ezek a pályázatok nagy előkészítő munkát igényelnek és a tervek is több 
százezres tételben mérhetők. De a pályázatban ezeket el lehet számolni, de csak akkor, ha a 
pályázat nyer. Megpróbálunk olyan pályázat-írókat szerezni, akik normálisan el tudják 
készíteni a pályázatokat. És lobbizni, hogy ha beadjuk, akkor nyerjenek is. Az önerőre is van 
megoldás, nem annyira vészes a dolog. Nagyobb probléma, hogy az előkészítő munkát előre 
ki kell fizetni. Ők szeretnék megkapni a pénzt akkor is, ha nem nyer a pályázat. Most ebben 
látom a pénzügyi akadályokat, hogy ezeket a pénzeket honnan teremtjük elő. Ha korábban 
írták volna ki, évekkel ezelőtt, akkor ott könnyebben tudtunk volna mozogni.  
Ha bárkinek menet közben kérdése van – gyűlésen kívül is – mindenkinek válaszolunk.  
 
Kérdés a programmal kapcsolatban?  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Ez csak egy elvi keret. Valami prioritási dolgot fel lehetne állítani, ha a terveket elő kell 
finanszírozni. Egy párat ki lehetne választani, amivel rendelkezni tudunk.  
 
Szabó József polgármester  
Erről volt szó a Pénzügyi Bizottsági ülésen is, itt nem sorba vannak. Ami prioritásnak az első, 
az a belvizes dolog. Ez mindenképpen eszközölni kell, és a többi az az energetikai pályázatok: 



óvoda, iskola, orvosi rendelő, stb. Talán az intézményeink pályázatai a legfontosabbak. 
Napelem-park, itt a villanyszámlánkat tudnánk megspórolni. Napkollektor vonatkozásában a 
meleg víz kiváltása. Utána az összes többi és megpróbáljuk folyamatosan figyelemmel kísérni 
a pályázatokat, jobban mondva a kiírásokat. A pályázati kiírások idén megtörténnek, de 2 év 
után már semmi nem várható. Nagyon meg lesz osztva az uniós forrás, megcímkézve, hogy 
mire lehet költeni. Aki kimarad, csak akkor számolhat rá, hogy ha nem lesz elég érdeklődő, 
akkor részesülhet belőle. Csak olyan pályázatokon induljunk el, ami reálisan belefér, de ha 
lesz olyan pályázat, ami „necces”, drágább, akkor ott is induljunk, mert az több év 
vonatkozásában jelent forrást az önkormányzat részéről.  
Az egyik a napelem-park pályázat, ami nagyon fontos, mert ott a villanyszámlánkat tudnánk 
megtakarítani, ami most 18-20 millió forint. Itt tudnánk olyan pénzekhez jutni, ahová a 
pályázatokhoz az önerőt tudnánk biztosítani.  
 
Javaslom, hogy a gazdasági programot a Képviselő-Testület fogadja el, az általam az elején 
tett javítással (2011-2014)  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
64/2011. (IV. 22.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzata 2010 – 2014 gazdasági 
programját.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

 
6.napreindi pont: Napelem-park pályázatának megírójával kapcsolatos döntés 
meghozatala (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Részletesen ki van dolgozva a pályázat. Csak néhány papír hiányzik már a benyújtásához. Az 
Euro-Épker Kft. fogja össze a pályázatot. Ők saját maguk részére is pályáztak hasonló 
nagyságrendű projektre. Ők egy mintagazdaságot csinálnak, amit annak idején nekünk 
felvetettek: állattenyésztés, sajtüzem, gombaüzem, stb. van benne, illetve ezek csomagolása és 
sok minden, hadd ne soroljam. Ők ezt megnyerték. A mi pályázatunk elkészítésével 
párhuzamosan ment ez. Ebbe a pályázati  kiírásban 85 %-os a támogatás. Ehhez a pályázathoz 
akkor jár a támogatás, ha a saját felhasználást fedezi, ha többet akarunk termelni, akkor az a 
rész a 85%-ből levonódik. Ezért lett ez a 397 KW-os pályázati anyag elkészítve. Az EON-tól 
kért adatok alapján lett kidolgozva a pályázat. Óvodákba, iskolába, rendelőkbe továbbra is 



fizetjük az áramot, de az EON felé ezt el tudjuk adni. A kötelező átvételi árakat akarják jövőre 
felemelni, a környező országokban 100 Ft felett is van kw-ja. Ha itt 50-60 Ft-ra felemelik, 
akkor a megtakarításunk a duplájára is emelkedhet. A bihari energiatársulásban is benne 
vagyunk, ott úgy tudom, hogy 19,8 Ft-ért sikerült az EON-nal szerződést kötni a villamos 
energia árra. Ennek a pályázatnak azért igen magas a bruttó összege.  
Kérdés?  
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. A pénzügyi ütemterv szerint nem egyszerre valósulna meg 
a projekt, hanem részletekben. Így a befolyó bevételekből tudjuk finanszírozni a kiadásokat. 
De ha más forrást is találunk hozzá, akkor egyszerre is megépülhet. De reálisabb, ha 
részletekbe valósulna meg. A kiküldött anyag részletes számításokat tartalmaz. 3,11 éves a 
megtérülési idő, ezzel lehet számolni, ami köszönhető a 85%-os támogatásnak.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Az ütemezési tervnél más van. Rosszul adtam össze, mert nekem 100 millióra jött ki. Miért 
van ez? Hogy adódhat ez?  
 
Szabó József polgármester  
Minden bizonnyal elírás a 46 millió forint. Az 16 millió forint lehet. Ez meg fogjuk nézni a 
kiegészítéseket. Jelezni fogom az Euro-Épker Kft. felé, hogy javítsák a pontatlanságot.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Ha felveszünk 61 millió forintot, annak mennyi a kamata?  
 
Szabó József polgármester  
Csak akkor kell fizetni ezt, ha nyer a pályázat. Nem szeretnénk hitelt felvenni, hanem 
máshogyan.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Amit még hiányolok, hogy az üzemeltetési költség nincs ismertetve, az sem olcsó. Tudom, 
hogy azt írják, hogy 0 Ft, de ez nem így van. Éves szinten több 100 E-es nagyságrendű a 
karbantartása.  
 
Szabó József polgármester  
A biztosítóktól kértünk ajánlatot, de még nem volt ilyen, ahol ilyet kellett volna biztosítani. 
Külföldön már volt. Elemi kár, rongálás, ilyen károk lehetnek. Ha a terület 1,5 ha, akkor a 
biztosítás éves szinten 200-250 E Ft-os biztosítási díjat jelent. Egy káresemény esetén 40 
millió forintig térítenek, tehát a bruttó összeg 10%-áig.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Elvi ellenvetésem nincs, hiszen környezetbarát a program és a pályázat.  
 
Szabó József polgármester  
Magyarországon 5 fő foglalkozik ilyen számításokkal. Az Alter csak egy része a projekt 
cégnek, a másik 3 ember dunántúli, ők is ilyen számokat adtak. A költségeknél viszont 
magasabb összeg jött ki a projektszámításuknál. A saját díjazásuk is magasabb volt, ami közel 
50 millió forintba kerül. Ez azért van, mert kevés hazánkban az ilyen jellegű  szakember.  
Ami számomra garanciát jelenthet, hogy az euro-épker saját maguknak is megcsinálták ezt a 
pályázatot. Ott viszont a támogatás csak 50%, amién jelentősen több önerőt feltételez.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 



Az meg is épült már?  
 
Szabó József polgármester  
Jövő héten kezdik el. Ha valaki a saját vállalkozását be meri tenni egy ilyenbe, akkor 
remélem, hogy körbejárták ezt a témát rendesen. Ők vállalták a projekt további 
menedzselését, a lobbizását és a levezénylését is, közbeszerzés megírását, nyertes 
kiválasztását, stb. Ami a pályázat kiírásánál és értékelésnél is fontos szempont, hogy jelenleg 
Magyarországon 8 db pályázat van beadva, ami összességében 1 milliárd értékű. Ha beadjuk 
most, akkor még be tudják fogadni. Jelenleg még csak 1 milliárd van lekötve.  
Több pályázat is volt, de csak 8-at fogadtak be. Leginkább a probléma az, hogy olyan 
szakembert találjunk, akik meg is tudják tervezni és a kivitelező, aki meg tudja építeni. A 
legtöbb napelemes pályázat a háztetőre szerelhető napelem. Sajnos a mi épületeink teteje 
felújításra szorul, és ha rátesszük, akkor még az is terheli. Tetőjavításnál pedig le kell szedni, 
majd újra vissza. Ezért vetettük el ezt a témát, és külön területet kerestünk, ahol ezt meg lehet 
oldani.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Kötelező átvételi ár az önkormányzatokra is vonatkozik?  
 
Szabó József polgármester  
Volt ilyen, de mind a magánszemélyek, ha csinálnak ilyet, akkor át is át kell venni. Ott is az a 
kritérium, hogy saját fogyasztást fedezze a felhasznált energia. Ezeknél a témáknál villanyóra 
– cserével oldják  meg, ami egy oda vissza számítást mér. Éves elszámolás van, és lényegében 
a különbözet van megfizetve vagy erre vagy arra.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Utánanéztem és 8 – 12 év a megtérülési idő, de gondolom, hogy minél nagyobb valami, az 
leszorítódik. Meg a 61 és a 100 millió közötti különbség gondot jelent.  
 
Szabó József polgármester  
Elviekbe a 61 millió forint a jó szám, nem pedig a 100 millió forint. Elírás lehet.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Jelenleg még van KÁT, de egy minisztérium részéről csak egy tollvonás, hogy változzon a 
helyzet. Nyert pályázatnál sem jelent kötelezettséget a kiépítésre.  
 
Szabó József polgármester  
Igen, akkor még van lehetőség arra, hogy döntsünk, hogy mikor vágunk bele az egészbe. 
Akkor még mindig mondhatjuk, hogy nem.  
 
Sápiné Molnár Edit Pénzügyi Bizottság Elnöke  
A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy adja be a Képviselő-Testület a pályázatot. Nekem is a 
61 millió forint volt az aggályom, hogy miből tudjuk megszerezni. Ilyen hitelt nem tudunk 
felvenni, nagyon nagy összegről van szó. Ugyanakkor viszont pozitív dolog, ha az 
önkormányzat ezt meg tudná valósítani.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Ez megmarad  a számlánkon vagy az ÖNHIKI-ben nem jelent gondot?  
 
Szabó József polgármester  



Ha a napelem-park elkészül, akkor ugyanannyit termel, mint amit mi fogyasztunk. Az egyik 
oldalon kiadás lesz a másik oldalon bevétel. A jelenlegi ÖNHIKI már másképp épül fel, a 
mostani rendszerben, ha van adóssága az önkormányzatnak, akkor azt kifizetik „állítólag”, de 
ez csak állítólag. Az eddigi ÖNHIKI-nél az volt a jellemző, hogy ha kijött egy összeg, azt 
általában meg is kapta az önkormányzat. Most kérünk valamit, de az majdnem biztos, hogy 
azt nem fogják megadni, csak egy részét. Most viszont igazolni kell, hogy milyen adósságaink 
vannak és amit ebből elfogadnak, azt adják meg.  
 
Adjuk be a pályázatot?  
 
Juhász Péter jegyző   
Dönteni kell, ha minden pályázatunk nyerne, mert egyszerre valamennyi önerő kifizetésére 
nincs lehetőség. A jelenlegi 61 Millió forintra sincs most jelenleg fedezet.   
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt 
hő és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati kiírásra a napelempark 
kialakítására adjuk be a pályázatunkat.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet az előterjesztésben foglaltak felhasználásával. 
Ismertetve.   
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

65/2011. (IV. 22.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
1. Benyújtja pályázatát a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos 

energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati 
kiírásra a napelempark kialakítására.  
 

2. A pályázat megvalósítási helyszíne, címe: Monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú 
ingatlan.  

 
3. A projekt megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai 

korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel 

4. A pályázati konstrukció számát. KEOP-2011-4.4.0 

5. A beruházás költségei a pályázattal megegyezően az alábbiak:  
 

Nettó (Ft-ban)  Bruttó (Ft-ban)  
a. Terület előkészítés (földmunka)  1.000.000   1.250.000  
b. Kivitelezés     16.000.000   20.000.000  
c. Infrastruktúra építés    5.000.000   6.250.000  
d. Napelemes rendszer   292.025.040   365.031.300  



e. Projekt menedzsment    5.182.500   6.478.125  
f. Közbeszerzés     1.500.000   1.875.000  
g. Tervezés     5.600.000   7.000.000  
h. Megvalósíthatósági tanulmány   1.200.000   1.500.000  
i. Tájékoztatás     2.000.000   2.500.000  
j. Összesen: (a. – i.-ig)    329.507.540   411.884.425 
 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
a pályázattal megegyezően: 411.884.425 Ft. 

7. Saját erő a projekt kapcsán: 61.782.663 (bruttó összeg, 15 %)   
 

8. Saját erő forrása: hitelfelvétel útján  
 

9. Saját erő visszafizetésének módja: a projekt megvalósítását követően az abból 
származó várható megtakarításból bevételből.  

 
10. A pályázat során igényelt támogatás: 350.101.761 Ft (bruttó 85 %).   

 
Szabó József polgármester  
A pályázat elkészítésére és beadására (a 65/2011. (IV. 22.) számú határozat kapcsán) kérjük 
fel az Euro-Épker Építőipari Kft.-t. Megfogalmazza a határozat-tervezetet az 
előterjesztésben foglaltak felhasználásával. Ismertetve.   
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

66/2011. (IV. 22.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A 65/2011. (IV. 22.) számú határozatával döntött arról, hogy benyújtja pályázatát 
a KEOP – 2011 – 4.4.0 „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő 
és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázati kiírásra a 
napelempark kialakítására.  

2. A pályázat elkészítésére és beadására felkéri az Euro-Épker Építőipari Kft.-t 
(4002 Debrecen, Biczó István kert 0552/54 hrsz., képviseletében: Kardos Csaba 
István ügyvezető, továbbiakban: Megbízott). 

3. A  Megbízott részére fizetendő díjazás a következők szerint alakul:   
a. az alapdíj összege 200.000 Ft + Áfa, amely kifizetése a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg történik, számla alapján.  
b. A munkadíj  összege:  Munkadíjat/szakértői díjat számít fel a Megbízott., 

mely díj az alapdíjtól teljesen független, csak elnyert pályázat esetén 



releváns. A díj az elnyert összeg százalékában kerül meghatározásra, a 
pályázott összeg nagyságától függően. Ezek számszerűen a következők: 

 
< 10 M Ft   800.000.-Ft 
10 – 20 M Ft  800.000.-Ft + 10 M Ft feletti rész 7%-a 
20 – 50 M Ft  1.500.000.-Ft + 20 M Ft feletti rész 6%-a 
50 – 100 M Ft  3.300.000.-Ft + 50 M Ft feletti rész 5%-a 
100 – 200 M Ft  5.800.000.-Ft + 100 M Ft feletti rész 4%-a 
200 – 500 M Ft  9.800.000.-Ft + 200 M Ft feletti rész 3%-a 
500 – 1000 M Ft  18.800.000.-Ft + 500 M Ft feletti rész 2%-a 
1000 -    28.800.000.-Ft + 1000 M Ft feletti rész 1%-a 

A munkadíjnál függ az is, hogy nettó vagy bruttó összeg lesz támogatva, tehát 
az a pályázat függvénye.  

4. A Megbízottal megkötni kívánt szerződés aláírására és a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi teendő ellátására felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert.  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester 

 
7.napirendi pont: 2011. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Itt gyűjtöttük össze azokat a pályázatokat, amikről jelenleg is tudunk. Ismerteti az 
előterjesztést részletesen.  
 
Juhász Péter jegyző   
Tartalmazza azt is ami meghívásos jellegű.  
 
Szabó József polgármester  
Fogadjuk el a közbeszerzési tervet azzal, hogy most jelenleg a tervben az is szerepeljen 
aminek az értékét majd később tudjuk meg.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

67/2011. (IV. 22.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja a 2011. évi közbeszerzési tervet, mely a határozat melléklete.  
 

2. Változás esetén ezen tervet módosítani szükséges.  
 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  



Monostorpályi Község Önkormányzat 

2011. évi közbeszerzési terve 

 

 

 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Becsült érték(nettó Ft) 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés A 
közbeszerzési 
eljárást 
lebonyolító 
szervezet 
(saját, külső). 

 

 az eljárás 
megindításának, 

tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés 
 

 
 

  
 

 

1. Napkollektoros 
rendszer kialakítása 

Damjanich utca 1. alatt 

Nettó 9.610.832 Ft 
Nemzeti Egyszerű, 

Kbt. 251 § (2) 
bek 

2011.08 hó 
pl. 180 nap vagy 

2011. június külső 

2. Napkollektoros 
rendszer kialakítása 

Kossuth utca 50. alatt 

Nettó 5.242.272 Ft 
Nemzeti Egyszerű, 

Kbt. 251 § (2) 
bek 

2011.08.hó 
 

külső 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 II. Építési beruházás 

 

  

 

 

 
 .   

 

 
 

3. Szennyvízberuházás 
(Hosszúpályi –Monostorpályi - 

Hajdúbagos) 

Hosszúpályi a gesztor, 
összesen 3,3 milliárd 

Mennyi a 
Monostorpályira eső 

támogatás?   

Közösségi 

 2011. 10.hó 

 

külső 

4. Napelem-park 
kialakítása 

Nettó 329.507.540 Ft 
Nemzeti Egyszerű, 

nyílt 
2011. 08hó 

 
külső 

5. 100 db kerékpártárolók 
építésére és a hozzá 

kapcsolódó zuhanyzók 
építésére. 

Nettó  

8.421.053 Ft 

Nemzeti  Egyszerű, 
Kbt. 251 § (2) 

bek 
2011. 07.hó 

 
külső 

6. Komposztáló ládák 
kihelyezése 

Nettó 8.421.053 Ft 
Nemzeti Egyszerű, 

Kbt. 251 § (2) 
bek 

2011. 07.hó 
 

külső 



       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

További, esetleges projektek: 

- Brikettet és/ vagy peletet előállító gyártósorra történő beruházás pályázata 

- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

- Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztésekre pályázat 

- Faluközpont kialakítása LEADER-es pályázatok 

- Intézményeknél kazánok cseréje 

 
 
 
 
 



 
8.napirendi pont: Központi háziorvosi ügyelet működésének 2010. évi tapasztalatai 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Mindig is voltak panaszok, most is vannak. Ha már előző nap van valami probléma az 
ügyeleten, az nálam másnap lecsapódik. Nem volt több panaszos megkeresés ezen időszakban 
sem mint tavaly. Főképp azok voltak a problémák, hogy mikor kell kimenni az ügyeletnek, 
úgymond az indokolatlan kihívások. Ezek a saját tapasztalataim voltak. Én személyesen 
jobban meg tudom ítélni a beteg állapotát, mint telefonon, én ki szoktam menni.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a központi háziorvosi ügyelet működésének 2010. évi tapasztalatairól szóló 
beszámolót fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
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68/2011. (IV. 22.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a központi háziorvosi ügyelet működésének 2010. évi tapasztalatairól szóló 
beszámolót.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről tájékoztassa az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4274 
Hosszúpályi, Szabadság tér 6.)  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a polgármester  

 
9.napirendi pont: Egyebek  
 
Gyügyei Ernő képviselő  
Kukával kapcsolatban? Mire tudtunk jutni, hogy két hetente vigyék el a kukát, így felére 
lehetne csökkenteni a díjat? Erről tárgyaljunk már az AKSD-vel. Nem reálisan az árak.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Első perctől nem volt igazságos.  
 
Szabó József polgármester  
Az AKSD-vel beszéltünk, hogy miket lehetne csinálni. Vannak törvényi előírások, amiket be 
kell tartani. Vannak önkormányzatok, hogy próbálkoznak, hogy ne 120 literes kuka legyen, 
hanem 60 literes. Nem csökkentek a felére a díjak, mert a szemét mennyiség úgy igazán nem 
lett a fele.   



 
Gyügyei Ernő képviselő  
Ha Hosszúpályival együtt csinálnánk?  
 
Szabó József polgármester  
Szeméttelep kialakítását a TIKÖFE nem engedélyez, hanem egy zöld hulladék lerakót. 
Hosszúpályiba lehetne egy központi lerakót, zöldhulladék és törmelék lerakót, de kommunális 
hulladékot nem.   
 
Basa Attila alpolgármester 
Sok helyen látom, hogy nincs megtelve sok kuka, de az embereink két utánfutónyi szemetet 
szedtek össze. Az erdő részeken nagyon sok szemét van eldobálva.   
 
Szabó József polgármester  
Más. Alaprajz az óvoda és a napközi összeépítéséről. Fontos, hogy az önkormányzat 
megfelelő gyermeklétszámmal rendelkezzen, ehhez szükség van arra, hogy az óvoda és a kis 
iskola épületét bővítsük. Ehhez a környező településeken élő gyermekeknek a szüleit kell arra 
ösztönözni, hogy ide járassa a gyermekét. Ehhez szükséges az intézmények fejlesztése. Én 
kértem az óvodai dolgozóktól és az iskolai dolgozóktól is azt, hogy jobban neveljék őket, ne 
csak oktassanak. Fontos lenne az az elfoglaltság, amit meg kellene keresni az 
intézményeknek.  
Az épülettel kapcsolatban van ez a terv, ami a kis iskola és az óvoda összevonásáról szól. Ott 
lenne egy összekötő épület, és egy tornaterem. Lenne egy emelet ráépítése is az új részre, 
iroda, szociális helyiség és egyéb helyiségek lennénk az emeleten. Ezzel minden egyes kérdés 
megoldódna az óvodában. Erre a pályázati lehetőséget ki fogják írni. A kis iskolára lenne 
pályázat, de az ÖNO- épületére nem.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Az ÖNO fejlesztését az alapítvány állná?  
 
Szabó József polgármester  
Igen, de ott nincs pályázat, az egészet kellene finanszírozni.  
 
Juhász Péter jegyző   
Sajnos fedezet nincs rá az önkormányzatnak.   
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Gondozási Központ épületének átalakításával kapcsolatban bízzuk meg a 
Lingua Design Bt-t. Határozat-tervezetet megfogalmazza. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
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Képviselő - Testülete 
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Határozata 

 
A Képviselő-Testület  



 
1. Megbízza a Lingua Design Bt-t (4033, Debrecen, Acsádi út 42., képviseletében: 

Dorka Béla üzletvezető, továbbiakban: Bt.), hogy a Gondozási Központ épületének 
átalakításával kapcsolatos engedélyezési és kiviteli terveket készítse el, mindösszesen 
600.000 Ft + Áfa összegben.  
 

2. Az 1. pontra vonatkozó Bt-vel megkötni kívánt szerződés és annak mellékletei a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 

3. Az engedélyezési tervek elkészítésének határideje 2011. május 15., a kiviteli tervek 
elkészítésének határideje 2011. május 30.-a. Az 1. pontbeli összeget a 2011. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
 

4. Felkéri a Monostorpályiért Közalapítványt, hogy az önkormányzat részére a tervek 
elkészítésének a díját, valamint a pályázatra vonatkozóan a pályázati díjat, valamint az 
átalakítás során a kivitelezés során felmerülő költségeket az önkormányzat részére 
biztosítsa.  
A polgármester erről értesítse a kuratórium elnökét.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 

5. Felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a Bt-vel a szerződést kösse meg.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: a polgármester és a jegyző  

 
Juhász Péter jegyző   
Pénz nincs rá, de senkit nem akarok lebeszélni róla, azon vagyunk hogy legyen.  
 
Basa Attila alpolgármester 
A konyha tetőszerkezete nagyon rossz, fel kell újítani. Hosszú távon kell gondolkodni. 
Borzasztó állapot van pl.: a rendelőnél is. Hiába várunk, lépni kell. Ha nem indulunk sehova, 
akkor nem lesz belőle semmi.  
 
Szabó József polgármester  
Ezeket a terveket a pályázatba bele lehet tenni, ha nem nyer a pályázat, akkor rossz csak 
nekünk.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Miből fizetjük ki?  
 
Szabó József polgármester  
Jegyző úr behajtja.  
 
Javaslom, hogy a Damjanch utca 1. szám alatti iskolai-konyha és az óvoda épületének 
átalakításával kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére bízzuk meg a Ládi és 
Társa Mérnöki Iroda Szolgáltató Bt-t, valamint a Lingua Design Bt-t. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 



A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
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A Képviselő-Testület  
 

1. Megbízza a Lingua Design Bt-t (4033, Debrecen, Acsádi út 42., képviseletében: 
Dorka Béla üzletvezető, továbbiakban: Bt.), hogy a Monostorpályi Óvoda épület 
átalakításával, bővítésével, építésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli terveket 
készítse el, mindösszesen 3.200.000 Ft + Áfa összegben.  
 

2. Az 1. pontra vonatkozó Bt-vel megkötni kívánt szerződés és annak mellékletei a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 

3. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének határidejét a Bt-vel kötni kívánt 
szerződés tartalmazza. Az 1. pontbeli összeget a 2011. évi költségvetéséből biztosítja.  
 

4. Megbízza a Ládi és Társa Mérnöki Iroda Szolgáltató Bt-t (4026, Debrecen, Hortobágy 
utca 5. VI/37., képviseletében: Ládi Tibor üzletvezető, továbbiakban: Bt1.), hogy a 
Monostorpályi iskolai konyha átalakításával kapcsolatos engedélyezési és kiviteli 
terveket készítse el, mindösszesen 780.000 Ft + Áfa összegben.  
 

5. Az 4. pontra vonatkozó Bt1-vel megkötni kívánt szerződés és annak mellékletei a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 

6. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének határidejét a Bt-vel kötni kívánt 
szerződés tartalmazza. Az 4. pontbeli összeget a 2011. évi költségvetéséből biztosítja.  
 

Szabó József polgármester  
A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-ellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2010-2014. megnevezésű 
dokumentációt elfogadását kérte a társulás munkaszervezetének vezetője. Minden képviselő 
megkapta az anyagot.  
 
Javaslom, hogy a Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat-
ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2010-2014. 
megnevezésű dokumentációt fogadjuk el.  Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
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A Képviselő-Testület  
 

1. A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)  
„Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálata 2010-2014.” megnevezésű dokumentációt elfogadja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás munkaszervezetének vezetőjét értesítse.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: azonnal  

Szabó József polgármester  
A vízmű részére szükséges egy felhatalmazás a Képviselő-Testület részéről, hogy a testületet 
a vízmű ülésein állandó, vagy ideiglenes jelleggel képviselem. Megfogalmazza a határozat-
tervezetet. Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
72/2011. (IV. 22.) számú  

határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) 
bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban 
található, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (továbbiakban: 
Zrt.) kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő 
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására.   
 

4. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa 
a polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határid ő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester  

 
Szabó József polgármester  
Tájékoztató a Létán épülő járóbeteg szakellátó megépítésével kapcsolatban. A kivitelező 
olyan kéréssel fordul hozzánk, hogy egy hónappal hosszabbítsuk meg a kivitelezési időt. A 



téli időjárás miatt volt ez. Az intézmény működése 2011. szeptemberben indul. Ez csak 
tájékoztatás volt, döntünk nem kell róla.  
 
A közúttól is megkaptuk a hozzájárulást a 070 hrsz-ú út útalapjának felszedéséhez, Ady, 
József Attila, Létai utca folyón túli része és a Vörösmarty utca is bele fog férni, hogy 
megcsináljuk a felszedett útalapból. A helyi vállalkozók társadalmi munkában megcsinálják.  
 
Nyilas József képviselő  
A Vörösmarty utcán kellene kezdeni.  
 
Szabó József polgármester  
Belvizes tervnek is van egy árajánlata. Felmérték a településen a „legbelvizesebb” helyeket. 
Olyan utcákon, ahol kevés a hely, ott csak zárt csatornával lehet megoldani.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Nem lehetne szűkíteni, hogy melyek a legproblémásabb helyek?  
 
Szabó József polgármester  
Ezt nehéz megállapítani, mivel sok olyan utca van, ahol problémát jelent a belvíz.  
 
Javaslom, hogy jelenleg a belvizes pályázat tervezését ne fogadjuk el. Maradjon napirenden, 
még ne kössünk ezzel kapcsolatban szerződést. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. 
Ismertetve.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi testületi határozatot:  
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A Képviselő-Testület  
 

1. Jelenleg a belvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó tervek elkészítésével nem bíz 
vállalkozót.  
 

2. Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete engedi, úgy a belvíztervek 
elkészítésében dönt.  

 
Szabó József polgármester  
Mivel több hozzászólás nincs, ezért az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 

 
 
 



 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


