
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án 
megtartott rendkívüli  nyílt ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 111 / 2011. (VIII. 30.) számú határozat   
d. rendeletek: -   
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok:  

- 111/2011. (VIII. 30.) számú határozat: Konyhai dolgozók átvételére kérés 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete felé  

 
Rendeletek:  

- - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Konyhai dolgozók átvételére kérés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-Testülete felé (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
 

 
 
 

 
Monostorpályi, 2011. augusztus 30.  
 
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2011. augusztus 30.-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. Konyhai dolgozók átvételére kérés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-Testülete felé (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: Konyhai dolgozók átvételére kérés Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-Testülete felé (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  



Az iskola konyháján jelenleg 5 fő konyhás dolgozó dolgozik. A jobb kapcsolattartás végett 
fontosnak tartom azt, hogy az önkormányzat dolgozói legyenek. Tudomásunk van arról, hogy 
így az önkormányzat dolgozóiként látnák el a feladatot. Viszont a feladat a mikrotérségi 
intézményfenntartói társulásnál maradna. Így is fogalmazom meg a határozatot, hogy ezen 
önkormányzat által ellátandó kötelező feladat ellátása ne csorbuljon és mindent megtegyen 
önkormányzatunk a feladat ellátásáért.  
 
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 Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

111/2011. (VIII. 30.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Felkéri Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testületét, hogy járuljon 
hozzá, hogy az Irinyi József Általános Iskola munkavállalóiként (4274 Hosszúpályi, 
Szabadság tér 4.) foglalkoztatott (helyileg a Monostorpályi, Damjanich utca 1. szám 
alatti munkahellyel rendelkező) 5 fő konyhai dolgozó a Kjt. 26. §-a alapján 
áthelyezésre kerüljön 2011. szeptember 1. napjával Monostorpályi Község 
Önkormányzatához, mint új munkáltatóhoz.   
 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetésen a szükséges előirányzat 
módosításokat vezesse át, majd a polgármester terjessze a Képviselő-Testület elé 
elfogadásra rendelet-módosítással.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy erről Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-Testületét a Hosszúpályi Polgármester útján tájékoztassa.  
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester.  
 

4. A Kjt. értelmében az Irinyi József Általános Iskola (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 
4.) igazgatója és Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletében a 
Monostorpályi Polgármester, valamint az érintett munkavállalók egyeztessenek, 
melyet dokumentumokkal támasszanak alá.  
 

5. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete kijelenti, hogy a 
továbbiakban, az áthelyezést követően is elsődlegesen a konyhai dolgozóival 
(létszámtól függetlenül), de biztosítani fogja az Irinyi József Általános Iskola 
Monostorpályi tagintézményei részére az étkeztetést.  

 
 



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

K.m.f.  
 
 

SZABÓ JÓZSEF    JUHÁSZ PÉTER 
               Polgármester                 Jegyző  
 


