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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott 
nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 14-17 / 2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletek.    
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 36/2012. (IV. 26.) számú határozat: 2012. évi ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés  
- 37/2012. (IV. 26.) számú határozat: 2012. évi ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés  
- 38/2012. (IV. 26.) számú határozat: 2011. évi belső ellenőrzési jelentések elfogadása  
- 39/2012. (IV. 26.) számú határozat: Önkormányzat és a HBM Temetkezési 

Vállalat között 2005. szeptember 1.napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási 
szerződésének a módosítása   

- 40/2012. (IV. 26.) számú határozat: A településrendezési terv elfogadásához a 
környezeti hatáselemzést elfogadása   

- 41/2012. (IV. 26.) számú határozat: Gondozási Központ SZMSZ-ének elfogadása  
- 42/2012. (IV. 26.) számú határozat: Konyhai dolgozók áthelyezése a Gondozási 

Központból az önkormányzathoz a Kjt. 26. §-a alapján 2012. május 1.napjával.  
- 43/2012. (IV. 26.) számú határozat: Közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve 

alapján foglalkoztatott dolgozóknak juttatott természetben juttatásról szóló határozat 
módosítása  

- 44/2012. (IV. 26.) számú határozat: A HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
folyószámla-hitelkeret összege megemelésének jóváhagyása  

- 45/2012. (IV. 26.) számú határozat: „Az értől azt óceánig” –komplex közösségi 
közlekedés fejlesztése Biharban pályázat beadásáról döntés. 

- 46/2012. (IV. 26.) számú határozat: 2012. évi nyári gyermekétkeztetésben való 
részvétel  

- 47/2012. (IV. 26.) számú határozat: 9 fő diák, aki a Was Albert versenyen részt vett 
és 1 fő pedagógus kiránduláson való részvételében döntés és erre pénzeszköz 
jóváhagyása.  
 

Rendeletek:  
- 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása   
- 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község 

Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról  
- 16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet: A temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 
- 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet: A Monostorpályi Község 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
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NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. 2011. évi zárszámadás elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről az összesített polgármesteri jelentés 

elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
5. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

6. A HBM-i Temetkezési Vállalattal köttetett kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

7. Egyebek  
 

 
 
 
Monostorpályi, 2012. április 26.       
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. április 26.-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Nyilas József képviselő  
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Sápiné Molnár Edit képviselő   

 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Varga Zoltán képviselő, Berényi Attiláné képviselő.   
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Kardos Róza PB külsős tagja  
- Juhász Péter jegyző   
- Merkószki András tagintézmény-vezető  
- Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője  

 
Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. 2 fő képviselő jelezte a távollétét.  
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. 2011. évi zárszámadás elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről az összesített polgármesteri jelentés 

elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
5. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

6. A HBM-i Temetkezési Vállalattal köttetett kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
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7. Egyebek  

 
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.  
 
Szétosztásra kerülnek még a napirendi pontokhoz dokumentumok, melyeket a 
képviselők áttanulmányoznak.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
Kéri a PB javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének 

14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása   

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) és (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével,  
Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
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1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.  

(III. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen 
rendelet mellékletei lépnek.  

 
2. §   A Rendelet 3. § -a helyében az alábbi rendelkezés lép:  

„Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatokat a Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

 a) személyi jellegű kiadások 70.910 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 20.293 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 68.088 E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 49.660 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök összesen: 63.129 E Ft, (tartalmazza    
     az i) és j) pontot) 
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  16.831  E Ft; 
 g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 3.173 E Ft. 
 h) pénzmaradvány (működési célú): 2.906 E Ft.  
i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az 
iskola és az óvoda vonatkozásában: 60.729 E Ft.  
j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére      
    átadott pénzeszköz 2.400 E Ft.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
Jelen rendeletet 2012. április 27. napján kihirdettem:  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 
 

 

A rendelet mellékletei a terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
2.napirendi pont: 2011. évi zárszámadás elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   

 
Szabó József polgármester  
Ismerteti részletesen az előterjesztést.  
Kéri a PB javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  

15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
zárszámadásáról  

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 
155.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában 
meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1)  Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 285.125 E  

Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
 (2)  Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadása kiadási főösszegét 277.520 E Ft  

teljesítéssel  állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
2. §  Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei a jelen rendelet 1. 

melléklete és 1/A. melléklet szerint kerül megállapításra.  
 
3. §  (1)  Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg jogcímei a jelen  

rendelet 1. melléklete szerint, valamint az 1/B. és 1/C. mellékletei szerint kerül 
megállapításra.  

 
 (2)  Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

létszámait jelen rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg 
intézményenként.  

 
 (3)  A rendelet mellékleteinek tagolása, a mellékletek számai a 2011. évi 

költségvetési rendeletnek megfelelően kerültek kialakításra, így intézményenként és 
feladatonként, valamint jogcímenként, mellékletenként és szakfeladatonként a 2011. évi 
költségvetési rendeletben található címek és mellékletek szerint hagyja jóvá, fogadja a 
Képviselő-Testület az e szerint teljesítéseket:  

a) Az önkormányzat mérlege bevételi forrásonként és kiadási előirányzatonként 
megnevezésű 1. mellékletben,  

b) Önkormányzat bevétele forrásonként megnevezésű 1/A. mellékletben,  
c) Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű kiadások és 

munkaadót terhelő járulékok megnevezésű 1/B. mellékletben,  
d) Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló dologi kiadások megnevezésű 

1/C. mellékletben,  
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e) Polgármesteri Hivatal mérlege bevételi forrásonként és kiadási 
előirányzatonként megnevezésű I.címben,  

f) 2011. évi költségvetési beszámoló - Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként 
megnevezésű I/A.címben,  

g) Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű 
kiadások és munkaadót terhelő járulékok megnevezésű I/B.címben,  

h) Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési beszámoló dologi kiadások 
megnevezésű I/C.címben,  

i) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2011.évi teljesítés 
megnevezésű 2. mellékletben,  

j) 2011. évi költségvetési beszámoló – Gondozási Központ mérlege bevételi 
forrásonként és kiadási előirányzatonként megnevezésű II. címben,  

k) 2011. évi költségvetési beszámoló – Gondozási Központ bevétele forrásonként 
2011. évi eredeti / módosított előirányzat / teljesítés megnevezésű II/A. címben,  

l) Gondozási Központ 2011. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű 
kiadások és munkaadót terhelő járulékok megnevezésű II/B. címben,  

m) Gondozási Központ 2011. évi költségvetési beszámoló – dologi kiadások és 
önkormányzat által folyósított ellátások megnevezésű II/C. címben,  

n) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2011. évi teljesítés megnevezésű 
3. melléklet,  

o) Az Önkormányzat által folyósított szociális juttatások 
eredeti/mód.előirányzat/teljesítés megnevezésű 4. mellékletben,  

p) Monostorpályi Község Önkormányzata – Az önkormányzat 2011. évi 
felhalmozási bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként megnevezésű 5. 
mellékletben,  

q) Monostorpályi Közég Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló több 
éves kihatással járó kötelezettségek 7. melléklet,  

r) Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámoló – 
Önkormányzat létszámkerete megnevezésű 8. mellékletben,  

s) Az önkormányzat által támogatni kívánt szervezetek, átadott pénzeszközök, 
befizetések, díjak eredeti / módosított előirányzat / teljesítés megnevezésű 9.  
mellékletben,  

t) Vagyonkimutatás megnevezésű 10. mellékletben,  
u) Pénzmaradvány kimutatás és könyvviteli mérleg megnevezésű 11. mellékletben 
meghatározottak szerint.   

 
(4)  Előirányzatokat tartalmazó mellékletként a  

a) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2011.évi eredeti előirányzat 
megnevezésű 2. mellékletet,  

b) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2011.évi módosított előirányzat 
megnevezésű 2. mellékletet,  

c) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2011. évi eredeti előirányzat 3. 
mellékletet,  

d) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2011. évi módosított előirányzat 
3. mellékletet,  

e) Monostorpályi Község Önkormányzat – Finanszírozási ütemterve 
intézményenként Bevétel és Kiadás 2011. évi eredeti / módosított előirányzat 6. 
mellékletet 
jóváhagyja.   
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4. §  Az önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 7.605 E Ft-tal hagyja jóvá a 
11. melléklet szerinti részletezéssel.  

 
5. §  A Képviselő-Testület az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 381.739 E Ft-ban 

állapítja meg.  
 
6. §  Az önkormányzat a működési forráshiányából eredően igényli az önhibájának kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatását.  
  
7. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Szabó József        Juhász Péter  
polgármester        jegyző  
 
 
Jelen rendeletet 2012. április 27. napján kihirdettem.  
 
 
         Juhász Péter  
         jegyző  
  
A rendelet mellékletei a terjedelmét tekintve a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 
3.napirendi pont: ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
Kéri a PB javaslatát.   
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a határozat-tervezeteket.   
 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő két határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
36/2012. (IV. 26.) számú  

Határozata  
 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról  
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1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyar Köztársaság 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
(működési forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.  
 

2. A pályázatban igényelt támogatás 31.392 E forint.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
Határidő: 2012. május 2.  
 

4. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 
(III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: „(1) A Képviselő-
Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését (hitel összege nélkül) 279.927 E Ft 
bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások 
különbözeteként, 67.156 E Ft hiánnyal, melyből működési hiány 59.551 E Ft, 
felhalmozási hiány pedig 7.605 E Ft; összességében 347.083 E Ft kiadási és bevételi 
főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás 
keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó 
kiadásait is.” 

 
Felelős: a polgármester 
Határidő: 2012. május 2.  

 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
37/2012. (IV. 26.) számú  

Határozata  

a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Monostorpályi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Monostorpályi Község Önkormányzat  képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
 I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.  

  
x 

  
  
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 15.000 ezer 
forint összegű bevételt tervez. 

  
x 

 
 III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 59.551 ezer 
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 
x 

 
 IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

 
x 
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V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

x 

 
4.napirendi pont: 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről az összesített polgármesteri 
jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A gondozási központban volt ellenőrzés és a konyhán. Kétszer is volt ellenőrzés. Volt elég sok és 
súlyos hiányosságok. Az akkori intézményvezető asszony nem volt hajlandó segíteni az ellenőröknek. 
A reagálása személyeskedésektől sem mentes. Konyhánál más volt a helyzet, az élelmezésvezető ott 
volt az ellenőrzéseknél. Segíteni akarta a munkáját az ellenőröknek, de nem tudta. Hiányosságok 
voltak a raktárkészletben, stb. Az ellenőrök azzal zárták, hogy alkalmatlan a munkára az akkori 
élelmezésvezető. A hiányokat pótoltuk, programokat vettünk így könnyebben tudnak dolgozni.  
 
 
Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
38/2012. (IV. 26.) számú  

Határozata 
 
A Képviselő Testület  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésben foglaltak 
alapján  
 

1. elfogadja a Sába-2000 Kft által 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentéseket.  
 

2. Megállapítja, hogy a Sába-2000 Kft által kimutatott hiányosságokat a jelenlegi 
intézményvezető pótolta.  

 
3. elfogadja a polgármester 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  

 
5.napirendi pont: A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   

 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
Javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
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Képviselő-testületének 
16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  

 
A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 

8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, 
valamint  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) – (5) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján  
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete  

 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtételek (nettó 
összegek)   
 

1. hűtés      2.912 Ft/nap/fő  
2. sírhely nyitás, normál (sírásás,sírnyitás) 13.520 Ft  

visszahantolás     8.320 Ft  
3. sírhely nyitás mélyített   16.640 Ft  

visszahantolás     10.400 Ft  
4. sírhely nyitás gyermek   2.600 Ft  

visszahantolás     1.664 Ft  
5. urna sírhely nyitás    2.600 Ft  

visszahantolás     1.664 Ft  
6. létesítmény használati díj   30.000 Ft/szertartás 
7. Temetőn belüli halott szállítás (gyászautó)  9.967 Ft  

 
  

2. §  Jelen rendelet 2012. május 1.napján lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 
munkanap hatályát veszti.  

 
 
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2012. április 27. napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  
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6.napirendi pont: A HBM-i Temetkezési Vállalattal köttetett kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   

 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Fogadjuk el a határozat-tervezetet.   
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

39/2012. (IV. 26.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Jóváhagyja az önkormányzat és a HBM Temetkezési Vállalat között 2005. 
szeptember 1.napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésének a 
módosítását az előterjesztett tartalom szerint.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
7.napirendi pont: Egyebek  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
Többen jelezték a temető nyitva-tartása kapcsolatban, hogy ami kint van, az nem jó. 
Módosítani kellene a nyitva-tartáson.  
 
Szabó József polgármester  
Nincs bezárva, nem is lesz, mivel nincs temetőgondnok.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Majd a csoportok számáról is dönteni kell az óvodában és az iskolában is.  
 
Szabó József polgármester  
A településrendezési terv elfogadásához újabb 10 szakhatósághoz kell elküldeni a környezeti 
hatáselemzést. Ismerteti az előterjesztést.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismetetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

40/2012. (IV. 26.) számú 
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Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A településrendezési terv elfogadásához a környezeti hatáselemzést elfogadja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy azt az illetékes szakhatóságoknak küldje meg.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester.  

 
Szabó József polgármester  
Szükséges a gondozási központ szmsz-ének módosítása. Ismerteti az előterjesztést.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő első határozat tervezetet a Képviselő-Testület 
fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő testületének 

41/2012. (IV. 26.) számú 
határozata 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését                 
„A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyában és az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 
 1.   Elfogadja Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatát 
 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg (szervezeti 
és  működési szabályzat egyéb szabályzatok, függelékek egyéb szükséges intézkedések 
megtétele, elkészítése) 

  Határidő: Azonnal 
  Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője  
 
Szabó József polgármester  
Az élelmezésvezető személye, jobban mondva munkahelye eddig nem volt rendezve. Ez már 
évekre visszamenő probléma. Most, hogy rendezte a Képviselő-Testület a konyha kérdését, 
így az élelmezésvezetőt át kellene vennie az önkormányzatnak a gondozási központtól, hiszen 
az önkormányzat végez konyhai (főző) munkát, a gondozási központ pedig csak tálalásit.  
Ugyanígy szükséges a gondozási központ 3 fő konyhai dolgozóinak átvétele. A hétvégi 
konyhai munkákra pedig a gondozási központ vezetőjével megállapodást fogok kötni.  
 
Bejelentem személyes érdekeltségemet, mivel a feleségemről van szó. Szavazni viszont 
kívánok.  
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Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet, a másodikat, a Képviselő-
Testület fogadja el:  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő testületének 

42/2012. (IV. 26.) számú 
határozata 

 
A Képviselő-Testület 
 

1. Jóváhagyja, hogy a Gondozási Központból 3 konyhai dolgozó és Szabó Józsefné 
élelmezésvezető 2012. május 1.napjától az önkormányzat dolgozói legyenek a Kjt. 26. 
§ -a szerinti áthelyezést követően.  
 

2. Jóváhagyja azt, hogy Szabó Józsefné közvetlen munkáltatója Szabó József 
polgármester.  

 
Szabó József polgármester  
A 2012. évi költségvetési rendeletünkbe az alábbi módosítás szükséges az ÖNHIKI végett 

rendelet-tervezet szerint:  
 
„1.§  A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 

(III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 

„A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését (hitel összege nélkül) 
279.927 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a 
kiadások különbözeteként, 67.156 E Ft hiánnyal, melyből működési hiány 59.551 E Ft, 
felhalmozási hiány pedig 7.605 E Ft; összességében 347.083 E Ft kiadási és bevételi 
főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében 
ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is.”   

 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
A PB javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület a rendelet-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.   
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testületének 

17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1.§  A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 

(III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 

„A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését (hitel összege nélkül) 
279.927 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a 
kiadások különbözeteként, 67.156 E Ft hiánnyal, melyből működési hiány 59.551 E Ft, 
felhalmozási hiány pedig 7.605 E Ft; összességében 347.083 E Ft kiadási és bevételi 
főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében 
ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is.”   

  
2. §  E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő munkanap 

hatályát veszti.  
 
 

Szabó József        Juhász Péter  
polgármester                                                                              jegyző 

 
 
Jelen rendeletet 2012. április 27. napján kihirdettem.  
 

Juhász Péter 
jegyző 

 
Szabó József polgármester  
Közalkalmazott és mt-s dolgozók táppénz és szabadság ideje alatti cafetéria juttatását 
szükséges behatárolnunk. A mai nap azzal a kéréssel fordult hozzám Merkószki András 
Igazgató Úr, hogy méltányosságból Kontorné Dézsi Ibolya részére, mostani balesete miatti 
táppénz ideje alatt, biztosítsuk az ebédet! 
Azzal a feltétellel járultam hozzá, hogy a kihordást az iskola megszervezi! 
Miután ez így nincs összhangban a Képviselő-Testület által hozott döntéssel, ezért erről a mai 
Képviselő-Testületi gyűlésen tájékoztatom a képviselőket, és módosítjuk a határozatunkat! 
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
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Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 
43/2012. (IV. 26.) számú 

Határozata 
A Képviselő-Testület  
 

1.A 27/2012. (III. 30.) számú határozatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki:  
„6.A polgármester a dolgozók részére méltányosságból, kellő indokolással 
alátámasztva engedélyezi a természetbeni hozzájárulást a táppénz ideje alatt, 
ha az intézményvezető a dolgozó részére az ebéd kihordását maradéktalanul 
meg tudja szervezni.”  
 

A 27/2012. (III. 30.) számú határozat a módosítást követően egységes 
szerkezetben a következő: 

 
1. Úgy dönt, hogy az eddig az étkeztetés (kizárólag ebéd) vonatozásában nem 

biztosít természetbeni hozzájárulást a betegszabadság, táppénz, valamint 
szabadság ideje alatt az iskola, óvoda, gondozási központ, valamint az 
önkormányzati közalkalmazotti (Kjt-s) és munkatörvénykönyve alapján 
alkalmazott dolgozóknak (Mt-s).  
 

2. Az 1. pontban meghatározott eseményekről (szabadság, táppénz, 
betegszabadság) az érintett intézményvezetőknek, tagintézmény-vezetőknek 
azonnal értesíteniük kell az élelmezésvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul meg tudja tenni. Amennyiben még azon a napon, amikor a 
szabadság, táppénz, vagy betegszabadság már bekövetkezik és az 
intézményvezető, tagintézmény-vezető nem jelzi azt legkésőbb aznap 8 óráig 
az élelmezésvezető részére, úgy a dolgozó (Kjt-s vagy Mt-s) csak 
vendégebédként veheti igénybe az ebéd étkezést, melyet az önkormányzat 
kiszámláz részére.  

 
3. Felkéri a Képviselő-Testület az intézményvezetőket, tagintézmény-vezetőket, 

hogy az 1. és 2. pontban foglalt, élelmezésvezető felé tett jelentéseiket csak ők 
tegyék meg (lehetőség szerint személyesen, vagy az 
elelmezesvezeto@monostorpalyi.hu e-mail címre), ne pedig a dolgozók külön 
– külön.  

 
4. A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 410 Ft nettó összegben és 110 Ft Áfa 

összegben határozza meg.  
 

5. Az 1., 2., és 3. pontban foglaltakat 2012. március 30.-ától, a 3. pontban 
foglaltakat 2012. április 1.-től kell alkalmazni.  

 
6. A polgármester a dolgozók részére méltányosságból, kellő indokolással 

alátámasztva engedélyezi a természetbeni hozzájárulást a táppénz ideje alatt, 
ha az intézményvezető a dolgozó részére az ebéd kihordását maradéktalanul 
meg tudja szervezni. 

 
Szabó József polgármester  
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A HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. kérdése. Az előző Képviselő-Testületi ülésen 
tájékoztattam a Képviselő-Testületet hogy a hajdúvíz üzemeltetési szerződést kíván kötni az 
önkormányzattal. Elmondtuk akkor, hogy nekünk mi a gond. A hajdúvíznek Balmazújváros 
fel még 100 M Ft tartozása van. Év végig ez letelne. A központ felé a Zrt.-nek 2012. év június 
végéig kell jelezni, hogy rendelkezik a fedezettel. Ezt közgyűlés tartása nélkül akarja 
meghozni a döntést. Ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását. Így Balmazújvárosnak nem 
tartoznánk a továbbiakban. Járuljunk ehhez hozzá, hogy 100 M Ft-ra emelje 50 M Ft-ról a 
keretét, amellyel rendezi a Balmazújváros felé fennálló tartozását.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

44/2012. (IV. 26.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

Elfogadja a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésének 7/2011. (IV. 26.) Zrt. 
határozati javaslatát, mely az alábbi:  

 
7/2011. (IV.26.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a társaság a 2011. szeptember 28. napján megkötött 
folyószámlahitel szerződés keretösszegét 50 millió forintról 100 millió forint 
keretösszeg erejéig megemelje egy éves időtartamra és biztosítsa a rendelkezésre 
tartását. Felhatalmazza a vezérigazgatót a pénzintézettel való tárgyalásra, és a 
folyószámla hitelszerződés aláírására. 

 
Szabó József polgármester 
Monostorpályi Község belterületén több autóbuszváró javítása és kiépítés is lehetővé válik. 
Erre van egy pályázat.  
Javaslom, hogy ezen vegyen az önkormányzatunk részt, a pontos összegek (összesen és 
önerő) tudatában döntésre a Képviselő-Testület elé hozom a kérdést.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  

 

Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadj, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

45/2012. (IV. 26.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 
megismerése után pályázatot kíván majd benyújtani „ Az értől azt óceánig” –komplex 
közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyában. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy az eddigi előkészületeknek megfelelően – melyet a 

Képviselő-Testület elfogad – a pályázatot készíttesse elő.  
Határid ő: folyamatos.  
Felelős: a polgármester.  

 
Szabó József polgármester  
Ismét lehetőség nyílik arra, hogy a nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be.  
 
A feltételeket a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet tartalmazza.  
Ismerteti a rendeletet részletesen.  
 
Javasolja, hogy a nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat a pályázatot nyújtsa be 2012. 
évre vonatkozóan. Megfogalmazza és ismerteti a határozat-tervezetet.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
46/2012. (IV. 26.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Részt kíván venni a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) 
NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a nyári gyermekétkeztetésben a 
rászoruló gyermeklétszám maximum 25%-ára a Rendelet 4. § (4) bekezdés a) 
pontjának megfelelően. ((4) Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat a) 
a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerő nélkül is igényelhet 
támogatást, …) 
 

2. Végleges létszám a felmérést követően kerül meghatározásra a polgármester és a 
jegyző által.   

 
3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a Rendeletben foglaltak 

figyelembevételével adja be.  
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  
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Szabó József polgármester  
A Start munka keretében elkezdett dolgozni a brigád. Csak az önkormányzat utak mellett 
található árkok és utcák, utcák melletti részek takarítása lesz, karbantartása lesz. Az árok ki 
lesz bélelve egy betonelemmel, így a lefolyása a víznek zavartalanabb lesz. A 
belvízvédekezésre ezzel is felkészülhetünk.   
Faragó Lajos (Munkaügyi Központ vezetője) volt kint Monostorpályiban és megbeszéltem 
vele, hogy a Koló épületét és a mögötte található kertre lehetne pályázatot beadni fóliázásra, 
és az épület felújítására, rendbe-hozására. Asztalos-üzem is lehet.  
 
A hajdúvíztől vissza akarjuk kérni a 6 M forintot, amit eddig átadtunk támogatást az 
ivóvízminőség-javító programra, de a munka még nem lett elvégezve. Én szeretném, ha a 
teljes összeget visszaadnák.  
Volt egy Was Albert verseny, a mi diákjaink is részt vettek és szép eredményt értek el. Akik 
helyezést érnek el a döntőkben, akkor max. 8-10 főben elvinnék őket egy romániai 
kirándulásra. Kovácsné Adorján Ildikó kísérhetné el, ezzel köszönhetnénk meg a munkájukat.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Szavazzuk meg és menjenek a gyerekek.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy 9 fő diák, aki a Was Albert versenyen részt vett és 1 fő pedagógus 
kiránduláson vegyen részt Romániában, melyet Hajdúbagos Önkormányzata szervez, 
mindösszesen 350.000 Ft-ban.  
 
Megfogalmazza és ismerteti a határozat-tervezetet.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
47/2012. (IV. 26.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Jóváhagyja, hogy 9 fő diák, aki a Was Albert versenyen részt vett és 1 fő pedagógus 
kiránduláson vegyen részt Romániában, melyet Hajdúbagos Önkormányzata szervez, 
mindösszesen 350.000 Ft-ban.  
 

2. A fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Szabó József polgármester  
Lét-a-Med tájékoztatója. Ismertetve. A fedezetmegosztásnál megint rosszul szerepeltünk 520 
beteg jelent meg.  
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Basa Attila alpolgármester 
Meg kellett volna gondolni akkor, hogy belépünk e vagy sem.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő  
Szabad orvosválsztás van, akkor lehetne számon kérni, ha önkormányzati szinten tudnék 
rendelkezni bizonyos dolgokkal.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Lesz olyan, amikor majd nem lehet máshová menni, csak oda, ahová mondják.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Létán a kardiológiára 2 hónapot kell várni, Debrecenbe ezt hamarabb el tudják intézni. Fontos 
az orvos és beteg kapcsolat is.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Nagyon sok pénz visz el egy évben nekünk a létavértesi rendelőben való tulajdonrészünk.  
 
Szabó József polgármester 
2,074 E forint most, amit fizetnünk kellene. Pocsajból és Esztárból alig vannak betegek, mivel 
még közvetlen közlekedés sincs. Egyébként a működési hiányt kell finanszírozni, nem a 
költségvetés gazdálkodását.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Nagyon sok embert küldünk oda, ezért nem értem, hogy miért ilyen kevés a létszám 
Monostorpályiból. Mi mindenkinek felajánljuk, hogy oda menjen létára.  
 
Szabó József polgármester  
Utazási költségtérítést kérnek a betegek?  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Igen, az jár.  
 
Szabó József polgármester 
Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele, vagy hozzászólása.  
 
Hozzászólás nem érkezett, sem kérdés vagy észrevétel.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  
 

K.m.f.  
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
 


