
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott 
rendkívüli  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok    
d. rendeletek: -   
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 105/2011. (VII. 26.) számú határozat: Juhász Péter jegyző  Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-Testületi ülésére való átadása törvényesség biztosítása 
végett 2011. július 29.-ig  

- 106/2011. (VII. 20.) számú határozat: Optikai hálózat kialakítására szerződés 
megkötése feltétellel  

- 107/2011. (VII. 20.) számú határozat: A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos 
községek szennyvízelvezetési és tisztítása KEOP 7.1.2.0 – 2008-0234 kódszámú projekt 2. 
fordulójára pályázat beadása.  

- 108/2011. (VII. 20.) számú határozat: A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos 
községek szennyvízelvezetési és tisztítása KEOP 7.1.2.0 – 2008-0234 kódszámú projekt 
önerejéhez az EU önerő alapból nyújtott önerő támogatása pályázat benyújtásáról döntés 
meghozatala.   
 

Rendeletek:  
- - 

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Juhász Péter jegyző  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

Testületi ülésére való átadása törvényesség biztosítása végett 2011. július 29.-ig 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
2. Optikai hálózat kialakítására szerződés megkötése feltétellel  

(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
3. Szennyvízberuházás II. fordulójára és az EU önerő alapra pályázat benyújtása  

(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
 

Monostorpályi, 2011. július 26.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. július 26.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette:  Sápiné Molnár Edit és Berényi Attiláné 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 testületi ülés telefonon lett összehívva, a szükséges dokumentumok az ülés 
elején szétosztásra kerültek a képviselők részére. Az ülés helye ismételten a Hosszúpályi 
Polgármesteri Hivatalban van.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Juhász Péter jegyző  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
Testületi ülésére való átadása törvényesség biztosítása végett 2011. július 29.-ig 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
2. Optikai hálózat kialakítására szerződés megkötése feltétellel  

(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
3. Szennyvízberuházás II. fordulójára és az EU önerő alapra pályázat benyújtása  

(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: Juhász Péter jegyző  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-Testületi ülésére való átadása törvényesség biztosítása végett 2011. július 29.-
ig (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Mivel Hosszúpályinak jelenleg nincs megbízott jegyzője, ezért a Monostorpályi jegyzőt 
kérték fel a Hosszúpályi testületi ülés törvényességének biztosításához. Ismertette 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének határozatát.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással 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 

105/2011. (VII.26.)  
h a t á r o z a t a 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Engedélyezi, hogy Juhász Péter jegyző a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-Testületi üléseken törvényességi szempontból feladatokat lásson el 
szüksége szerint, de legkésőbb 2011. július 29. napjáig. 
 

2. Ezért a feladatért Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testület 
ellenszolgáltatást, díjazást nem kér.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hosszúpályi Polgármesterét tájékoztassa.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester.  

 
Dr. Varga Zoltán képviselő távozik a Képviselő-Testületi ülésről, a jelenlévő képviselők 
száma 4 fő.  
 
2.napirendi pont: Optikai hálózat kialakítására szerződés megkötése feltétellel (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
 



Szabó József polgármester  
Lehetőség van arra, hogy optikai hálózat kialakítását valósítsuk meg Monostorpályiban. Igen 
nagy összegre érkezett egy ajánlat, jelenleg még a személyes tárgyalás nem történt meg, 
viszont szerződés-tervezet érkezett. A szerződés tervezetet minden képviselő megkapta.  
 
A Képviselő-Testület részletesen tárgyalja a szerződés – tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

106/2011. (VII. 26.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  

1. A határozat melléklete szerinti adás-vételi szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően 
szerződést kíván kötni az Unio Telecom Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 2360 Gyál, 
Damjanich utca 71., képviseletében: Zobin Dániel ügyvezető, a továbbiakban: Kft.) 
figyelemmel a jelen határozat 2. pontjában foglaltaknak.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az 1. pont szerinti szerződés-
tervezetben módosítani szükséges azt tegye meg, a szerződést aláírhatja, melyről a soron 
következő Képviselő-Testületi ülésen tájékoztassa a testületet. Amennyiben Kbt. hatálya alá 
tartozik, abban az esetben újra Képviselő-Testület elé kell hozni a témát.  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a polgármester  
 

3.napirendi pont: Szennyvízberuházás II. fordulójára és az EU önerő alapra pályázat 
benyújtása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Mindenki előtt ismeretes, hogy a szennyvízberuházás pályázat II. fordulójára a pályázatot 
2011. július 31.-ig be kell adni. Az anyagot már Hosszúpályi Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala és a projektmenedzsment a szükséges szakemberek bevonásával elkészítette. 
Lehetőség van az EU önerő alapban az önerő 50%-ára pályázni. Erre is be kellene adni a 
pályázatot.  
Javasom, hogy a szennyvízberuházás II. fordulójára és az EU önerő alapra a pályázatot adjuk 
be. Erről külön-külön döntés kell, tehát 2 db határozat.  
 
Juhász Péter jegyző   



Az önerő biztosítására a fedezetet meg kell teremteni, amely jelenleg még nincs meg. Így a 
Képviselő-Testület most úgy vállal kötelezettséget, hogy a jövőben ezt meg kell teremteni az 
önerőt.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezeteket. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezeteket elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
2 db Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

107/2011. (VII. 26.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  

1. A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és tisztítása 
KEOP 7.1.2.0 – 2008-0234 kódszámú projekt 2. fordulójára a pályázatot be kívánja adni. 
Az önerőt a mindenkori költségvetésében biztosítja, melyet be kell tervezni a soron 
következő költségvetési rendelet módosításkor.  
Határid ő: folyamatos illetve azonnal.  
Felelős: a polgármester  
 

2. Az 1. pontban benyújtani kívánt pályázat beadására a Hosszúpályi és Környéke 
Víziközmű Beruházási Önkormányzati társulás Társulási Tanácsa jogosult. A jelen 
határozatról tájékoztatni kell a Társulási Tanács elnökét, aki Hosszúpályi Nagyközség 
Polgármestere.  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a polgármester  

 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

108/2011. (VII. 26.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  

1. A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és tisztítása 
KEOP 7.1.2.0 – 2008-0234 kódszámú projekt önerejéhez az EU önerő alapból nyújtott önerő 
támogatásra a pályázatot be kívánja adni.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázatot 
határidőben nyújtsa be.  
Határid ő: folyamatos illetve azonnal.  
Felelős: a polgármester  

 
Szabó József polgármester  



Mivel több hozzászólás nincs, ezért a testületi ülést bezárom.  
 

K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  


