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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott 
rendkívüli nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 80 – 83 / 2011. (V. 30.) számú határozat   
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  
 

- 80/2011. (V. 30.) számú határozat:  Lét.A.Med Zrt. 2010. évi beszámolójának 
elfogadása  

- 81/2011. (V. 30.) számú határozat: Önkormányzati területen villanyvezeték 
elvezetésének engedélyezése 

- 82/2011. (V. 30.) számú határozat: Adóhátralékosok részére részletfizetés 
engedélyezése 

- 83/2011. (V. 30.) számú határozat: A Monostorpályi Község Önkormányzat 2010. 
évi közbeszerzési eljárása 

 
Rendeletek: -  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Lét-A.Med Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Önkormányzati területen villanyvezeték elvezetésének engedélyezése (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

3. Adóhátralékosok részére részletfizetés engedélyezése (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

 
4. A Monostorpályi Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési eljárása (szóbeli 

előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

 
Monostorpályi, 2011. május 30.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. május 30.-án 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, hiányzik Berényi Attiláné képviselő.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz a meghívóban foglalt 1. napirendi pontot kiegészítve az 
alábbi 2 – 4 napirendi pontokkal:   
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Lét-A.Med Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Önkormányzati területen villanyvezeték elvezetésének engedélyezése (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

3. Adóhátralékosok részére részletfizetés engedélyezése (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester  

 
4. A Monostorpályi Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési eljárása (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.  
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1.napirendi pont: Lét.A.Med Zrt 2010. évi beszámolójának elfogadása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
A Lét.A.Med Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadására azért került sor rendkívüli ülés 
keretében, mivel holnapi nap folyamán lesz a Felügyelő Bizottsági ülés, valamint a Rendes 
Közgyűlés is, ahol már az érintett önkormányzatok döntésére is szükség lesz. Mindenki 
átolvashatta az anyagot, melyre ugyan nem sok idő volt, de tulajdon képen az elmúlt évi 
feladatainak beszámolójáról van szó. Határidő tartással a járóbeteg szakszolgálat 2011. 
szeptember 5.én vagy 6-án indul. 
Kérte, akinek az írásos előterjesztéshez hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Ember legyen a talpán aki az előterjesztésből mindent megértett. Esetlegesen egy magyarázó 
szöveggel el tudtam volna képzelni. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Az apportok, bére, megállapodás szerinti összegeket tartalmazzák. Az építkezéshez nem 
tudok, mit hozzá fűzni. A főkönyvi kivonatban lévő összegek nyilván egyeznek. A 2009-ben 
indult beruházáskor még millió forintokkal volt tervezve, most már 2 milliárd 81 millió 
forintról beszélnek. Hogy ezek mit takarnak, nem tudom, holnap a Felügyelő Bizottsági 
ülésen lesz mit megkérdezni. A szavazati arányoknak megfelelően Monostorpályi településről 
2 fővel vagyunk, leszünk jelen. 
 
Szabó József polgármester 
A tulajdonosi összegekből kitűnik, hogy amit az ajándékozási szerződéssel átadtak az érintett 
önkormányzatoknak, még mindig nem lett átírva. Emiatt Létavértes 70 %-os tulajdonosi 
hányaddal bír, míg mindenki másnak kevesebb van.  Erre rákérdeztem, és azzal magyarázták, 
hogy Hajdúbagos, amikor a takarékszövetkezetnél számlákat szüntetett meg, olyat is 
megszüntetett, amit nem kellett volna, tehát a jelenlegi csak ideiglenes állapot. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Mennyinek kellene lenni? 
 
Juhász Péter jegyző 
10,99 millió forintnak kellene lenni, a  befizetés arányában van a tulajdonosi hányad + 
Létavértes az ingatlant adta mint tulajdonát, mely szét lett osztva, ezért lett ez így. 
Tulajdonképpen ez egy virtuális részvény. Ezt rendezni kell, amint lehetőség lesz rá. A 
jövőben részletesebben és időben kellene megkapni a képviselő-testületnek elfogadásra az  
anyagot a Zrt.-től.   
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
A 2011 évben elvégzett feladatokat,  a készre jelentésig bizonyára átvezetik, hogy tisztában 
legyenek vele. Ez az elmúlt évet tartalmazza. Annyit tudok, hogy menedzsmenti részvétellel 
történtek a pályázati összegből a lehívások, az apportálásokat is ezen részvétellel fogják 
elvégezni. 
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Szabó József polgármester 
Azt hiszem azzal el tudjuk fogadni, hogy az apportálást tegyék rendbe. Kérte, hogy aki a 
javaslattal egyetért, ebben a formában  a Lét.A.Med Zrt. 2010. évi beszámolóját  elfogadja 
kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
 80/2011. (V. 30.) számú  

Határozata  
a Lét.A.Med Zrt 2010. évi beszámolójának elfogadásáról  

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a Lét.A.Med Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2010. évi beszámolóját.  
 

2. Felkéri a Zrt.-t, hogy amennyiben beszámolókat készít, úgy részletes előterjesztést is 
mellékeljen a Képviselő-Testület részére.  
 

3. A Létavértes Város Önkormányzata részéről ajándékozással átadott részvények 
átvezetésében haladéktalanul intézkednie kell a Zrt.-nek, mivel a tulajdoni arányok így 
nem rendezettek.  

 
2.napirendi pont: Önkormányzati területen villanyvezeték elvezetésének engedélyezése 
(szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester 
Farkas István és Bokor Lajos tanyaszomszédok, és mindig „gond van” velük. Állítólag Bokor 
Lajosék lemérgezték Farkas István kutyáit, most pedig Farkas István vágta le a 
villanyvezetéket, mely a területén keresztül megy, így Bokor Lajosék nem tudnak fejni.  
Azt kérték az önkormányzattól, hogy az önkormányzat területén a volt szeméttelep szélénél 
oszlopokat tennének le és azon vinnék el a vezetéket.  Kérik hozzájárulni úgy, hogy minden 
költség őket terheli. Így saját magukat ellátnák árammal. Javaslom a régi szeméttelep első 
részén a mezsgye mentén engedélyezzük részére. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Az önkormányzatnak nem jár hátránnyal, miért ne. 
 
Szabó József polgármester 
Segítő jelleggel az erdő melletti út mentén,  - egy kijárt útról van szó- hozzájárulhatunk.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Kéri, hogy a határozat-tervezetet a 
Képviselő-Testület fogadja el.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

 
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
 81/2011. (V. 30.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy Bokor Lajos (lakcím: Monostorpályi, Rózsa F. utca 12.) a 
0195/3 hrsz-ú monostorpályi külterületi ingatlanához a villamosvezetéket a 
Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0194 és a 0194/2 hrsz-ú 
ingatlanok mezsgyéjében elhelyezendő villanyoszlopokon vezesse ki az alábbi 
térképrajz szerint:   

 
 

2. A Képviselő-Testület a hozzájárulása csak akkor érvényes, ha az 1. pont szerinti 
munkálatokat és a szükséges engedélyeket Bokor Lajos szerzi be és állja annak 
költségeit, díjait.  
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3.napirendi pont: Adóhátralékosok részére részletfizetés engedélyezése (szóbeli 
előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester 
Ki lettek küldve az adóhátralékosok részére a felszólítások. A hátralékok a be nem fizetett 
adókból, valamint a késedelmi pótlékból áll. Volt 1-2 fő, aki azt kérte, hadd fizesse be a tőkét, 
a késedelmi kamatot pedig kéri elengedni. 
Az önkormányzat hiába kér hitelt, vagy bármelyik pénzintézetnél a hitel után járó kamatot 
nem engedik el, hiába fizetjük vissza korábban a tőkét. Amit el tudok fogadni, az a részlet 
fizetés, mert ha elengednénk, annak rossz üzenete van más felé nézve, aki rendszeresen és 
időben fizeti az adót. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Még azt is el tudnám fogadni, hogy valamennyivel csökkenteni a kamatot, de nem teljes 
egészében elengedni. Jogos azokkal szemben, akik rendben, időben fizetnek. 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
A magam részéről a részletfizetést javaslom. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Kamatot elengedni semmiképpen, de a részletfizetés engedélyezését javaslom.  
 
Szabó József polgármester 
Ha már megkezdte a részletfizetést, akkor a részletfizetési időre legfeljebb nem számolunk fel 
kamatot. Pl. három hónapra kéri a befizetést, akkor arra a három hónapra nem lesz kamat 
felszámolva. 
 
Juhász Péter jegyző 
Összességében  két éven belül  nincs szankció, büntető kamat. Ha már megkezdte a befizetést, 
teljesítést, utána már amúgy sem számolunk kamatot, mivel van döntés, határidő, utána 
ketyeg az egész. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Sokan kérték a késedelmi kamat elengedését? Egyébként fizetésképtelenek voltak az 
adóhátralékosok, vagy csak hanyagságból gyűlt össze a tartozás? 
 
Szabó József polgármester 
Többen is kérték. A hátralékosok pedig volt ilyen is, olyan is, szóban kaptak ígéretet (annak 
idején), mivel társadalmi munkát végeztek a falunak évekkel ezelőtt. 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Hozzám is jött az egyik utcabeli, hogy segítsek rajta, mert télen tüzelőre kellett a pénz, ezért  
nem tudta befizetni az adót. Én is azt javasoltam részére, hogy kérje meg a részletfizetést.  
 
Juhász Péter jegyző 
Sajnos volt olyan is, évekre visszamenőleg is, hogy részletfizetés volt neki engedélyezve, el is 
fogadta és a mai napig semmit sem fizetett a tartozásából. Az csak gyűlik. 
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Dr. Varga Zoltán képviselő 
Látjuk-e ezt a pénzt, vagy pereskedni kell hogy az önkormányzatnak visszajöjjön? 
 
Juhász Péter jegyző 
Eddig még nem kellett, részletfizetés engedélyezéssel általában teljesítik a befizetéseket.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Ha részletfizetés van, javaslom, le kell rögzíteni.  
 
Szabó József polgármester 
Úgy látom ebben a képviselőknek is hasonló véleménye van, késedelmi kamat nincs 
elengedve, de a tartozás visszafizetését részletekben  engedélyezzük.  
Kérte aki az elhangzottakkal egyetért,  elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Kéri, hogy a Képviselő-Testület a 
határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat  

Képviselő-Testületének  
 82/2011. (V. 30.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

Felkéri a jegyzőt, hogy az adóhátralékkal rendelkező adózók vonatkozásában 
legfeljebb csak részletfizetést engedélyezzen (kérelemre), viszont a tőke után felmerült 
kamatot semmi esetben ne engedje el, csak a részletfizetést engedélyező határozat 
meghozatalát követő időszak késedelmi kamatát.    

 
4.napirendi pont: A Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési 
eljárása 
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
Ez tulajdonképpen csak tudomásul vétel, de határozat formájában kell az önkormányzatnak 
kiadni, hogy a 2010. évben milyen közbeszerzési eljárásai voltak. Az önkormányzatnak  
2010. évben a Bajcsy Zs. utcai útépítés beruházása volt.  
 
Juhász Péter jegyző 
Az átadás-átvételi eljárások folyamatban vannak. A Vízműtől nincs még meg az engedély, 
mivel a feltételeinek teljesítését a kivitelezés során kellett volna teljesíteni.  
 
Szabó József polgármester 
Kérte  szavazásra a 2010. évi közbeszerzési eljárás elfogadását, aki elfogadja kézfeltartással 
jelezze.  
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Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Kéri, hogy a Képviselő-Testület a 
határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
 83/2011. (V. 30.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Kbt. 16. § (1) bekezdése értelmében a polgármester útján megküldi az 
Önkormányzat éves statisztikai összegzését a Közbeszerzések Tanácsa részére.  
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a polgármester  

 
2. Az éves statisztikai összegzés a Bajcsy Zs. utca építésére vonatkozik. Az összegzést az 

5/2009. (III.31.) IRM rendelet 9. számú melléklete szerinti tartalommal és formában 
kell elkészíteni és továbbítani.  

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

K.m.f.  
 

 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


