
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én megtartott 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 85 – 97 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok   
d. rendeletek: 10-12 / 2011. (VI.16.) önkormányzati rendeletek.  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 85/2011. (VI. 15.) számú határozat: Környezetvédelmi Program elfogadása (2011-
2015)  

- 86/2011. (VI. 15.) számú határozat: Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása, 
közbeszerzési bizottság megválasztása 

- 87/2011. (VI. 15.) számú határozat: Településfejlesztési  koncepció jóváhagyása  
- 88/2011. (VI. 15.) számú határozat: Általános Iskola házirendjének elfogadása  
- 89/2011. (VI. 15.) számú határozat: Indítható osztályok meghatározása  
- 90/2011. (VI. 15.) számú határozat: Kormányhivatal törvényességi észrevétele  
- 91/2011. (VI. 15.) számú határozat: Éves ellenőrzési beszámoló jóváhagyása  
- 92/2011. (VI. 15.) számú határozat: Szennyvízberuházással kapcsolatos társulási 

megállapodás elfogadása 
- 93/2011. (VI. 15.) számú határozat: A Gondozási Központ  szabályzatainak 

módosítása, elfogadása 
- 94/2011. (VI. 15.) számú határozat: Napelempark kialakításával kapcsolatos 

65/2011. (IV. 22.) számú határozat módosítása  
- 95/2011. (VI. 15.) számú határozat: Közbeszerzési terv módosítása  
- 96/2011. (VI. 15.) számú határozat: Folyószámlahitellel kapcsolatos döntés  
- 97/2011. (VI. 15.) számú határozat: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című 

pályázat elkészítéséhez, projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai 
tanácsadáshoz az Opus Team Üzleti Tanácsadó Kft. – vel kötött szerződés közös 
megegyezéssel történő felbontása  

 
Rendeletek:  

- 10/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelet: Egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről 

- 11/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 12/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelet: A parkolóhelyek biztosításáról  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Környezetvédelmi Program elfogadása (2011-2015) (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

2. Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása, közbeszerzési bizottság megválasztása 
(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   



 
3. Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

5. Járművek elhelyezéséről, a parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet 
megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

6. Településfejlesztési koncepció jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

7. Általános Iskola házirendjének elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

8. Indítható osztályok meghatározása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester   
 

9. Kormányhivatal törvényességi észrevétele (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

10. Éves ellenőrzési beszámoló jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

11. Szennyvízberuházással kapcsolatos társulási megállapodás elfogadása (írásos 
előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 

12. A Gondozási Központ  szabályzatainak módosítása, elfogadása 
Előterjesztő:a gondozási központ vezetője   
 

13. Egyebek  
 

 
 
 

 
Monostorpályi, 2011. június 15.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. június 15.-én a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

képviselők.  
 

Távolmaradását bejelentette:  Nyilas József   képviselő később fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
- Kungler Sándor Gondozási Központ Vezetője 

 
Lakosok száma: 8 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 6 
fő jelen van, Nyilas József képviselő hiányzik jelenleg, később fog érkezni elfoglaltsága miatt. 
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1.Környezetvédelmi Program elfogadása (2011-2015) (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

2.Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása, közbeszerzési bizottság megválasztása 
(írásos 
    előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3.Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4.Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
    működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos  
   előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

5.Járművek elhelyezéséről, a parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet 
megalkotása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

6.Településfejlesztési koncepció jóváhagyása (írásos előterjesztés)  



Előterjesztő: a polgármester  
 

7.Általános Iskola házirendjének elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

8.Indítható osztályok meghatározása (írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: a polgármester   
 

9.Kormányhivatal törvényességi észrevétele (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

10.Éves ellenőrzési beszámoló jóváhagyása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

11.Szennyvízberuházással kapcsolatos társulási megállapodás elfogadása (írásos  
     előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 

12. A Gondozási Központ  szabályzatainak módosítása, elfogadása 
 

13. Egyebek  
  

A 12. napirenden változtatnánk, mivel a Gondozási Központ szabályzatait módosítanunk kell 
bizonyos változások miatt, így az egyebek napirend 13. napirendi pontként szerepelne.  
 
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: Környezetvédelmi Program elfogadása (2011-2015) (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Egyre több pályázatnál kérik, hogy legyen egy 
elfogadott Környezetvédelmi Programja az önkormányzatnak. A képviselőtestületnek kell 
elfogadni. Ki lett küldve, mindenki elolvashatta.  Legközelebb a kerékpártárolós pályázathoz 
kell bemutatnunk, hogy kedvező döntés születhessen mindenképpen kell hozzá. Kérdés? 
 
 
 



Juhász Péter jegyző  
Törvényi előírás szerint lett elkészítve. Véleményeztetni kell a környezetvédelmi  
hatóságokkal, amennyiben a képviselő-testület elfogadja hiánypótlásként be tudnánk adni 
még a benyújtott a pályázathoz. 
 
Szabó József polgármester 
Kérte, hogy aki a Környezetvédelmi Program előterjesztésével egyetért, elfogadja 
kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

 85/2011. (VI. 15.) számú  
Határozata  

A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Települési Környezetvédelmi Programját (2011-
2015) elfogadja.  
 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakat tegye meg.  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a jegyző  

 
2.Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása, közbeszerzési bizottság 
megválasztása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
Az írásos előterjesztésben  megkapták a képviselő-testület tagjai a közbeszerzési szabályzat 
módosítását, valamint a bizottság tagjaira tett javaslatot.  
A közbeszerzésekről szóló törvény változásai szükségesé teszik ezen módosításokat.  
Van-e valakinek egyéb más javaslata, akár a szabályzattal, akár a bizottság összetételével 
kapcsolatosan? Kíván-e a képviselő-testület tagjai közül részt venni, hivatalos tagként? 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Dr. Köstner Dávid szerződése meddig szól? Nem tudom hogy van ez?  
 
Juhász Péter jegyző 
2011. június végéig és szeretnénk „megtartani”, határozatlan idejűvé  módosítjuk a 
kinevezését,  ezért is szeretnénk  hogy jogi szakember legyen benne a bizottságban.  
A szabályzattal kapcsolatban? 
 
Szabó József polgármester 



Amennyiben más javaslat nincs a képviselő-testület részéről, kérte, hogy aki a Közbeszerzési 
szabályzatot, valamint a bizottság tagjaira tett javaslattal  egyetért, elfogadja kézfeltartással 
jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

86/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Közbeszerzési Szabályzatát, egyben hatályon kívül 
helyezi a 61/2009. (XI. 26.) számú határozattal elfogadott  közbeszerzési 
szabályzatot.  
 

2. A közbeszerzési bizottságba Juhász Péter jegyzőt elnöknek, Morák Gézáné 
köztisztviselőt elnökhelyettesnek, Dr. Köstner Dávid köztisztviselők tagnak 
megválasztja, egyben a 16/2010. (II. 22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
 
3.napirendi pont: Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendelet megalkotása (írásos 
előterjesztés  
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Az anyakönyvi események általában munkaidőn kívül történnek, Bakó Ferencné  és Kucskár 
Andrásné segít  az eseményekben. Juttatás is megilletné a közreműködésben résztvevőket, 
különösen ha nem helyben a házasságkötő teremben  kell levezényelni. Anyakönyv 
biztonsága miatt hivatali munkaidőn kívül kell. Ki lett küldve  a rendelet tervezet. Van-e a 
rendelet tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
Gyügyei Ernő képviselő  
 Mit takar a többletszolgáltatás? 
 
Szabó József polgármester 
Maga a hivatali helyiségen kívüli esemény,  a hivatali munkaidőn kívüli eseményhez 
kapcsolódik, ilyen maga az anyakönyv védelme, annak megszervezése hogy az eseményre 
elszállításra kerül, azon kívül van egy törvényes előírás, hogy mi az ami előírás, és minden 
azon felüli amit az eseményhez kérnek. 
    
Juhész Péter jegyző 
Pl. egy  esküvőn van egy törvényes kötelező szertartás - , és ezen a szertartáson bármilyen 
külön kérés amit az ifjú pár kér az anyakönyvvezetőtől, mindaz többletszolgáltatásnak 
minősül.    



 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Törvény írja elő ezt az összeget? 
 
Juhász Péter jegyző  
A környező  településekkel egyeztetve  határoztuk meg. 
  
Szabó József polgármester 
Mi határozzuk meg, legyen-e kevesebb, több, arra nincs törvényi előírás, hogy mennyi lehet a 
minimum és maximum.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
A részemről soknak tartom az 50 eFt-ot, mert lehet, hogy az önkormányzatnak nem sok, de a 
lakosság részére lesz olyan akinek megfizethetetlen. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Aki hivatali helyiségen kívül igényli az anyakönyvi eseményt, pl. saját kertjében, ingatlanán, 
esetleg egy  közterületen, az  szerintem meg tudja fizetni. 
 
Sápiné  Molnár Edit képviselő 
Magasnak tartom én is, 20 eFt-ban  javaslom megállapítani a többletszolgáltatásért fizetendő 
díjat, így elérhető bármelyik ember számára. 
 
Szabó József polgármester 
Módosításként érkezett az 5. § (1) bekezdéséhez az 50 eFt helyett 20 eFt. Kérem aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a rendelet tervezet módosítását. 
 
Szabó József polgármester 
Kérem, aki az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről  
szóló rendelet tervezetet a módosítást követően elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi rendeletet:  
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
10/2011. (VI. 16.)  sz. önkormányzati rendelete 

 
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez 

kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről 
 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § 



(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Monostorpályi Község Önkormányzatának illetékességi területén 
megkötött házasságokra, létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokra (a továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény), valamint Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.  
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában  
a) hivatali munkaidő: Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő; 
b) hivatali helyiség: Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 

biztosított helyiség és a művelődési ház házasságkötő terme (4275 Monostorpályi, 
Bajcsy Zs. utca 1/c.); 

c) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap. 
 

 
2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 
 

3. § 
 
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvekről, 
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § 
(4) és (5) bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók.  

 
4. § 

 
Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével - pénteki 
napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban 
engedélyezhető. 
 
 

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértéke 
 

5. § 
 

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás 
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 20.000 Ft díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy 
arra hivatali munkaidőben, vagy azon kívül kerül sor. 
 



(2) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók, vagy a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota 
esetén.  
 

6. § 
 

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás 
ellentételezéseként szertartásonként bruttó 8.000 Ft  díjat kell fizetni.  
 

7. § 
 
Az 5. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott díjak 2012. évtől minden év május 1-
jétől az előző évi infláció mértékével emelkednek, s azok az anyakönyvi eseményhez 
szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját 
nem tartalmazzák.  

 
4. Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértéke 
 

8. § 
 
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti szabadidő, vagy 
szertartásonként a szertartást levezető esetén bruttó 8.000, egyéb közreműködő esetén bruttó 
3.000 Ft díjazás illeti meg, függetlenül attól, hogy az anyakönyvi eseményre hivatali 
helyiségben, vagy azon kívül kerül sor. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az anyakönyvi 
eseménynek a rendelet hatályba lépést követően bejelentett szándéka alapján indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 

      Szabó József         Juhász Péter  
       polgármester              jegyző 
 
 
A rendeletet 2011. június 16.napján kihirdettem.  
 

Juhász Péter  
jegyző   

 
4.Napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   



 
Szabó József polgármester 
A Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzatot külön kellett választani, így külön adószámuk 
van. Ezeket a változásokat az  SZMSZ-ben is fel kell tüntetni. Írásos előterjesztésben meg  lett 
küldve minden képviselő részére, hogy mit kell átvezetni.  
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
A napirendhez kérdés, vélemény nem érkezett, kérte, hogy aki a rendelet tervezetet,  az 
előterjesztés mellékletét elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi rendeletet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata   
Képviselő-testületének 

11/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli 
el:  
1. §  (1)  A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(6) Monostorpályi Község Önkormányzat alaptevékenységét, valamint szabad 
kapacitás kihasználását célzó szakfeladatokat az 1. függelék tartalmazza.” 

  
(2)  A Rendelet 1. függelékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.   
 
(3)  A Rendelet 6. mellékletének 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. 

melléklete szerinti 3. melléklet lép.  
 
(4)  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 

„(1)  A Képviselő - Testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes 
ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések 
csatolása mellett történhet. Az előterjesztéshez kapcsolódó 10 oldalnál 
nagyobb terjedelmű melléklet a polgármester döntése alapján – a zárt ülés 
anyagait kivéve – a képviselők e-mail címére történő megküldéssel, vagy a 
www.monostorpalyi.hu oldalra történő megjelenítéssel is eljuttatható a 
polgármester, a képviselők, és az alpolgármester, továbbá a meghívottak 
részére.” 



 
2. §  E rendelet 2011. június 16-án lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon  

hatályát veszti.  
 

 
Szabó József     Juhász Péter 

                       polgármester            jegyző    
 
Záradék: 
 
E rendelet 2011. június 16. napján lett kihirdetve. 

Juhász Péter 
       jegyző 

 
 
 
 

A 11/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 

„a 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 
 

Monostorpályi  Község Önkormányzat Alaptevékenysége:  
 
 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

421110 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek 
750000 Állategészségügyi ellátás  
813000 Zöldterület-kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás  
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841191 Nemzeti Ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 



szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428  Bűnmegelőzés  
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. 

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. 

évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi ellátás  
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
881011 Idősek nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi-segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 



882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
910123 Könyvtári szolgáltatás  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
Szabad kapacitás kihasználását célzó szakfeladatok 
 
 
Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

562917 Munkahelyi étkeztetés   
562920 Egyéb vendéglátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

960900 m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 11/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

„Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 3. melléklete 
 
 

K I A D M Á N Y O Z Á S  
 
1.) A kiadmányozási jogkört a jegyző gyakorolja.  A jegyző akadályoztatása, vagy hiánya 
miatt a testület által meghatározott köztisztviselő látja el a megbízott jegyzői feladatokat, 
jelenleg Dr. Köstner Dávid. A testületi ülésen a jegyző helyettesítésére Dr. Köstner Dávid, 
vagy a jegyző által megjelölt hivatali köztisztviselő jogosult.   

 
2.) Az ügyintézők  önállóan  végzik  a  kiadmányszerkesztést  és  aláírás  előtt  a 

kiadmánytervezetet a jegyző elé terjesztik 
 
3.) Önkormányzati hatósági ügyek esetében ezt a feladatot a képviselő-testület által erre 

feljogosított átruházott hatáskörben eljáró személy látja el.”  
 
 
5.Napirendi pont:  Járművek elhelyezéséről, a  parkolóhelyek biztosításáról szóló 
rendelet megalkotása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester  
Óvodánál az  átépítéssel kapcsolatosan pályázni szeretnénk.   Gondoltuk a régi volt orvosi 
rendelő bontásra fog kerülni, ott parkolási helyet lehet kialakítani. Ezért kellett ilyen 
rendeletet megalkotni, pályázati feltételhez szükség lesz e rendeletre. Az átalakítás tervezése 
folyik tovább az épületnek. Mindenki megkapta ezt a rövid kis rendelet tervezetet. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Az óvoda területén lesz a bővítés, átalakítás,  a kialakítandó parkolóhoz  át kell menni 
úttesten, nem kötnek majd bele?  
 
Szabó József polgármester 
Önkormányzati útról van szó mi határozzuk meg mit engedélyezünk és mit nem. 
 
Juhász Péter jegyző  
Az óvoda előtti rész út melletti, nem azt jelenti, hogy parkoló lesz. Engedélyeztetni kell, 
elképzelhető nem kell parkolót csinálni, önkormányzat utak mellett meg lehet állni, épp  ezért 
csináljuk ezt a rendeletet. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Gyerekekre mennyire veszélyes, gépkocsi parkoló van?  
Ezt kizárólag az engedélyhez kérdeztem.  
 
Szabó József polgármester  
Csak az önkormányzat utakra lesz érvényes a rendelet. 
 
 



Dr. Varga Zoltán képviselő 
Eseti vagy egy órára, vagy lehet, hogy nem értem a lényeget, nem kellene-e kitételként a 
rendeletben megjelölni? 
 
Szabó József polgármester 
Semmi képen nem kívánjuk büntetni az embereknek, eseti vagy ideiglenes parkolást ezért 
nem akartuk  részletezni. 
  
Juhász Péter jegyző  
Ki lehet venni belőle, de akkor okafogyottá vált volna. Nehéz meghatározni kire vonatkozik. 
Saját ingatlan előtt, más kocsijával, jöttek a problémák, ezért álltunk meg az elején nem 
igazán lehet megfogalmazni azt a kérdést. 
Ha egy felsőbb rendű jogszabály megenged egy tevékenységet én nem tilthatom meg. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Abban már a  szabálysértés is  benne van. 
 
Juhász Péter jegyző  
Nem a szankció a lényeg 
 
Basa Attila alpolgármester 
Szükséges kell, nem állandó jellegű, de valamit le kellett szabályozni mert másképp nem 
értünk el vele semmit. Az átalakításhoz, a tervezéshez kelleni fog, tehát meg kell alkotnunk.  
 
Szabó József polgármester 
Így van, változtassunk-e rajta vagy sem? Konkrét javaslatot kérnék. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Igaziból jó lesz az így, mert ha tartósan ott áll valaki pl. lerobban, az már más kategóriába 
tartozik.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Tulajdonképpen nem az a célja, hogy parkolási díjat szedünk be, ezt nagyon nem szeretnénk. 
Jó lenne ezt itt a képviselő-testületi ülésen is megerősítenénk, mert már hallom a hangokat a 
faluban. 
 
Szabó József polgármester 
Nem arról szól a dolog ezt én is hangsúlyoztam az előbb.  
Konkrét módosításra nem kaptam a képviselő-testület tagjai részéről jelzést, szavazásra 
tenném, kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi rendeletet:  
 

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 
A PARKOLÓHELYEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL  



 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány 
rendelet 42.§ alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet területi hatálya 
1.§ 

Az önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási területén belül az önkormányzati 
tulajdonú közutakon, továbbá a közterületeken kijelölt minden olyan helyre, ahol magasabb 
szintű jogszabály a parkolást, megállást és a várakozást nem tiltja.  

2.A rendelet tárgyi hatálya 
2.§ 

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi gépjárműre. 
3.A rendelet személyi hatálya 

3.§ 
A rendelet hatálya kiterjed a Monostorpályi község közigazgatási területén tartózkodó 
valamennyi gépjármű tulajdonosára, illetőleg üzembentartójára különösen, akik épületet, 
építményt építenek, bővítenek, átalakítanak, illetve meglévő építmény(ek), rendeltetését 
megváltoztatják. 

4.Általános rendelkezések 
4.§  

(1) Az építmény(ek), építményrész(ek) és terület(ek) (a továbbiakban: létesítmény) 
rendeltetésszerű használatához a létesítményen belül biztosítani kell parkolási lehetőséget, 
mivel ezen lehetőség Monostorpályi község településén a község területének korlátozott 
területe és településelrendezése miatt nem biztosított, ezért ezen helyi jogszabály biztosítja a 
település közterületén való díjtalan parkolás és várakozás lehetőségét.  
(2) Ezen lehetőség korlátját a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott tilalmak 
jelentik.  
(3) Közterületen – a közút kivételével – a parkolás kizárólag úgy lehetséges, hogy az ne 
gátolja és korlátozza a gyalogos forgalmat, illetve az ingatlan tulajdonosának a portájára és a 
portájáról való gyalogos és gépjárművel történő közlekedését.  
(4) Monostorpályi község közigazgatási területén nincsenek parkolási zónák és erre kijelölt 
parkolók, ezért a közterületen magasabb szintű jogszabályok által nem tiltott helyen díjtalan a 
parkolás.  
(5) A helyi jogszabályban biztosított díjtalanság, ellenben kizárólag az eseti, illetőleg az 
ideiglenes parkolásra vonatkozik, a rendszeres parkolásra nem.  

5.Szabálysértés 
5.§  

Aki e rendeletben meghatározott szabályokat megszegi szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig 
terjedhető pénzbírsággal sújtható.  

6.Záró rendelkezések  
 

6.§  
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
  
/: Szabó József :/        /: Juhász Péter :/   
  polgármester                                    jegyző             
  
Kihirdetve: 



Monostorpályi, 2011. június 16. 
           Juhász Péter  
               jegyző 
 
 
6.Napirendi pont: Településfejlesztési koncepció jóváhagyása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester  
A Településfejlesztési terv már évek óta készül a La-Urbe Kft közreműködésével. Sikerült 
velük elkészíttetni   a koncepciót, amit a képviselő-testületnek is el kell fogadni, mielőtt a 
végleges rendezési terv jóváhagyását megelőzően az egész valamennyi anyag a tervtanács elé 
kerül. Változás-e vagy sem, az Arany János utca  két oldalusítását nem sikerült kivitelezni.  
Az nemzeti parki terület besorolásába esett, és  oda nem engednek lakóingatlanos fejlesztést. 
Másik, Hosszúpályi felől a tábla után balkéz felőli részt érinti,  Csiszárék melletti területről 
van szó. Nem lehet  építési telek, mivel  művelés alatt vannak. Mostani terv szerint építési 
telekként van bele téve. Ez a két legfontosabb változás, amit nem tudtunk megtenni és amit 
megtettünk. 
Többéves felvetés a Bajcsy Zs vagy a Vasvári Pál utca folytatása. Annyira nagy ellenállás 
nincs a HNP részéről. előbb hatástanulmányt kell kérni,. Talán kihozzák belőle hogy meg 
lehetne csinálni. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Van egy tanyai megjelölés, érdekelne melyik tanya részről van szó, a „Hajdu”  tanya féle út? 
 
Szabó József polgármester 
Egyelőre mindenképpen a Bajcsy u. hosszabbítás lenne célszerű.  Elképzelhető, hogy a Béke 
úttal  szembeni úton,  ezt ők szeretnék megmondani,. Egyelőre csak lehetségesként szerepel.  
Megyei tervben is bele került, azzal hozták összhangba. Lehet egy olyan használható tervünk, 
amikhez évekig nem kell hozzányúlni. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Érdekelne mit takar a Létai utcán  kereskedelmi és gazdasági terület,  Létai utca északi részén 
ipari övezet? Majorságok és tanyák, bennünket is érint, mezőgazdasági célt jelent?  
Játszótér kialakítása? Régi bölcsőde volt udvar részén lenne, annak a bejárata az egyház felől, 
vagy a Koczka József közötti bejárattal lesz? 
 
Szabó József polgármester  
Az ipari övezet mindenképpen a  „tanítóföld”-nél lesz, ill. Molnárék vették meg a tsz-iroda 
melletti ingatlant, és ezen a két helyen lesz.  Más ipari terület nincs megjelölve.  Megnézem 
majd mi az a Létai északi terület.  
Az egyebekben lesz tárgyalva,  a „Leader” - hez volt beadva egy játszótér kialakításával 
kapcsolatos pályázat, mely  forráshiányra hivatkozással el lett utasítva. Másik pedig 2009-ben 
volt beadva, annak még nincs végeredménye Dózsa György utcára. A mi elképzelésünkben a 
falu központjában lenne jó helyen az Orvosi rendelő mögötti részen. Ezért gondoltuk, mivel 
az a terület nincs használva. Meglátjuk mi lesz a másik pályázattal! 
 
Basa Attila alpolgármester  
Talán ahova a mézfeldolgozó és kamionlerakó kialakítását is tervezték? 



 
Szabó József polgármester 
Az északi részről van szó, akkor az a falu felé nyúló rész. Meg fogom keresni,  
A La-Urbe  Kft  nem azokat a neveket írja be amit mi szerettünk volna. Valószínű,  hogy az 
amit Berényiné képviselő kérdez,  külterületet érintő lesz. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
A játszótérhez nem nagyobb lett volna a volt iskola melletti terület? Érdekelne még a Lovas 
tanya is, hova van tervezve? 
 
Szabó József polgármester 
A játszóteret illetően – mivel Hosszúpályiban  felnőttek is használják,  - abból tanulva az 
iskola területén nem lenne  ildomos a kialakítása. Lovas tanya nincs tervezve, elviekben van. 
A Farkas István féle  ingatlanon. kinyomozták, hogy van egy ilyen.  
Van-e valakinek a koncepcióhoz kérdés, más vélemény, szavazásra teszi. 
 
Más javaslat nem hangzott el, kérte aki a településfejlesztési koncepciót az előterjesztés 
alapján elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

87/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja Monostorpályi Község településfejlesztési koncepcióját.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a koncepciót (valamint a hozzá tartozó munkarészeket)  
elfogadásra küldje meg a tervtanács részére.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
 
7.Napirendi pont: Általános Iskola házirendjének elfogadása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Volt egy pár olyan eset, pl. telefonlopásos, stb. az iskolában, és  felvetődött hogy kellene egy 
újabb házirend, mely ne csak addig a pontig szóljon hogy mit lehet vagy mit nem az iskolába 
bevinni, hanem pl.: ha egy pedagógus elvesz tanulótól olyan készüléket – MP 3-as lejátszó, 
telefon, -  mely zavarja a tanórát, azt kiteszi az asztalra, utána is kísérjék figyelemmel, mert 
onnan is elveszett.  Módosítva lett milyen eszközöket  nem lehet bevinni az iskola területére, 



stb. Tanulási órák elején….  ezt javaslom húzzuk ki belőle. Nem szükséges eszköz, az iskola 
nem vállal felelősséget. 
4.4 változott. Tanórák ideje alatt könyvtár látogatók mehetnek….. Ez azért kellett hogy 
belekerüljön, mert állítólag a szülők mentek be az órára, és hívták ki a gyereket,  stb. és ezzel 
megzavargatták a tanórákat. Kérték a pedagógusok kerüljön ez a pont bele. 
 
Az óvodába ez  hogy működik. ?  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Az óvodába bejöhet a szülő, megbeszélhet bármit, ha duplán vannak, egyik óvónő kimehet. 
Az óvodában más a helyzet mind az iskolában.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Iskola területére miért ne mehetne be a szülő? A tanterembe esetleg, de nem biztos hogy 
mindenki megérti hogy  nem mehet be a tanórára.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Esetleg meg lehetne úgy jegyezni, hogy a tantermekbe nem mehet be,  a tanórák zavarása 
miatt,  vagy ha az ténylegesen indokolt, akkor az iskola igazgatóval, vagy annak 
engedélyével.   
 
Szabó József polgármester 
Értem mit akarnak kihozni belőle, de nem értem, hogy ez miért olyan fontos. Akinek fontos 
úgyis be fog menni ez után is. Ennek tovább kell menni Hosszúpályiba. Javaslom, hogy a 
tanórák idején szó legyen mindenképpen kiemelve. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Debrecenben sem lehet bemenni, ott is van egy portás, aki megállítja a bemenőket. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Szülő bemehet bármikor az iskolába, az iskola területére bemehet a szülő, bármilyen 
probléma lehet? 
 
Szabó József polgármester 
Hogy módosítsuk? 
Vagy így fogadjuk el?  
 
Berényi Attiláné képviselő 
„Iskola igazgató engedélyével zavarhatja meg a tanórát.” 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Egyéb esetben az iskola igazgató engedélyével,  
 

Merkószki András iskola igazgató  16.52-kor érkezett. 
 
Merkószki András intézményvezető 
 Az iskolát legtöbb helyen bezárják. Felnőtt ember csak portán keresztül mehet be. Azért 
kérték a pedagógusok, hogy ezt mindenképpen tegyük bele, mert el akarjuk kerülni azt, hogy 
a szülő bármikor kihívja a gyereket a tanóráról is, mert vannak olyan szülők, akik még a  
nevelőt nem kérdeztek  meg hogy zavar-e vagy sem.  



Ezért tettük bele. Vagy pld. van olyan szülő aki másodikos gyereknek ki akar pakolni minden 
reggel a tanteremben ,  stb.  
A diákönkormányzat már tárgyalta és elfogadta ezt a javasolt módosított napirendet.  
 
Szabó József polgármester 
A  „semmilyen körülményei között”  kifejezés  helyett javaslom az  „indokolt esetben az 
intézményvezető engedélye  szükséges,”  mert ha pl. sürgős  a dolog, akkor nem előző nap 
fogja megkérni az intézmény vezetőt.  Egyébként az intézmény vezetőhöz  is be kell menni az 
intézménybe. 
 
Szabó József polgármester 
„Egyéb esetekben csak az intézményvezetőt kereshetik meg és az ő engedélyével tartózkodhat 
az iskola területén szükséges ideig” 
Ezekkel a módosításokkal kéri elfogadni. Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben 
elfogadják a módosítást, kézfeltartással jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

88/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a Thoult István Általános Iskola házirendjét.  
 

2. Felkéri az iskolaigazgatót, hogy a gesztor település (Hosszúpályi) Képviselő-
Testületének küldje meg a módosított házirendet.  

 
Berényi Attiláné  képviselő 16.55 órakor eltávozott a Képviselő-Testületi ülésről.  
 
8.napirendi pont: Indítható osztályok meghatározása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 

 
Szabó József polgármester 
Az előterjesztésben 2011-2012 tanév első osztályainak  száma 1.  indítható osztályok száma 9. 
Tehát a nyolc évfolyamon 9 osztály indítását tervezzük a jelenlegi gyermeklétszám alapján.  
Az óvodában 4 csoport indítását tervezzük. 
Az  előterjesztéssel  kapcsolatosan  kérdése,  véleménye, hozzászólása van-e a képviselő-
testület tagjai részéről? 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják az előterjesztést a 2011-2012. 
tanévben indítható osztályok meghatározásáról,  kézfeltartással jelezzék. 
 



Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

89/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 
az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján  

1. meghatározza a 2011/2012. tanévre az általános iskola első évfolyamán indítandó 
osztályok számát azzal, hogy az 1. Az indítható osztályok száma 9. Az óvodában 4 
csoport.   

 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről értesítse az érintett intézmények vezetőit, 

valamint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a jegyző  

 
9.Napirendi pont: Kormányhivatal törvényességi észrevétele.(írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Mint ahogy a képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben olvashatták, a Gondozási 
Központ intézményvezető pályázata, elfogadása, intézményvezetőnek kinevezett pályázónk 
nem rendelkezett megfelelő év szakmai gyakorlattal.  
A pályázati elbíráláskor, meghallgatáskor  igazolta hogy megvan, nem vizsgáltuk, és azt nem 
is vizsgálhattuk. Azóta beszélve tudjuk hogy megvan, ezt fogjuk jelezni. A jogszabályi előírás 
alapján ha nem rendelkezik valaki a szükséges szakmai gyakorlattal, akkor a  szakvizsgát 
addig nem teheti le.  Már azóta is nyilatkozott személyesen, melyet írásban is igazolt a 
szakmai gyakorlatot illetően, hogy igen is rendelkezik vele, így két éven belül a szakvizsgát 
meg tudja szerezni, annak nincs akadálya. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Miért nem láttuk ezt, hogy nincs meg vagy meg van? Ide vonatkozó paragrafus nem 
rendelkezik erről, hogy a pályázati anyagban, mely a képviselő-testület tagjai részére is 
rendelkezésre állt, abból ki kellett volna tűnni. 
 
Szabó József polgármester  
Ki látta, vagy ki nem látta, hogy megvan vagy nincs? Önéletrajzban van benne, ami nem volt 
nyilvános, mivel kérte, hogy a pályázatát nem kívánja nyilvánosságra hozni, ezért a 
képviselő-testület tagjai is zárt ülés keretében tárgyalták a pályázatát.  A kérdés az, hogy ki 
honnan vette ezt az állítást, és hogy ment ki ez az információ  illetéktelen személyek 
tudomására?  



 
Kungler Sándor Gondozási Központ intézményvezető 
Szociális szakembereknek működési bejelentési kötelezettsége van. Saját magamat be kell 
jelenteni. 3 hónap próbaidő alatt nem lehet megtenni, csak a próbaidőt követően július 1-től. 
Ha erre gondol pluszban, ez sem állja meg a helyét, hogy csak július 1-től lehet megtenni. 
 
Szabó József polgármester 
Olyan szinten volt nyilvános, hogy csak  annak a részére  aki a zárt ülésen jelen volt. 
Képviselő-testület tagjai kapták meg  a pályázati anyagokat.  Bárhova bárki elvihette, 
sokszorosítja. Ezért furcsa ez a történet, kinek vetődhetett fel? Minden pályázó tudta. A 
pályázóknak nem volt kérdés. 
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Tehát akkor  a  képviselő-testület megfelelően volt  tájékoztatva az 5 év szakmai gyakorlatot 
illetően?     
Ha ez kitétel a szakvizsgának, akkor az nem csak abban a szociális ágazatban kell eltölteni 
gyakorlatot? És ezt  két éven belül igazolva van szakvizsgát tehet az illető?  Ezt nem kell 
írásba foglalni? 
 
Kungler Sándor Gondozási Központ intézményvezető 
Szerintem a Kormányhivatal nem döntheti el, hogy egy bizonyos munkahelyen töltök el vagy 
a foglalkoztató magánfoglalkoztató volt. Leigazolja a gyakorlatot, felsőfokú képesítéshez van 
a munkakör kötve,  a munkakörnél nincs kitét, hogy csak  szociálpolitikus gyakornokként. 
Szerintem nem kötheti ki a kormányhivatal 1/2000. Korm. rendelet ezt leszabályozza. 
A szakvizsgát  akár holnap is meg lehetne csinálni,  mert meg van az öt év gyakorlat. 
 
Juhász Péter jegyző  
A képviselő-testület vizsgálhatja–e adott munkahelyen alkalmazhatja-e, törvényesen lett-e 
alkalmazva? 
A jegyző felsőfokú végzettséghez kötött munkakör  de középfokú végzettséggel is betölthető.  
pl, első éves főiskolai  hallgatóként lett alkalmazva, de a   nyugdíjig sem szerzi meg, vagy 
halaszt, stb. érvelni fogok, mert a  testület nem vizsgálja középfokú végzettséggel betöltött  
felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és  megszerzi időközben.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Nálunk az óvodában utolsó éves óvodapedagógust  felvehetem, abban a pillanatban amikor a 
diplomát megszerezte státusz kaphat. Addig is létszámban van mint felsőfokú alkalmazott. 
 
Szabó József polgármester 
Szóban már megfogalmaztuk, nem emeltek ellene kifogást, jegyző úr meg fogja fogalmazni. 
Remélhetőleg ebből semmiféle gond nem lesz, nekünk szükségünk van az intézményvezetőre, 
és a szakmai hozzáértése alapján  az eddig elvégzett munkájával is meg vagyunk elégedve. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Ennek az a lényege, hogy valaki bejelentéssel élt, -  abban a tudatban volt,-  hogy a testület 
szabálytalanságot követett el. 
 
Szabó József polgármester 
Ez a dolog hogyan miképpen kerülhetett ki. Mi kaptuk meg az egész anyagot. Mindenki úgy 
nyilatkozott, akik a döntésben érdekeltek voltak. Szabályosan folytattuk le a pályáztatást a 



kiírástól a döntéshozatalig. Lesz-e ennek jogi következménye vagy sem Kungler Sándor  el 
fogja dönteni, ránk nézve ez a dolog  mindenképpen negatívan jött le, hogy kikerült innen a 
képviselő-testület tagjai közül.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Aki elkövette mondja meg milyen okból követte  el és miért? Nagyon kíváncsiak lennénk rá, 
de ez majd kiderül. 
 
Szabó József polgármester. 
Van-e még hozzáfűzni való, kérdés? Kormányhivatalnak meg fogjuk küldeni a képviselő-
testület állásfoglalását, melyet az írásos előterjesztésben megismerhettek a képviselő-testület 
tagjai. 
 
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják az előterjesztés, melyet a 
Kormányhivatal felé továbbítsunk,  kézfeltartással jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

90/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Megvizsgálva a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 412-3/2011/Te. számú 
törvényességi észrevételét úgy dönt, hogy Kungler Sándor a Gondozási Központ 
intézményvezetője jogszerűen és törvényesen lett kinevezve, tekintettel arra, 
hogy a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelt és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakban is betudható a szakmai gyakorlata és elfogadható, 
hogy felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben is foglalkoztatható 
munkavállaló.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját és egy levélben részletesen fejtse ki a 
Képviselő-Testület álláspontját jogszabályokkal alátámasztva.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: azonnal.   

 
10.Napirendi pont: Éves ellenőrzési beszámoló jóváhagyása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 

 
Szabó József polgármester 
Az éves belső ellenőrzést a képviselő-testület elfogadását követően a kistérség biztosítja 
részünkre. A hivatalban  az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekből nem  találtunk ugyan  
egy példányt sem. 



Itt ami a legfucsább volt, hogy beruházásokkal kapcsolatosan pénzügyi teljesítések lettek 
eszközölve, de hogy milyen szerződés alapján, az nem volt megtalálható. Ezek az 
észrevételek leírásra kerültek. A hiányosságokat kijavítottuk, azok amik a hivatal működésre 
vonatkoztak kijavítottuk. Minden másról tájékoztató jelleggel tartalmazzák a tavalyi évi 
ellenőrzéseket.  
Az idei ellenőrzéseket jövő évben kell elfogadni. Amit pedig nem találtunk meg a hivatalban, 
a belső ellenőrök rendelkezésünkre bocsátották, elküldték részünkre. Az írásos 
előterjesztésben mindezekről tájékoztattuk a képviselő-testületet. 
 
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják az előterjesztést az éves 
ellenőrzési beszámolóról, annak jóváhagyásával,  kézfeltartással jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

91/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő Testület  

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésben foglaltak 
alapján  

1. elfogadja a Sába-2000 Kft által készített 77/2010. számú ellenőrzési jelentéseket.  
 

2. elfogadja a polgármester 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  
 

11.Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos társulási megállapodás 
elfogadása (írásos előterjesztés) 
 
Előterjesztő: a polgármester 
 
Szabó József polgármester 
Ezt  az előterjesztést szintén megkapta minden képviselő-testületi tag, és arról is tudomása 
van mindenkinek, hogy  ez  mióta húzódik. A Hosszúpályi  képviselő-tetűlettel volt egy 
informális megbeszélés. Hosszúpályi még  mindig ott tart, hogy víziközmü társulatot 
szerveznek, és a  lakosságtól így próbálják összeszedni a pénzt. Most  a határidő módosítást is 
el kell fogadni, nem augusztus  16. hanem július 31-ig kell benyújtani a pályázatot.  Nem 
hajlandók határidőt módosítani az FI-nél. Ha nem tudjuk beadni, 120 M Ft-ot vissza kell 
fizetni. Az a szervező cég amellyel jelenleg vagyunk tárgyalásban,  vállalja július  31-ig 
elkészíti a pályázatot és be tudják adni. Utána kell a támogatási szerződés megkötéséig 
igazolni, hogy rendelkezünk megfelelő önerővel. Folytatódhat a dolog. Igazából a  társulási  
megállapodás arról szólna, hogy a három  önkormányzat a szennyvízberuházás megépítésre 
létrehozzák ezt a társulást amíg felépítik a csatorna szennyművet. 
Látva az elmúlt hónapokat, annyi javítás lenne, igaz Hosszúpályi a gesztor, ezt én szeretném 
úgy kiegészíteni egyedüli aláírással  kevés, legyen a másik két önkormányzat. részéről is 



aláírás. Ne egyedüli  felelősség legyen, igenis álljunk mellé segítsük a munkáját. Hajdúbagos 
is támogatja ezt a javaslatot. Most van ülés náluk is ők is ezzel a módosítással fognak élni. 
Ezzel a módosítással küldjük el. Az ő válaszuk alapján fogjuk a végleges megállapodást 
elfogadni. 

 
Elfogadható így számunkra? Hajdúbagos és én is szeretném látni azokat, amik aláírásra 
kerülnek, így mindenről tudni fogunk.  

 
Basa Attila alpolgármester 
Attól eltekintve a második fordulóra be kell adni a pályázatot, és úgy gondolom a gesztorunk 
is megnyugodhat abban nem egy személyben vállalja a felelősséget. Talán így nagyobb súlyt 
lehet rá fektetni elindulunk végre ezen az úton. Azt mondom szavazzuk meg mert ez egy jó 
ötlet, hetek óta ezen tárgyalunk hogyan lehet ezt megoldani.  

 
Szabó József polgármester 
A második fordulóra a pályázatot mindenképpen be kell adni. Így legalább   esély van rá hogy  
nem kell visszafizetni, mert ha nem adjuk be mindenképpen visszafizetéses a dolog. 
 
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják az előterjesztést a Hosszúpályi 
és környéke víziközmű  társulás társulási megállapodását illetően, kézfeltartással jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
92/2011. (VI. 15.) számú 

Határozata 
 

A Képviselő-Testület  
 

Elfogadja Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és 
tisztítása programjának végrehajtása KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 program 
megvalósítására létrehozott Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását azzal, hogy a gesztor település 
polgármestere a másik két település polgármesterével együtt írhasson alá 
kötelezettségvállalást, illetve szerződéseket.  

 
12.Napirendi pont: Monostorpályi Község Gondozási Központjának SZMSZ , 
szabályzatainak elfogadása. 
 
Előterjesztő: a polgármester 

 
Szabó József polgármester 
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az ott fellelhető összes 
szabályzatot át kellett dolgozni, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. Az 



előterjesztést minden képviselő-testületi tag megkapta. Kérem, hogy ezzel kapcsolatosan 
szíveskedjenek hozzászólásukat megtenni. 
Jelen van a Gondozási Központ vezetője, bármilyen kérdésre -  mint intézményvezető -  ő tud 
válaszolni.   

 
Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője 
Szinkronba kellett hozni az SzMSz-t pl.: étkezés megszűnt, telephelyként a Damjanich u 
1.szám alatti  ingatlant kell szerepeltetni, mivel a szakmai program nem tartalmazta. Ezt 
kötelező jelleggel mindenképpen meg kell tenni. Kötelező bejelentés Gyámhivatal felé.  

 
Szabó József polgármester 
A szociális  törvényben is   lesznek változások, és  lehet tudni,  azok az önkormányzatok akik 
előre gondolkoztak, egyháznak átadják az épületeket, intézményeket, a normatívák 
magasabbak lesznek.  Olyan egyház amely  benne volt ebben  körbe  és az önkormányzat 
átadja  a szolgáltatást az egyháznak, az  önkormányzatnak  nem kell az állam felé 
visszafizetni a normatívát. Ezt szeretnék megváltoztatni úgy, hogy  mindenkinek kell fizetni 
egyházi normatívát. Nem tudjuk visszamenőleg kell vagy csak ezután, egyelőre várunk ezzel 
a dologgal. Azt is sikerült megtudni mindenféle bővítést szigorúbbá fognak tenni. 
Megvizsgálják, ha azt tapasztalják nincs szükség rá, akkor nem engedélyezik.,  
A Koló iskolával mi lesz nem tudjuk.  Statikusok szerint ki kell egy falat javítani. Ha pályázni  
lehetne akár öregek otthonát  oda költöztetnénk,  jó  lenne,  már most tegyük bele az idén mint 
bővítésként, telephely bővítést illetően. 

 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Olyan sok jelentkező van, nem tudják elhelyezni az  idős embereket? 

 
Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője.  
Jelenleg 8 fő van várólistán, és már  Szegedről kaptam jelentkezést, keresnek bennünket a 
környező településekről is. Jelenlegi bővítést  azonnal fel lehet tölteni. 

 
Szabó József polgármester 
Felajánlások jönnek befelé, árajánlatok is érkeznek, július hónapban  el is lehet kezdeni. Ezért 
most egy módosítással telephelyi kérdést illetően a Koló iskolát is vegyük bele. Az 
előterjesztésben foglaltakat,  a Gondozási Központot illetően a SZMSZ, valamint az 
intézmény szabályzatait (Adatvédelmi szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Belföldi kiküldetés 
elrendelésének lebonyolításának és elszámolásának szabályzata, Vagyonvédelmi szabályzat)  
valamint szakmai programjait (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, Idősek 
Otthona).   
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják a módosítást, kézfeltartással 
jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

93/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 



 
A Monostorpályi Község  Képviselő-Testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését  a  
„Gondozási Központ  szabályzatainak, szakmai programjainak módosítása”  tárgyában és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

1. Elfogadja a Monostorpályi Gondozási Központ  
-   Szervezeti és Működési Szabályzatát, és annak függelékeként kezelendő;  

 -  Adatvédelmi szabályzatát 
 -  Iratkezelési Szabályzatát,  
 -  Belföldi kiküldetés elrendelésének lebonyolításának és elszámolásának    
    szabályzatát, valamint a  
-  Vagyonvédelmi szabályzatát,   

-  valamint szakmai programjait :  
-  étkeztetés, 
 -  házi segítségnyújtás,  
 -  idősek klubja, 
 -  Idősek Otthona  

               Az elfogadott szabályzatok és szakmai programok a  jegyzőkönyv mellékletét 
képezik. 
 

2. A képviselő-testület a  Gondozási Központ  újabb  telephelyének  a Monostorpályi, 
Bajcsy Zs. u. 26. sz. alatti önkormányzati tulajdonú  ingatlant jelöli meg. Megbízza az 
intézményvezetőt, hogy az intézmény új  telephelyként való felvételével kapcsolatos 
feladatokat kezdje meg. Az új  működési engedélyről –  mely  intézmény új telephely 
megjelölését is tartalmazza – tájékoztassa  a képviselő-testületet.  
  

3. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala felé a szükséges intézkedéseket tegye meg (SZMSZ  és szakmai 
programok továbbítása ) 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Gondozási Központ  intézményvezetője 
 

13.Napirendi pont: Egyebek 
 
Szabó József polgármester 
Van-e a képviselő-testület tagjai részéről bármilyen olyan aktuális dolog, melyről a képviselő-
tetületet tájékoztatná?  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Mint óvodai intézményvezető  minden héten ott vagyunk, a vezetői megbeszéléseken,  
minden aktuális feladatokat megbeszéljük. 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Munkámból adódóan járom a falut, és minden nap megállítanak, arról érdeklődnek, hogy 
hány cigány családot költöztet be a  testület a faluba. 
 
 
 



Szabó József polgármester 
Igen, mi is hallottunk róla, hogy kap az önkormányzat egy nagy összeget ezért. Szó nem volt 
ilyenről részünkről Semmilyen pénzről nincs is szó. Egyet mindenkinek tudomásul kell venni, 
Ha valaki hivatalosan ide jön, házat vesz, be kell jelenteni. Önkormányzat nem tilthat meg 
semmit. Hogy eddig a lakosok nem szokták meg a kisebbséghez tartozókat, az önkormányzat 
nem tehet semmit.  
 
Tájékoztatnám a  képviselő-testület tagjait, hogy a napelem pályázat befogadásra került, 
hiánypótlásnak kell eleget tennünk,   ki kell egészítenünk. Aki nem tudná, a  „Tanítóföldön” 
kerülne megvalósításra. Kevesebb lett az összeg 495 M Ft –ról 250 M Ft-ra vitték le az 
összeget 
 
Az igényelt összeg 212.397 E Ft ehhez módosítani kell a közbeszerzési tervünket is. Amint 
megkapom el fogom mindenkinek küldeni. 
 
Még nem tudjuk, – az E-on-ra várunk megveszik tőlünk – elszámoló számlával vagy 
vásárlással történjen. Ha az E-on megveszi csak 60 %-ot kapunk, Ha elszámoló  számlával 
fognak elszámolni fogyasztási helyeinket  az  ott termelt energiával látják el,  így marad  a 85 
%-os támogatás. Önerő biztosítva van hozzá. Ha a 60 %-os támogatást kapunk,  nem tudom 
az önerő biztosítását illetően hogy tudunk eleget tenni. Mégy egy befektetővel tárgyalásaink 
lesznek. 8 ha-t tudunk felajánlani részükre, így lehet hogy beszállnak az önerőbe. Hogy 
milyen szerződést tudunk elkészíteni velük, meglátjuk,  
Egyelőre maradjunk a 85 %-os támogatásnál, és  a támogatási  összegnél,  ez alapján 
módosítjuk a közbeszerzési tervünket is. 
 
Kérte, hogy a képviselő-testület tagjai amennyiben elfogadják az előterjesztést, kézfeltartással 
jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

94/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. A 65/2011. (IV. 22.) számú határozatának 1. ponton kívüli 2 – 10. pontjait a 
következő pontokra módosítja:  
 

2. Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselőtestületi határozata alapján a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzat a saját forrás 
összegét elkülöníti. 

 
3. A megvalósítás helyszíne:  4275, Monostorpályi külterület 

     
4. Helyrajzi szám:   0335/2 

 



5. A projekt megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai 
korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel 
 

6. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.4.0 
 

7. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 249.766.350 Ft. (bruttó) 
 

8. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 249.766.350 Ft. (bruttó) 

 
9. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 37.464.953 Ft (bruttó)., 

saját forrás 
 

10. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 212.301.397 Ft. (bruttó) 
 
Szabó József polgármester 
A napelemes pályázatunk miatt a közbeszerzési terv módosítása szükséges. Ennek a 
módosítását a képviselő-testület tagjai megkapták.  
 
Szavazásra tenném,  kérem, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért kézfeltartással jelezzék. 
 
Szavazás 
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

95/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

Módosítja a 2011. évi közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti állapotra.  
 

 



Monostorpályi Község Önkormányzat 

2011. évi közbeszerzési terve (módosított) 

 

 

 

  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 199 813 080 Ft 
Nemzeti Egyszerű, 

nyílt 
2011. 11.01.nap 

 
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 



Szabó József polgármester 
Másik pályázatunk is van,  az un. napkollektoros, mely  a meleg víz hasznosítással oldaná 
meg  Idősek Otthonában és  az iskola tornatermében a fűtést. A nyár folyamán el fog készülni. 
Attól függ a szerződést mikor kapjuk meg,  a kivitelezés is hamarosan elkezdődik azt 
követően. Ebben most nem kell döntenünk, csak tájékoztatásul szántam a képviselő-testület 
tagjai felé. 
 
Amiben még döntenünk kell, az a folyószámla hitel feltételéről szól, mivel a folyószámla hitel 
felvételéről szóló szerződésünk  lejár,  újra meg kell kötni a következő évre.  
10 M Ft-os folyószámla  áll rendelkezésünkre. Csak addig kamatozik amíg levesszük, és 
ameddig használjuk. Ez egy úgynevezett biztonsági tartalék, ebben az évben még nagyon 
minimális volt a használata, mert a központilag számlánkra érkezett összeg elegendő volt a 
bérek, segélyek  kifizetésére.   
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Hány százalékos  kamatozású ez a folyószámla hitel? 
 
Szabó József polgármester 
Úgy tudom, hogy 9,6 % -os kamatozású, melyet januárban vettünk igénybe 4-5 M Ft  
összegben, csupán 2-3 hétre és amikor azt  vissza  töltöttük, nem kellett azóta sem hozzá 
nyúlni, valóban csak tartalék, ha esetleg a normatíva megcsúszik, vagy nagyobb összeget kell 
kifizetni, stb. 
Kérte, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, mely a folyószámla hitel felvételéről szól, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

96/2011. (VI. 15.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. tv. 88. §. 
–a alapján úgy határoz, hogy likviditási problémáinak orvoslására, az Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezettől működési célú, rövid lejáratú, 1 éves futamidejű, 10.000.000 
Ft. azaz tízmillió  forint összegű folyószámla hitelt vesz fel 2011. augusztusában. 

2. A törlesztés számlára érkezéskor, jóváíráskor azonnal, legkésőbb 2012. július 30. 
 

3. A Képviselő-testület a 10.000.000 Ft. azaz tízmillió forint összegű folyószámla hitel és 
járulékai erejéig  az Hajdú Takarék Takarékszövetkezetre engedményezi saját 
normatív, állami és SZJA, helyi adó bevételeit és hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
nemfizetés esetében az Hajdú Takarék Takarékszövetkezet igénybejelentéssel él és az 
engedményezett összeggel a bankszámláját megterhelheti. 

 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben a 

költségvetés összeállításakor a működési kiadást követően, de minden egyéb 



fejlesztési kiadást megelőzően a hitel törlesztésére és kamatára előirányzatot biztosít 
és jóváhagy. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel kérelem elkészítésére, 

benyújtására és aláírására. 
 

Határid ő: 2011. július 28.  
Felelős: polgármester 

 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Az óvodai ballagási ünnepségre – melyet  2011. június 19-én vasárnap 15 órától tartunk, -   
képviselő-testület minden tagját  szeretettel várunk. 
 
Merkószki András általános iskola tagintézményvezető 
Az iskolai  ballagás  2011. június 18-án szombaton kerül megrendezésre, mely a 
hagyományostól eltérően az ötven évvel ezelőtt ballagott diákokat is meghívtuk. Mindenkit 
szeretettel várunk a tantestület nevében. 
 
Szabó József polgármester 
Ismert a képviselő-testület előtt a Bihari Energia beszerzési Társulás. Földgáz beszerzéssel 
egy kapcsolatosan  újabb közbeszerzési eljárást hirdettünk meg. Egy pályázó  volt aki 
megfelelt, a  GDF Suez  aki szolgáltatja és számlázza. Ők voltak, akik a legkedvezőbb 
ajánlatot adták. Jelenleg 15 %-os megtakarítást jelent. Bihari Energia beszerzési Társulás 
elfogadta, május 23-án volt az ülés, jövő héten lesz a szerződés aláírása, így továbbra is jó 
áron tudjuk megvásárolni a gázt. 
 
A Leaderen keresztül benyújtott játszótér pályázat sajnos elutasításra került. Rangsoroláskor 
83 pontszámot vettek figyelembe, 101 minimális pont kellett volna. Valószínűleg nem volt 
megfelelően előkészítve a pályázat. 
 
Másik pályázatunk azonban, a  kerékpárutas pályázat. Némileg  módosult  a kiírás.  A 2000 
nél kevesebb forgalmat vesz figyelembe. A közút által megadott 700 adat szerepel. Ezzel 
kapcsolatosan már lépéseket tettünk,  szerződést kötöttünk az OPUS-al, kérem így bontsuk fel 
az OPUS-al kötött a szerződést, mert így  be sem fogják fogadni.  
 
Kérem aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
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Határozata 

  
A Képviselő-Testület  

1. A Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázat elkészítéséhez, 
projektmenedzsmenti tevékenységéhez, szakmai tanácsadáshoz az Opus Team Üzleti 



Tanácsadó Kft. – vel kötött szerződést közös megegyezéssel fel kívánja bontani, mivel 
a pályázati kiírásnak a tervezett kerékpárforgalmi utak nem felelnek meg.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő szerződést írja alá.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester.   

 
Több napirendünk nyílt ülés keretében  nincs, az egyebekben még egy szociális ügyben kell 
döntenünk, zárt ülés keretében.  
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, és mivel több hozzászólás nincs, ezért az ülést 
bezárom.  
 

K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  

 


