
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 
megtartott rendkívüli  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 110 / 2011. (VIII. 18.) számú határozat   
d. rendeletek: -   
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 110/2011. (VIII. 18.) számú határozat: Ivóvízminőség – javító programban való 
részvétel   

 
Rendeletek:  

- - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Ivóvízminőség-javító programban való részvétel (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
 

 
 
 

 
Monostorpályi, 2011. augusztus 18.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2011. augusztus 18.-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. Ivóvízminőség-javító programban való részvétel (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: Ivóvízminőség-javító programban való részvétel  (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Az ivóvízminőség-javító programban jelenleg az önkormányzatunk is benne van úgy, hogy a 
Hbm Vízmű Zrt.-vel van egy megállapodásunk, miszerint 10 M Ft összegben kijavítják a 
vízhálózatunkat, tisztítják és karbantartják azt, hogy a vonatkozó jogszabályokban 



foglaltaknak megfelelő értéket tudjuk produkálni. A gond ott van, hogy annak idején az 
önkormányzatunk 8 M Ft-ot vállalt be ebből és csak 2 M Ft-ot a Hbm Vízmű Zrt. A 
fennmaradó 2 M Ft utalása még nem történt meg, mivel érkezett egy lehetőség részünkre, 
hogy akár 100%-ban is támogathatóak az önkormányzatok arra, hogy ezen feladatot végezzék 
el. Javaslom, hogy induljunk el mi is ebben.   
 
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 

110/2011. (VIII.18.) számú  
határozat 

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy az 
Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos uniós pályázatban részt kíván venni.  

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

K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  


