
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 76/2011. (IV. 28.) számú határozat   
d. rendeletek: 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 76/2011. (IV. 28.) számú határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  

 
Rendeletek:  
 

- 9/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

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

 
Monostorpályi, 2011.április 28.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2011. április 28.-án 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, 
nem hiányzik senki, 7 fő jelen van. 
 
Telefonon történt a testület összehívása a rendkívüli helyzetre tekintettel.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

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

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
 
 



1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Az ÖNHIKI beadásához szükséges a 2011. évi költségvetési rendeletünket módosítani. 
Ismerteti a változást.  
 
Kérte, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta a Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról szóló rendeletét az alábbiak szerint:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

9/2011. (IV. 29.) 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 
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 (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete, 2. 
melléklete, 5. melléklete, I/C. melléklete, I. címe, I/C. címe helyében jelen rendelet 
ugyanilyen megnevezésű, mellékletei, címei és alcímei lépnek.  

 
2. §   A Rendelet 3. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:  

„Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatokat a Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

 a) személyi jellegű kiadások 66.870 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 19.621 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 62.521 E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 48.436 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök: 67.783 E Ft,  
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  7.000 E Ft; 
 g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 2.000 E Ft. 
 h) pénzmaradvány (működési célú): 2.906 E Ft.  
i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az 
iskola és az óvoda vonatkozásában: 63.235 E Ft.  



j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére      
    átadott pénzeszköz 2.400 E Ft.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
Jelen rendeletet 2011. 04.29. napján kihirdettem:  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
A rendelet mellékletei a terjedelemre való tekintettel a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
2.napirendi pont: ÖNHIKI beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Az ÖNHIKI beadásához szükséges még egy döntést meghoznunk, mely az általam 
ismertetetteket tartalmazza. Ismerteti a határozat-tervezetet.  
 
Javaslom, hogy aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
76/2011. (IV. 28.) számú  

Határozata  
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.  
 
2. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi:  
 
I. 1.a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1.-jén 1 000 fő feletti.  



 
II.a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
jogcímen 15.000 ezer forint összegű bevételt tervez.  
 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 45.376 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.  
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.  
 
V.a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
 
Szabó József polgármester  
Mivel több hozzászólás nincs, ezért az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 

 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


