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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott 
nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 99 – 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok   
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 99/2011. (VI. 30.) számú határozat: Parlagfű mentes település pályázathoz önerő 
biztosítása  

- 100/2011. (VI. 30.) számú határozat: Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak – 
Hajdúsági- Dél – Nyírség – Ligetaljai Egyesülethez csatlakozás (LEADER)  

- 101/2011. (VI. 30.) számú határozat: Kungler Sándor Gondozási Központ 
intézményvezetőjének véglegesítése.  

  
Rendeletek: -  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. „Parlagf ű-mentes  Település” pályázatban való részvétel 

Előterjesztő: a polgármester  
 

2. Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak- Hajdusági-Dél-Nyírség-Ligetalja 
Egyesülethez való csatlakozás    

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Gondozási Központ  Intézményvezetői megbízásának véglegesítése 
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Egyebek  
 

 
 
 

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

Készült: 2011. június 30.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette:   Berényi Attiláné, Dr. Varga Zoltán   képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
- Kungler Sándor Gondozási Központ Vezetője 

 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 5 
fő jelen van, Berényi Attiláné, Dr. Varga Zoltán  képviselő hiányzik jelenleg,  elfoglaltságuk 
miatt. 
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. „ Parlagfű-mentes  Település” pályázatban való részvétel 
Előterjesztő: a polgármester  
 

2. Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak- Hajdusági-Dél-Nyírség-Ligetalja 
Egyesülethez való csatlakozás    

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Gondozási Központ  Intézményvezetői megbízásának véglegesítése 
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Egyebek  
 

 
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 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: „ Parlagfű-mentes  Település „ pályázatban való részvétel 
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
A Vidékfejlesztési Minisztériumnál lehetett benyújtani azt a pályázatot, „Parlagfű-mentes 
Település” elnevezéssel, mellyel bozótvágó gép beszerzésére lehetett pályázni. 250 eFt –ot 
nyertünk, a gép árát meg kellett előlegezni, de 30 napon belül átutalják az önkormányzat 
részére. Ezt a pályázati kiírást még tavasszal találtuk, elküldtük, és sikerrel járt.  A 
bozótvágóra 3 év garancia van biztosítva. Ez egy 100 %-os pályázat, melynek az önereje 0 Ft. 
Hajdúbagoson és Létavértesen is hasonló gépekkel dolgoznak, a nyári parlagfű irtásnál nagy 
hasznát fogjuk venni. 
 
A pályázat elszámolásához, képviselő-testületi döntésre van szükség, mely szerint a 
pályázatban megjelölt saját forrással rendelkezik az önkormányzat.  
 
Kérte, hogy aki azzal, hogy a 2011. évi költségvetésben biztosítsuk a pályázatban megjelölt 
saját forrást  kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás   
 
A Képviselő-Testület 5  igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

99/2011. (VI. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Parlagfű-mentes Település” című  
pályázat vonatkozásában  a  pályázatban megjelölt saját forrással  rendelkezik, 
mely a 2011. évi költségvetésében biztosított.    

   
2. A  pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő ellátására felkéri és egyben 

felhatalmazza a polgármestert.  
Határid ő: 2011. július 31. 
Felelős: a polgármester 

 
2.Napirendi pont: Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak- Hajdusági-Dél-Nyírség-
Ligetalja Egyesülethez való csatlakozás    
 
Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester 
Eddig a LEADER – un. Ligetalja társulásnak -  csoportnak Bagamér volt a központja. Most 
legutóbb Nyíradonyban volt megbeszélés, ahol megalakítanák a saját egyesületet, 
településenként 3  taggal, - 1 civil, 1 egyéni vállalkozó, 1 önkormányzat – képviselve. Ez 22 
település összefogásával  Fidesz közeli településekkel működne.  
 
Az önkormányzat is belép az egyesületbe, képviseletet kellene kijelölni, mert ha saját 
vállalkozással  is belépek, akkor ott is jelen leszek, az önkormányzat képviseletében már nem 
lehetek. Javaslom erre és amúgy is az önkormányzat képviseletében is ha  akadályoztatva 
lennék, akkor Basa Attila alpolgármestert  kijelölni.  
Tagdíjat bizonyára kell majd az egyesületnek fizetni, mely az alakuló ülésen  kerül  
megtárgyalásra, és elfogadásra.  
 
Kérem a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a „Határzóna” egyesülethez az 
önkormányzat csatlakozzon, valamint az önkormányzat képviseletére Basa Attila 
alpolgármestert javaslom felhatalmazni. 
 
Amennyiben más javaslat nincs a képviselő-testület részéről, kérte, hogy aki a javaslattal  
egyetért, elfogadja kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

100/2011. (VI. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. csatlakozik a létrehozandó Keleti Határzóna Erdőspuszták – Észak – Hajdúsági- 
Dél – Nyírség – Ligetaljai Egyesülethez.     

   
2. A képviselő-testület felhatalmazza Basa Attila alpolgármestert, a  Monostorpályi 

Község Önkormányzatának    képviseletére.   
 
3. A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert az ezzel 

kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, valamint az egyesület alapítására.  
 
Határid ő:  azonnal  
Felelős: a polgármester 
          az alpolgármester 

 
3.napirendi pont: Gondozási Központ  Intézményvezetői megbízásának véglegesítése 
Előterjesztő: a polgármester   

 
Szabó József polgármester 
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A Gondozási Központ vezetőjének Kungler Sándor  próbaideje 2011. június 30-al lejár. 
A kinevezése óta eltelt három hónap, az eddig végzett munkája alapján javaslom véglegesíteni 
a kinevezését.  
 
Basa Attila alpolgármester 
A Gondozási Központban több ellenőrzés is volt már az uj intézményvezető kinevezése óta, 
legutóbb a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, valamint az 
ANTSZ végzett ellenőrzést. Egyik ellenőrzésen sem találtak rá nézve elmarasztalást, 
ellenkezőleg, csak pozitivumokat találtak. Az intézmény működéséhez szükséges dolgok 
rendelkezésre álltak, úgy látom  én is, hogy csinálja a dolgát, együttműködik, kérdez, mi 
segítjük, tehát pozitívan áll a dolgokhoz, odaadóan dolgozik.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Úgy hallottam én is olyan embertől, aki ott dolgozik, hogy érti a dolgát, és mióta ki lett 
nevezve az intézményben is jó a hangulat 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Egy pár hete voltak a vacsora minőségére bejelentések, megoldódott ez a dolog? 
 
Szabó József polgármester 
Nem panaszkodnak az ott lakók, rendbe lett téve az a probléma. 
Amennyiben más javaslat nincs a képviselő-testület részéről, kérte, hogy aki a javaslattal  
egyetért,  Kungler Sándor Gondozási  Központ  vezetőjének  véglegesítését  elfogadja 
kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

101/2011. (VI. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

Kungler Sándort a továbbiakban is a Gondozási Központ intézményvezetőjeként 
kívánja foglalkoztatni.  

 
 
4.napirendi pont: Egyebek 
 
Gyügyei Ernő  képviselő 
Többen szóltak, hogy nem tudják befizetni a térítési díjat, az ebédet az élelmezés vezetőnél.  
 
Szabó József polgármester 
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Van egy kis gond a Hosszúpályi hivatalból nem érkeznek át időben a számlák a Gondozási 
Központ vezetőjéhez, valamint az élelmezésvezetőhöz. Ezt jeleztük Hosszúpályiban, úgy 
látszik megoldódik a dolog,  az egyik munkatárs  betegszabadságon volt.  
 
 
Több napirendünk nyílt ülés keretében  nincs,  ezért az ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  

 


