
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 17-én megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 77-79/2011. (V. 17.) számú határozat   
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 77/2011. (V. 17.) számú határozat: Gondozási Központon kialakítandó napkollektor 
kivitelezőjének kiválasztása  

- 78/2011. (V. 17.) számú határozat: Általános Iskolán (Landler tér 5.) kialakítandó 
napkollektor kivitelezőjének kiválasztása  

- 79/2011. (V. 17.) számú határozat: Nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala  
 
Rendeletek:  
 

- 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Napkollektorok kiépítése kivitelezőinek kiválasztása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. május 17.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette: Berényi Attiláné képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 6 
fő jelen van, Berényi Attiláné képviselő hiányzik. 
 
Telefonon történt a testület összehívása a rendkívüli helyzetre tekintettel.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Napkollektorok kiépítése kivitelezőinek kiválasztása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
 
 



1.napirendi pont: Napkollektorok kiépítése kivitelezőinek kiválasztása (szóbeli 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
 
A Képviselő-Testület döntött arról, hogy az általános iskola (Landler tér 5.), valamint a 
Gondozási Központ (Kossuth utca 50.) intézményekre napkollektort kíván felszerelni, erre 
pályáztunk.  
A közbeszerzési eljárás megtörtént, mindként intézmény vonatkozásában a Fotozoom Kft. 
adta a legjobb ajánlatot. Ezért javaslom, hogy a Fotozoom Kft.-vel kössünk szerződést a 
kivitelezésre. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
77/2011. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Az Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye épületében 
napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni 
kielégítésére kialakítására a KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül – 
nyertes pályázat esetén – a kivitelezési munkálatokra a Fotozoom Kft-t bízza meg.  
 

2. Felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos 
feladatokat végezze el, a szükséges dokumentumokat írja alá.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: folyamatos   

 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
78/2011. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Gondozási Központ épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati 



melegvíz igény részbeni kielégítésére kialakítására a KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú 
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati 
konstrukció keretén belül – nyertes pályázat esetén – a kivitelezési munkálatokra a 
Fotozoom Kft-t bízza meg.  
 

2. Felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos 
feladatokat végezze el, a szükséges dokumentumokat írja alá.  
Felelős: a polgármester  
Határid ő: folyamatos   

 
2.napirendi pont: Nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
 
Megjelent a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet.  
 
Felmértük az igényeket, az alábbi táblázat szerint javaslom elfogadni a nyári 
gyermekétkeztetés pályázatát.  
 

Települési 
önkormányzat neve 

KSH 
azonosító 

kódja 

A támogatásból szociális 
nyári 

gyermekétkeztetésben 
részesülő gyermekek 

tervezett száma 

Elvi étkezési napok száma 
(nyári étkeztetésben részesülő 
gyermekek száma x étkezési 
napok száma = adagszám) 

Támogatás összege 
forintban 

MONOSTORPÁLYI 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
925894 84 3 780 1 398 600 

 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
79/2011. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Részt kíván venni a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) 
NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a nyári gyermekétkeztetésben 
az alábbiak szerint:  
 

Települési 
önkormányzat neve 

KSH 
azonosító 

kódja 

A támogatásból szociális 
nyári 

gyermekétkeztetésben 
részesülő gyermekek 

tervezett száma 

Elvi étkezési napok száma 
(nyári étkeztetésben részesülő 
gyermekek száma x étkezési 
napok száma = adagszám) 

Támogatás összege 
forintban 

MONOSTORPÁLYI 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
925894 84 3 780 1 398 600 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a Rendeletben foglaltak 

figyelembevételével adja be.  
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  

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

K.m.f.  
 

 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


