
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án 
megtartott rendkívüli  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 109 / 2011. (VIII. 08.) számú határozat   
d. rendeletek: -   
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 109/2011. (VIII. 08.) számú határozat: Gondozási Központ napkollektoros 
határozatának, a 45/2011. (III. 11.) számú határozat módosítása.   

 
Rendeletek:  

- - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ napkollektoros határozatának, a 45/2011. (III. 11.) számú 
határozat módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
 

 
 
 

 
Monostorpályi, 2011. augusztus 8.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. augusztus 8.-án a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jelen vannak: 

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

képviselők.  
 

Távolmaradását bejelentette:  -  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter jegyző 
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 7 
fő jelen van. Telefonon történt a Képviselő-Testületi ülés összehívása a rendkívüli helyzetre 
tekintettel.  
 
Az ülés napirendjére javaslatot tesz az alábbiak szerint:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Gondozási Központ napkollektoros határozatának, a 45/2011. (III. 11.) számú 
határozat módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Gondozási Központ napkollektoros határozatának, a 45/2011. (III. 
11.) számú határozat módosítása (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  



A Gondozási Központra (Kossuth utca 50.) a Képviselő-Testület a 45/2011. (III. 11.) számú 
határozatával pályázatot nyújtott be napkollektor kiépítésére. Az Energia Központ Kht. 
jelezte, hogy a határozatban szereplő önerő összege, valamint a főösszeg nem egyezik.  
A helyes számok az alábbiak:  
 

Összes nettó költség:               5.362.272 Ft 
Áfa:                              1.340.568 Ft 
Összes bruttó:                     6.702.840 Ft 
Támogatás (85%):                 5.697.414 Ft 
Önerő:                            1.005.426 Ft 

 
Megfogalmazza a határozat tervezetet. Ismertetve.  
 
Kérte, hogy aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi testületi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

109/2011. (VIII.08.) számú  
határozat 

 
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 45/2011. (III. 11.) 
számú határozatának költségvetési összegekre vonatkozó részét az alábbiak szerint 
módosítja:   
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt 
költségvetését az alábbiak szerint rögzíti: 
Összes nettó költség:               5.362.272 Ft 
Áfa:                              1.340.568 Ft 
Összes bruttó:                     6.702.840 Ft 
Támogatás (85%):                 5.697.414 Ft 
Önerő:                            1.005.426 Ft 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a pályázatot elbíráló szervet értesítse.  
Határid ő: 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  


