
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 20-án megtartott 
rendkívüli  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 103-104 / 2011. (VII. 20.) számú határozatok    
d. rendeletek: -   
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 103/2011. (VII. 20.) számú határozat: Szennyvízberuházás II. fordulójára pályázat 
benyújtásához a társulási megállapodás elfogadása  

- 104/2011. (VII. 20.) számú határozat: Szennyvízberuházás társulási megállapodás 
módosítása határidejének megállapítása  

 
Rendeletek:  

- - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Szennyvízberuházás II. fordulójára pályázat benyújtásához a társulási 
megállapodás elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
Monostorpályi, 2011. július 20.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. július 20.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

- Szabó József polgármester 
- Basa Attila alpolgármester 
- Berényi Attiláné, Sápiné Molnár Edit, Nyilas József képviselők.  

 
Távolmaradását bejelentette:  Gyügyei Ernő és Dr. Varga Zoltán képviselők  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 5 
fő jelen van. A meghívó szerinti időben és helyen történik a testületi ülés, a Hosszúpályi 
Polgármesteri Hivatalban.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz a meghívóban eltértektől az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Szennyvízberuházás II. fordulójára pályázat benyújtásához a társulási 
megállapodás elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Szennyvízberuházás II. fordulójára pályázat benyújtásához a társulási 
megállapodás elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  



A szennyvízberuházás problémája és sürgőssége mindenki előtt ismert. Az FI-hez 2011. július 
31.-ig kell benyújtani a pályázatunkat. Ehhez még előtte el kell fogadni a társulási 
megállapodás tervezetet, amelyet minden képviselő megkapott.  
 
A Képviselő-Testület részletesen tárgyalja a társulási megállapodás tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a kiküldött anyag szerinti formában fogadjuk el a társulási megállapodás – 
tervezetet, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Megfogalmazza ezek szerint a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi  Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

103/2011. (VII.20.)  
h a t á r o z a t a 

 
Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról. 
jelen határozat a társulási megállapodás mellékletét képezi  

 
1. A képviselőtestület elhatározza, hogy a település fejlődés érdekében a KEOP 7.1.2.0.-
2008-0234 számú program keretében beruházást  valósít meg, a társulást alkotó 
településekkel együtt (Hosszúpályi, Hajdúbagos, Monostorpályi), közös beruházási program 
keretén belül.   
2. A képviselőtestület az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából 
megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási 
Önkormányzati Társulást.  
3. A képviselőtestület a társulási megállapodást és mellékleteit, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez szükséges alapító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást és alapító okiratot 
Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletében aláírja.  
4. A képviselőtestület Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási 
Tanácsba elnökhelyettesi javaslattal Szabó József polgármestert delegálja, tagi javaslattal 
pedig Nyilas József és  Berényi Attiláné képviselőket.  
5. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a társulás székhelye Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzata legyen (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.). 
6. A képviselőtestület elfogadja, hogy a társulás mint beruházó projektgazda pályázatot 
nyújtson be a Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és 
tisztítása programjának végrehajtása KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 program kétfordulós pályázati 
konstrukció keretében elnyerhető támogatás iránt.  
7. A képviselőtestület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási saját 
erő biztosításához a társulási megállapodás által rögzített mértékben hozzájárul.  



A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban ismertetett 
beruházás során a társulási megállapodásban foglalt kitételekkel együtt Monostorpályi Község 
Önkormányzatát képviselje.   

 
 

Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 
Alapító Okirata 

 
Az alapító okiratban felsorolt önkormányzatok a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott 
társulási jog alapján egymással társulva a településeken a szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás beruházásának, valamint az ennek megvalósítását szolgáló pénzalap 
létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást 
hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. Társult önkormányzatok az 
alapító okiratot az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
A költségvetési szerv neve: Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulás  
Székhelye: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 

Hosszúpályi, Szabadság tér 6.)  
Az alapítók neve, székhelye és létrehozásról rendelkező határozat száma: 
 

Önkormányzat neve Székhelye Létrehozásról 
rendelkező 
határozat: 

Hajdúbagos Község 
Önkormányzata 

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 
 

 

Hosszúpályi Község 
Önkormányzata 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
 

 

Monostorpályi Község 
Önkormányzata  

4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.   

 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A Tagok a Társulást a helyi önkormányzatokról szóló 
1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
szabályozott épített és természeti környezet védelme, 
csatornázás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi VII. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában 
szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos 
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal 
összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá 
4. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott 
szennyvízelvezetés közszolgáltatásra irányuló 
önkormányzati közfeladatok megvalósítására hozzák 
létre. 

 
Alaptevékenysége TEÁOR 08 

 
Szakágazat   száma: 37 



szerint. Szakfeladat száma: 370000  
           megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, 
tisztítása, elhelyezése 
           
TEÁOR száma: 3700 
Szakágazat száma: 42 
Szakfeladat száma: 422100 
 megnevezése: Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése 
 
TEÁOR száma: 4221 
Szakfeladat száma: 429100 
 megnevezése: Vízi létesítmény építése 
TEÁOR száma: 4291 
Szakágazat száma: 84 
Szakfeladat száma: 841126  

megnevezése: Önkormányzatok és 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
TEÁOR száma: 8411 

A költségvetési szerv működési 
köre: 

A társulás önkormányzatainak közigazgatási területe. 

Irányító szerv neve és székhelye: Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.  

A költségvetési szerv besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
A költségvetési szerv gazdálkodási 
jogköre: 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, gazdálkodási feladatait a székhely 
önkormányzat polgármesteri hivatala látja el a 
társulási megállapodás alapján.  

A költségvetési szerv vezetőjének 
választási rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét a Társulási Tanács 
válassza.  

A foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény.  

A Társulás feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

A társulás alapításának forrását az alapító 
önkormányzatok költségvetéseikből biztosítják, a 
társulás későbbi működésével kapcsolatos forrásokat 
pedig pályázati úton és saját költségvetésből fogják 
biztosítani a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint. 

A társulás vagyona a társulás 
megszűnése vagy a tagság 
felmondása esetén. 

A társulás vagyona felett a társulás Tagjai a pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában és a társulási 
megállapodásban foglaltak szerint rendelkeznek 
tulajdonjoggal. A vagyon rendezése a megszűnés és a 
tagság felmondása esetén a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint történik. 

Vállalkozói tevékenység köre és 
mértéke: 

A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának 
elérése, feladatának teljesítése érdekében, 
alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat a 



társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 

Záradék 
 

1./ Jelen Alapító okiratot Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 94/2011. (VII. 20.) számú 
testületi határozatával jóváhagyta. 

……………………………… 
Berényi András polgármester  

2./ Jelen Alapító okiratot Monostorpályi Község Önkormányzata 103/2011. (VII. 20.) számú 
testületi határozatával jóváhagyta. 

……………………………… 
Szabó József polgármester 

3./ Jelen Alapító okiratot Hajdúbagos Község Önkormányzata 78/2011. (VII. 20.) számú 
testületi határozatával jóváhagyta. 

……………………………… 
Szabó Lukács Imre polgármester 

 
Szabó József polgármester   
A szennyvízberuházás társulási megállapodását, amennyiben módosítani akarja valamelyik 
képviselő, azt 2011. szeptember 30.-ig tegye meg. Javaslom, hogy ezt a Képviselő-Testület 
fogadja el.  
 
Megfogalmazza ezek szerint a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi  Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

104/2011. (VII.20.)  
h a t á r o z a t a 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú program keretében megvalósítani kívánt 
szennyvízberuházás társulási megállapodásának módosítási határidejét 2011. 
szeptember 30-ban határozza meg.  
 

2. Azon települési képviselő, aki javaslattal kíván élni az 1. pont szerinti megállapodás 
módosítására az megteheti írásban a javaslatát a Monostorpályi Polgármesternél, vagy 
Hosszúpályi Polgármesterénél a megadott határidőig.  

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



K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  

 
 
 


