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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 17.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 48-54 /2012. (V. 17.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 20/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet.  
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 48/2012. (V. 17.) számú határozat: Gondozási Központ alapító okiratának 
módosítása  

- 49/2012. (V. 17.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtárhoz 1 fő 
könyvtáros átadása az önkormányzattól és a könyvtár szmsz-ének jóváhagyása  

- 50/2012. (V. 17.) számú határozat: Az általános iskolában indítható osztályok, 
tanulócsoportok és az óvodában indítható csoportok számának meghatározása és 
egyéb döntés meghozatala  

- 51/2012. (V. 17.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzatának 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló  2011. évi átfogó 
értékelés elfogadása  

- 52/2012. (V. 17.) számú határozat: Vass László részére a 062/5 hrsz – ú ingatlan 
(volt vágóhíd) 10 évre használatba adása.  

- 53/2012. (V. 17.) számú határozat: Vágó Józsefné „tanítófölddel” kapcsolatos újabb 
beadványáról döntés  

- 54/2012. (V. 17.) számú határozat: A szennyvízberuházás közbeszerzési eljárására 
cégek kiválasztása, amelyeknek a társulási tanács kiküldi a meghívásos eljárásra az 
anyagot.  
 

Rendeletek:  
- 20/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet: A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása és a könyvtáros Gondozási 
Központhoz történő átvétele (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Iskolai osztályok és óvodai csoportok indítható számának meghatározása (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. Gyermekvédelmi átfogó értékelés 2011. évről (írásos előterjesztés)  
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Előterjesztő: a jegyző  
 

5. Vass László részére a Vágóhíd területének használatba adása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
6. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2012. május 17.        
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. május 17.-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendkívüli 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:  

- Juhász Péter jegyző   
- Merkószki András tagintézmény-vezető  

 
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. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása és a könyvtáros Gondozási 
Központhoz történő átvétele (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Iskolai osztályok és óvodai csoportok indítható számának meghatározása (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. Gyermekvédelmi átfogó értékelés 2011. évről (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző  
 

5. Vass László részére a Vágóhíd területének használatba adása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
6. Egyebek  

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
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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: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a PB véleményét.  
 
Molnár Edit PB elnöke  
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 Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

20/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló 

4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, valamint  
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában, 57.§-ában, és 58. 
§.-ában kapott felhatalmazás alapján  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  
a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. 
(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
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1.§  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) 
esetén nettó 273 Ft.  

 
A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2012. évi ára nettó 162 
Ft/db.” 

 
2. §  Jelen rendelet 2012. május 18.napján lép hatályba és a hatályba lépés időpontját 

követő munkanap hatályát veszti.  
 
 
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2012. május 18.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
2.napirendi pont: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása és a könyvtáros 
Gondozási Központhoz történő átvétele (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A könyvtárt még az iskolai társulás létrehozásakor megszüntették, csak szakfeladatként 
szerepelt az önkormányzaton belül.  
Most a jogi helyzetét tudjuk rendezni azzal, hogy a nevét is megváltoztatjuk a Gondozási 
Központnak és ott szerepel majd a könyvtári tevékenység. Ezzel összefügg majd az, hogy a 
könyvtárost a továbbiakban a G. Központban kell alkalmazni. Át kell őt helyezni. A PB 
véleménye?  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB javasolja elfogadásra a Gondozási Központ alapító okiratának módosítását és 
könyvtáros áthelyezését.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet, amely a Képviselő-Testületi ülés elején a 
képviselőknek ki lett osztva. Ismertetve.  
 
Kérem, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
48/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 

Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása” tárgyában és az alábbi határozatot 
hozta. 
 

1. A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát 
2012. május 17.napi hatállyal jelen határozat 1.számú melléklete szerint módosítja és 
jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 126/2011.(X. 12.) számú 
határozatát. 

 
 

48/2012. (V. 17.) számú határozat 1. számú melléklete  
 
A Képviselő – Testület a Gondozási Központ 126/2011. (X. 12.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratának alábbi részeit módosítja és a 2. számú mellékletben már sorszámozott 
formában látja el az alábbiak szerint: 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.     
törvény 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet5. § (1) – 2) bekezdései alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 
intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv 
 a)  Megnevezés: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  
 b)  Székhelye: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 c)  Telephelye: 4275 Monostorpályi, Landler tér 5. (csak a könyvtár vonatkozásában)  
 d)  Létrehozásáról rendelkező határozat: 46/2002. (XII.05.) Önkormányzati határozat 
 e)  Az intézmény fenntartója: Monostorpályi Község Önkormányzata 
 f)  Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 g)  Törzsszám: 644688 
   
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Szociális alapellátás és szakosított ellátási formák 
- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása  

 
3.   Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 

a) Alapellátás körében:  
- étkeztetés (62.§),  
- házi segítségnyújtás (63.§),  
- nappali ellátás (65/F.§), férőhelyek száma: 25 
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b) Szakosított ellátás körében:  
- Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67- 68.§), férőhely 

száma: 23 
c) Egyéb alaptevékenység: melegítő – konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
e) Könyvtári feladatok  

 
4. Állami feladatként ellátott alaptevékenység szakágazati besorolása:  

TEÁOR:                 87.30.00 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
  TEÁOR:       9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
  
5.    Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 

- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása – 873011 
- Házi segítségnyújtás – 889922 
- Szociális étkeztetés – 889921 
- Idősek nappali ellátása – 881011 
- Könyvtári szolgáltatás 910123  

 
6.   Az intézmény tevékenysége az illetékességi,  
 működési területen:   Monostorpályi Község közigazgatási 

területén: Házi segítségnyújtás, Szociális 
étkeztetés Nappali szociális ellátás Hajdú 
– Bihar megye közigazgatási területén: 
Ápoló – gondozó otthon  

 
Könyvtári feladatok vonatozásában (amely a szociális feladatoktól teljes mértékben 
elkülönül):  
 
A gondozási központ szolgáltatásait igénybe vevők részére a könyvtári szolgáltatás ingyenes, 
ezzel is hozzájárulva az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők részére a plusz szolgáltatást. 
Viszont helyzetéből adódóan a könyvtár funkcionálisan ellát községi, iskolai és nyilvános 
funkciót is, és az óvoda részére is biztosítja a könyvtári szolgáltatást.  
  

Az 1997. évi CXL. törvény alapján:  
 
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján:  
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Az iskolai könyvtári feladatai 
1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 
- tanórai foglalkozások tartása, 
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését. 
2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 
könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 
Az óvoda részére is ellátja a könyvtár a könyvtári feladatokat.  
7.   Irányító szerv neve, székhelye:   Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - testülete (székhelye: 4275 
Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.) 

 
8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv, de a 

pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
látja el. Az intézmény ellátmányt kezel. 
Adófizetési kötelezettségét a 
Monostorpályi Község Polgármesteri 
Hivatal látja el.  

 
9.  Feladatellátást szolgáló vagyon:  Az intézmény székhelyén rendelkezésre áll: 163 

m2 hasznos alapterületű épület, és összesen 1744 
m2 területű kivett ingatlan (helyrajzi szám: 
Monostorpályi 1157). A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az intézményben leltár 
szerint nyilvántartott eszközök. 
 Könyvtár (telephely) vonatkozásában: 4275 
Monostorpályi, Landler tér 5. (1068 hrsz) 
könyvtári épülete.  

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben: közalkalmazott, melyre 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó. 
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b)   Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya: munkavállaló, melyre nézve 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 

c)     Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
 

48/2012. (V. 17.) számú határozat 2. számú melléklete 
 

Alapító okirat  
(egységes szerkezetben)  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.     
törvény 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet5. § (1) – 2) bekezdései, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a Gondozási 
Központ és Község Könyvtár intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv 
 a)  Megnevezés: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  
 b)  Székhelye: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 c)  Telephelye: 4275 Monostorpályi, Landler tér 5. (csak a könyvtár vonatkozásában)  
 d)  Létrehozásáról rendelkező határozat: 46/2002. (XII.05.) Önkormányzati határozat 
 e)  Az intézmény fenntartója: Monostorpályi Község Önkormányzata 
 f)  Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
 g)  Törzsszám: 644688 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Szociális alapellátás és szakosított ellátási formák 
- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása  

 
3.   Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény 

a) Alapellátás körében:  
- étkeztetés (62.§),  
- házi segítségnyújtás (63.§),  
- nappali ellátás (65/F.§), férőhelyek száma: 25 
b) Szakosított ellátás körében:  
- Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67- 68.§), férőhely 

száma: 23 
c) Egyéb alaptevékenység: melegítő – konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
e) Könyvtári feladatok  

 
4. Állami feladatként ellátott alaptevékenység szakágazati besorolása:  

TEÁOR:                 87.30.00 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
  TEÁOR:       9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
  
5.    Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 

- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása – 873011 
- Házi segítségnyújtás – 889922 
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- Szociális étkeztetés – 889921 
- Idősek nappali ellátása – 881011 
- Könyvtári szolgáltatás 910123  

 
6.   Az intézmény tevékenysége az illetékességi,  
 működési területen:   Monostorpályi Község közigazgatási 

területén: Házi segítségnyújtás, Szociális 
étkeztetés Nappali szociális ellátás Hajdú 
– Bihar megye közigazgatási területén: 
Ápoló – gondozó otthon  

 
Könyvtári feladatok vonatozásában (amely a szociális feladatoktól teljes mértékben 
elkülönül):  
 
A gondozási központ szolgáltatásait igénybe vevők részére a könyvtári szolgáltatás ingyenes, 
ezzel is hozzájárulva az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők részére a plusz szolgáltatást. 
Viszont helyzetéből adódóan a könyvtár funkcionálisan ellát községi, iskolai és nyilvános 
funkciót is, és az óvoda részére is biztosítja a könyvtári szolgáltatást.  
 

Az 1997. évi CXL. törvény alapján:  
 
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján:  

Az iskolai könyvtári feladatai 
1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 
- tanórai foglalkozások tartása, 
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését. 
2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
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- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 
könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 
Az óvoda részére is ellátja a könyvtár a könyvtári feladatokat.  

 
7.   Irányító szerv neve, székhelye:   Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - testülete (székhelye: 4275 
Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.) 

 
8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv, de a 

pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
látja el. Az intézmény ellátmányt kezel. 
Adófizetési kötelezettségét a 
Monostorpályi Község Polgármesteri 
Hivatal látja el.  

 
9.  Feladatellátást szolgáló vagyon:  Az intézmény székhelyén rendelkezésre áll: 163 

m2 hasznos alapterületű épület, és összesen 1744 
m2 területű kivett ingatlan (helyrajzi szám: 
Monostorpályi 1157). A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az intézményben leltár 
szerint nyilvántartott eszközök. 
 Könyvtár (telephely) vonatkozásában: 4275 
Monostorpályi, Landler tér 5. (1068 hrsz) 
könyvtári épülete.  

 
10. A vagyon feletti rendelkezés joga:  Az intézmény a rendelkezésére álló 

vagyontárgyakat szakfeladatainak ellátásához 
szabadon használhatja a vonatkozó központi és 
helyi jogszabályoknak megfelelően. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. A vagyongazdálkodással 
kapcsolatban a hatályos önkormányzati 
rendeleteket kell alkalmazni. 

 
11. Vezetőjének kinevezési,  
megbízási, választási rendje:   A költségvetési szerv vezetőjét Monostorpályi 

Község Önkormányzata Képviselő – testülete 5 
évre szóló határozott időre bízza meg, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 



119 
 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet. 3/A. §-a alapján. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben: közalkalmazott, melyre 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó. 

b)   Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya: munkavállaló, melyre nézve 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 

c)     Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
Monostorpályi, 2012. május 17.  
 

P.H. 
 

                                                                                                   
Szabó József 
polgármester    

 
 

Záradék 
 
Az alapító okirat módosítását(s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. május 17.-i ülésén a 
48/2012. (V. 17.) számú határozattal fogadta el.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a könyvtárost helyezzük át a Kjt. 26. § - a alapján az önkormányzattól a 
Gondozási Központ és Községi Könyvtárba. Továbbá fogadjuk el a könyvtár szmsz-ét.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
49/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  

1. Jóváhagyja, hogy a könyvtáros az önkormányzattól átkerüljön a Kjt. 26. §-a 
alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtárhoz.  
 

2. Jóváhagyja a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, melyet a Gondozási 
Központ és Községi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának 
függelékeként kell kezelni.  

 
3.napirendi pont: Iskolai osztályok és óvodai csoportok indítható számának 
meghatározása (szóbeli előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérdezem az intézményvezetőket, hogy mit javasoltak.  
 
Merkószki András iskola tagintézményvezető  
Az indítható tanulócsoportok, osztályok száma 9, 1 iskolaotthon, 2 napközis szoba 
foglalkozás, 1 tanulószobai foglalkozás legyen.  
 
Molnár Edit óvoda tagintézményvezető  
4 csoport induljon az óvodában, és kipályáznék 1 fő óvodapedagógust ebben az esetben.  
 
Szabó József polgármester  
Kérem a PB javaslatát.  
 
Molnár Edit a PB elnöke  
A PB is az előbb elmondottak szerint támogatja az indítható csoportok és osztályok számát.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
50/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 
az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján  
1. meghatározza a 2012/2013. tanévre az általános iskolában és az óvodában indítható 

tanulócsoportok, osztályok, csoportok számát az alábbiak szerint:  
a) az általános iskolában indítható 9 tanulócsoport, osztály.  
b) Az óvodában 4 csoport indítható.  
c) Az általános iskolában indítható  

- 1 iskolaotthoni foglalkozás,  
- 2 napközis szoba foglalkozás,  
- 1 tanulószobai foglalkozás.  

 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről értesítse az érintett intézmények vezetőit, 

valamint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát.  
 
Határid ő: azonnal 
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Felelős: a jegyző  
 
3. Engedélyezi az óvoda tagintézmény-vezető részére, hogy 1 fő óvodapedagógust a 

munkaügyi központon keresztül pályázat során alkalmazzon.  
 

4.napirendi pont: Gyermekvédelmi átfogó értékelés 2011. évről (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a jegyző  
 
Juhász Péter jegyző   
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2011. évi átfogó értékelést fogadjuk el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

51/2012. (V. 17.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és  
      gyermekvédelmi      feladatai ellátásáról szóló  2011. évi átfogó értékelést. 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként 

továbbítsa a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére  

 
5.napirendi pont: Vass László részére a Vágóhíd területének használatba adása (szóbeli 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Vass László nyújtott be kérelmet, hogy a 062/5 hrsz-ú ingatlant szeretné használni 10 évig a 
juhoknak nyári szállásra. Ismerteti a kérelmet.  
 
Javaslom, hogy adjuk használatra 10 évre oda a 062/5 hrsz-ú ingatlant Vass László részére a 
juhoknak nyári szállásra.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
52/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  

1. 10 évre (2012. május 17.napjától 2022. május 16.napjáig) ingyenes használatra 
adja Vass László részére a 062/5 hrsz-ú ingatlant azzal a feltétellel, hogy 
folyamatos karbantartásáról és rendben-tartásáról gondoskodjon.  
 

2. Amennyiben engedélyköteles tevékenységet akar végezni, előbb szükséges a 
Képviselő-Testület hozzájárulása, valamint hozzájárulás esetén Vass 
Lászlónak kell az összes engedélyt beszerezni, anyagi oldalát is tekintve.  

 
3. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti szerződést készítse el, valamint 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.  
 
6.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Vágó Józsefné és az ügyvédje ismét megkeresett minket a tanítófölddel kapcsolatos 
beadványa végett. Ismerteti a beadványt.  
A beadványából kitűnik, hogy nem azokat adta be, illetve nem teljes mértékben, melyeket a 
Képviselő-Testület kért.  
Javaslom, hogy engedélyezze a Képviselő-Testület a polgármesternek azt, hogy egyeztessen 
Vágó Andrásnéval és az ügyvédjével.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
53/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

Engedélyezi a Képviselő-Testület a polgármesternek azt, hogy egyeztessen Vágó 
Andrásnéval és az ügyvédjével az ismételt beadványa („tanítófölddel” 
kapcsolatos) tisztázása érdekében.  
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Szabó József polgármester  
A szennyvízberuházás kapcsán a gesztor megküldte részünkre azoknak a cégeknek a listáját, 
akik meghívásos eljárás keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására lehetne megbízni.  
 
A cégek az alábbiak:  
 
Lucsik és Társa Kft. 
Lucsik János ügyvezető igazgató 
1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4. 
e-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu 
Telefon: +36-1-374-0111 
Fax: +36/1/413-0989 vagy  
Telefon/fax: +36/1-413-0988 
 
Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 
Kovács Péter ügyvezető igazgató 
2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4 
e-mail: kpkfttata@gmail.com 
Telefon: + 06-70-340-2579 
Fax: 06-34-481-540 
 
Tricsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 
Csók Balázs ügyvezető igazgató 
1067 Budapest, Teréz körút 19. sz. III. emelet 37. ajtó 
e-mail: titkarsag@tricsok.hu 
Telefon: +36/70/3342155 
Telefon: 06-1-354-2760 
Fax: 06-1-354-2768 
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előbb említett cégeket a Képviselő-Testület is fogadja el arra, hogy a 
szennyvízberuházás közbeszerzési eljárására ezek közül válassza ki majd a társulási tanács.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
54/2012. (V. 17.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja az alábbi cégeket arra, hogy a szennyvízberuházás közbeszerzési 
eljárására ezen cégeknek legyen kiküldve az eljárási felhívás, mely felhívás 
kiküldéséről a társulási tanács dönt:  
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A cégek az alábbiak:  

a) Lucsik és Társa Kft. 
Lucsik János ügyvezető igazgató 
1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4. 
e-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu 
Telefon: +36-1-374-0111 
Fax: +36/1/413-0989 vagy  
Telefon/fax: +36/1-413-0988 

 
b) Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

Kovács Péter ügyvezető igazgató 
2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4 
e-mail: kpkfttata@gmail.com 
Telefon: + 06-70-340-2579 
Fax: 06-34-481-540 

 
c) Tricsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 

Csók Balázs ügyvezető igazgató 
1067 Budapest, Teréz körút 19. sz. III. emelet 37. ajtó 
e-mail: titkarsag@tricsok.hu 
Telefon: +36/70/3342155 
Telefon: 06-1-354-2760 
Fax: 06-1-354-2768  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a társulási tanácson a felhívásra és a 

kiválasztásban is döntsön.  
 

3. Amennyiben a szennyvízberuházás során több ilyen jellegű kérdésben kell a 
társulási tanácsnak dönteni, azon döntésnek a meghozatala is a polgármester 
hatásköre.  

 
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  
 


