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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 55-63 /2012. (V. 29.) számú határozatok.     
d. rendeletek: - 
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 55/2012. (V. 29.) számú határozat: Közbiztonsági és bűnmegelőzési (2012-2015) 
koncepció elfogadása; közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság létrehozása  

- 56/2012. (V. 29.) számú határozat: Polgárőr Község címre pályázat beadása  
- 57/2012. (V. 29.) számú határozat: „ Az értől azt óceánig” –komplex közösségi 

közlekedés fejlesztése Biharban tárgyában pályázat beadása  
- 58/2012. (V. 29.) számú határozat: Falunap megrendezésére pályázat benyújtása a 

HBM Önkormányzathoz  
- 59/2012. (V. 29.) számú határozat: 2011. évi közbeszerzési összegzés jóváhagyása  
- 60/2012. (V. 29.) számú határozat: Óvodában eszközbeszerzésre pályázat beadása  
- 61/2012. (V. 29.) számú határozat: Szennyvízberuházás önerejének megoszlásában 

(lakossági és önkormányzati részre) döntés meghozatala  
- 62/2012. (V. 29.) számú határozat: Inkurrens anyagokról elfogadásáról döntés 

meghozatala  
- 63/2012. (V. 29.) számú határozat: A szennyvízberuházás közcélú érdekeltségi 

hozzájárulásainak befizetésére önkormányzati alszámla nyitása a Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezetnél  

 
Rendeletek:  

- - 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Bűnmegelőzési koncepció elfogadása, közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság 

megalakítása, Polgárőr Község címre pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Ért ől az óceánig közutas, buszmegállók kialakítására pályázat beadásáról döntés 
(írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Falunap megrendezéséhez pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Egyebek 
 
Monostorpályi, 2012. május 29.        
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. május 29.-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   
- Hosszu László  

 
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. Bűnmegelőzési koncepció elfogadása, közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság 
megalakítása, Polgárőr Község címre pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Ért ől az óceánig közutas, buszmegállók kialakítására pályázat beadásáról 
döntés (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. Falunap megrendezéséhez pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 
4. 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.  
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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: Bűnmegelőzési koncepció elfogadása, közrendvédelmi, közbiztonsági 
bizottság megalakítása, Polgárőr Község címre pályázat beadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kérdezem, hogy a bizottságba javasolt tagok elfogadják e a 
bizottsági tagságot, valamint Nyilas József az elnökségi tisztet.  
 
Nyilas József képviselő  
Elfogadom a bizottsági tagságot és az elnökségi tisztet.  
 
Gyügyei Ernő képviselő  
Elfogadom a bizottsági tagságot.  
 
Hosszu László  
Elfogadom a bizottsági tagságot.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, 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 - Testülete 

55/2012. (V. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. elfogadja a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót 2012-2015.  
 

2. A közrendvédelmi, közbiztonsági bizottságot (3 fős) hoz létre, melynek  
Elnöke: Nyilas József képviselő  
Tagja:  Gyügyei Ernő képviselő  
Tagja: Hosszu László polgárőr egyesület tagja.  
Elnöke és tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat a község érdekeit 
szem előtt tartva.  
 

3. A közrendvédelmi, közbiztonsági bizottság feladatát az 1. pont szerinti koncepció 
tartalmazza, de ezen kívül még valamennyi bűnmegelőzési, és a bűnesetek számának 
csökkentésével összefüggő feladat.  
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A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

56/2012. (V. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Támogatja, hogy a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület pályázzon a 
Polgárőr Község címre, ezen díszoklevél megnyerésére. Ezen pályázaton ennek 
megfelelően a Képviselő-Testület is részt vesz.  
 

2. Kijelenti, hogy a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesületet mind anyagilag, 
mind pedig erkölcsileg támogatja.  
 

3. Felkéri a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület elnökét, hogy a pályázatot 
2012. május 30.-ig adja be a kiírásnak megfelelően.  

 
2.napirendi pont: Értől az óceánig közutas, buszmegállók kialakítására pályázat 
beadásáról döntés (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A Képviselő-Testület már a korábbi ülésén döntött arról, hogy a buszmegállók kialakításával, 
rendbe-tételével kapcsolatos pályázatot beadja. Most már pontosítani tudjuk az adatokat, 
valamint az önrész is véglegesítve lett.  
 
Az alábbi határozat-terveztet javaslom elfogadásra:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

…/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1./ A Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás megismerése 
után pályázatot nyújt be az „ Az értől azt óceánig” –komplex közösségi közlekedés fejlesztése 
Biharban tárgyában. 

• A pályázati konstrukció száma: ÉAOP-3.1.4/A-11.  

• A projekt összes költsége: 526.315.789,- Ft  

• A projekt keretében igényelt teljes támogatás: 500.000.000,- Ft  

• A projekt Monostorpályi települést érintő összköltsége: 40.681.225,- Ft  

• A települést érintő saját forrás nagysága és forrása: 2.034.061,-Ft, forrása saját forrás  

• A települést érintő támogatás nagysága: 38.647.164,-Ft  
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• Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 2013. évi és 
a 2014. évi költségvetésében elkülöníti.  

2./ Dönt, hogy Pocsaj Nagyközség Önkormányzata, mint konzorcium vezető nyújtja be a 
pályázatot, és abban Monostorpályi Község Önkormányzata részt vesz az előző pontban 
meghatározottak szerint. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat dokumentációjának összeállításához, és 
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy az előbb ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

57/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1./ A Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás megismerése 
után pályázatot nyújt be az „ Az értől azt óceánig” –komplex közösségi közlekedés fejlesztése 
Biharban tárgyában. 

• A pályázati konstrukció száma: ÉAOP-3.1.4/A-11.  

• A projekt összes költsége: 526.315.789,- Ft  

• A projekt keretében igényelt teljes támogatás: 500.000.000,- Ft  

• A projekt Monostorpályi települést érintő összköltsége: 40.681.225,- Ft  

• A települést érintő saját forrás nagysága és forrása: 2.034.061,-Ft, forrása saját forrás  

• A települést érintő támogatás nagysága: 38.647.164,-Ft  

• Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 2013. évi és 
a 2014. évi költségvetésében elkülöníti.  

2./ Dönt, hogy Pocsaj Nagyközség Önkormányzata, mint konzorcium vezető nyújtja be a 
pályázatot, és abban Monostorpályi Község Önkormányzata részt vesz az előző pontban 
meghatározottak szerint. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat dokumentációjának összeállításához, és 
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 
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3.napirendi pont: Falunap megrendezéséhez pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A falunap megrendezéséhez (időpontja: 2012. június 23., helyszín: Sportpálya) pályázatot 
tudunk beadni a HBM Önkormányzathoz.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-terveztet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

58/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Pályázatot nyújt be a HBM Önkormányzatokhoz a falunap megrendezésére.  
 

2. A szükséges önrészt biztosítja a 2012. évi költségvetéséből.  
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot adja be.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester.  

 
4.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
A 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzést kell még elfogadnunk azzal, hogy 2011. 
évben közbeszerzési eljárás nem volt.  
 
Előbb említettek alapján fogadjuk el a 2011. évi közbeszerzési összegzést azzal, hogy 2011. 
évben nem volt közbeszerzési eljárása az önkormányzatnak.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

59/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
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1. Elfogadja a 2011. évi közbeszerzési összegzést azzal, hogy 2011. évben nem volt 

közbeszerzési eljárása az önkormányzatnak.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzések tanácsát erről tájékoztassa.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester.  

 
Szabó József polgármester  
Az óvoda eszközbeszerzésre lehetőség nyílik pályázat beadására.  
 
Javaslom, hogy készítsük elő a pályázatot és adjuk is be, mivel 100%-ban támogatott.  
 
Megfogalmazza a határozat – tervezetet. Ismertetve.  
 
Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-terveztet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

60/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Pályázatot kíván benyújtani az óvoda eszközbeszerzésére.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és az erre alkalmas céggel a 
szerződést kösse meg a pályázatírás vonatkozásában.  
 

3. A pályázathoz szükséges önerőt és költségeket a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
Határidő: folyamatos.  
Felelős: a polgármester.  

 
Szabó József polgármester  
A szennyvízberuházással kapcsolatban most már el kell döntenünk, hogy mennyit vállal be az 
önkormányzat az önerőből és mennyit a lakosság.  
Én az alábbi határozat-tervezetet javaslom elfogadásra:  

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
…/2012. (V. 29.) számú  

Határozata  
 

A Képviselő-Testület  
1. A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági 

befizetésekből és saját forrásból kívánja biztosítani az alábbiak szerint:  
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- Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:  
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% ) 

- Önerőből  
a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában 

biztosítandó) 47%: 79.212.491 Ft (=168.537.215 Ft * 47%)  
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel útján biztosítandó) 53 %: 89.324.724 Ft 

(=168.537.215 Ft * 0,53 %)  
 

2. Az önkormányzat fenntartja magának azt, hogy a lakossági hozzájárulás és az 
önkormányzati önerő %-os mértékét (nagyságát, formáját és a finanszírozási feltételek 
módját) bármikor megváltoztathatja, továbbá azt, hogy ezen a két forrási 
lehetőségeken kívül más alternatívát is választhat.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse Hosszúpályi Polgármesterét.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester 

 
A Képviselő-Testület a polgármester által javasoltakkal egyetért és támogatja azt 
maradéktalanul.  
 
Javaslom, hogy az előbb ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

61/2012. (V.29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1.A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági 
befizetésekből és saját forrásból kívánja biztosítani az alábbiak szerint:  
 

- Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:  
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% ) 

- Önerőből  
c. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában 

biztosítandó) 47%: 79.212.491 Ft (=168.537.215 Ft * 47%)  
d. önkormányzati önerő (hitelfelvétel útján biztosítandó) 53 %: 89.324.724 Ft 

(=168.537.215 Ft * 0,53 %)  
 

2.Az önkormányzat fenntartja magának azt, hogy a lakossági hozzájárulás és az 
önkormányzati önerő %-os mértékét (nagyságát, formáját és a finanszírozási feltételek 
módját) bármikor megváltoztathatja, továbbá azt, hogy ezen a két forrási 
lehetőségeken kívül más alternatívát is választhat.  
 
3.Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse Hosszúpályi 
Polgármesterét.  
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Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester 

 
Szabó József polgármester  
A honvédségtől ismét sikerült inkurrens anyagokat szereznünk. Nagy munkája volt ebben 
Basa Attila alpolgármester Úrnak, melyet köszönök.  
 
Az anyagok az alábbiak:  
Ruházati anyagok 
 
Fsz. Megnevezés Écs. Mennyiség        Egység 

1.  82 M téli alsó I 200 db 
2.  87 M eje. téli nadrág I 31 db 
3.  87 M re.szer. téli nadrág I 17 db 
4.  87 M eje. nyári zubbony I 51 db 
5.  Szakácskabát II 50 db 
6.  Szakácskötény II 50 db 
7.  Hálózsák  „Tamás” II 9 db 
8.  Hálózsák „ Tamás” V 49 db 
9.  82 M vsz-hez lepedő II 200 db 
10.  87 M eje. téli zubbonybélés I 100 db 
11.  Kötött téli kesztyű I 90 pár 
12.  Kötött téli kesztyű II 82 pár 
13.  Trópusi zubbony ttka. II 100 db 
14.  65 M gyak. női nadrág I 50 db 
15.  65 M gyak. zubbony női  I 50 db 
16.  82 M re. haj. téli zubbony II 2 db 
17.  82 M re. haj. téli nadrág I 44 db 
18.  65 M gyak. zubbony I 70 db 
19.  65 M gyak. zubbony II 10 db 
20.  Gyapjú fejvédő II 100 db 
21.  93 M eje. téli nadrágbélés II 100 db 
22.  Gyakorló ing V 200 db 
23.  Paplan II 100 db 
24.  Téli gyak. zokni barna II 365 pár 
25.  Fehér ing ( szakács, orvosi ) II 474 db 
26.  Fehér ing h. ujjú II 139 db 
27.  Zöld rövid alsónadrág szövött I 500 db 
28.  PH. ágybetét 2 részes I 4 db 
29.  Fejpárna 90×70 II 31 db 
30.  Re. haj. selyem alsó rm. I 99 db 
31.  Re. haj. selyem alsó II 347 db 
32.  65 M bakancs II 150 pár 
33.  Kimenő félcipő I 100 pár 
34.  Félcipő nyári rehajózó I 50 pár 
35.  Hálótermi takaró I 300 db 
36.  Törölköző I 300 db 
37.  88 M hálózsák II 500 db 
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Közlekedési szaktechnikai eszközök 
 

Fsz. Megnevezés Mennyiség Egység 
1.  HT-20 kézi hidraulikus emelő 3 db 
2.  Lépcsőnjáró kézi targonca 3 db 
3.  Zsákszállító kézi targonca tip. nélküli 5 db 
4.  EUR-1 dróthálós raklap 40 db 
5.  EUR-1 síkfaraklap 20 db 
6.  Négykerekű raktári kézi kocsi 1 db 
7.  13. tip. konténer 3 db 
8.  09. tip. konténer 2 db 
9.  69. tip. konténer 3 db 
10.  90. tip. konténer 4 db 

 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

62/2012. (V. 29.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes 
tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium részére 
feleslegessé vált, az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra. A 
rendelkezésre bocsátott szakanyagokat tisztelettel köszönetét fejezi ki.  
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megküldi az alábbi kezdeményezést a 
szakanyagokra az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet 50. § (1) – (2) bekezdései alapján.   

 
Ruházati anyagok 
 
Fsz. Megnevezés Écs. Mennyiség        Egység 

38.  82 M téli alsó I 200 db 
39.  87 M eje. téli nadrág I 31 db 
40.  87 M re.szer. téli nadrág I 17 db 
41.  87 M eje. nyári zubbony I 51 db 
42.  Szakácskabát II 50 db 
43.  Szakácskötény II 50 db 
44.  Hálózsák  „Tamás” II 9 db 
45.  Hálózsák „ Tamás” V 49 db 
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46.  82 M vsz-hez lepedő II 200 db 
47.  87 M eje. téli zubbonybélés I 100 db 
48.  Kötött téli kesztyű I 90 pár 
49.  Kötött téli kesztyű II 82 pár 
50.  Trópusi zubbony ttka. II 100 db 
51.  65 M gyak. női nadrág I 50 db 
52.  65 M gyak. zubbony női  I 50 db 
53.  82 M re. haj. téli zubbony II 2 db 
54.  82 M re. haj. téli nadrág I 44 db 
55.  65 M gyak. zubbony I 70 db 
56.  65 M gyak. zubbony II 10 db 
57.  Gyapjú fejvédő II 100 db 
58.  93 M eje. téli nadrágbélés II 100 db 
59.  Gyakorló ing V 200 db 
60.  Paplan II 100 db 
61.  Téli gyak. zokni barna II 365 pár 
62.  Fehér ing ( szakács, orvosi ) II 474 db 
63.  Fehér ing h. ujjú II 139 db 
64.  Zöld rövid alsónadrág szövött I 500 db 
65.  PH. ágybetét 2 részes I 4 db 
66.  Fejpárna 90×70 II 31 db 
67.  Re. haj. selyem alsó rm. I 99 db 
68.  Re. haj. selyem alsó II 347 db 
69.  65 M bakancs II 150 pár 
70.  Kimenő félcipő I 100 pár 
71.  Félcipő nyári rehajózó I 50 pár 
72.  Hálótermi takaró I 300 db 
73.  Törölköző I 300 db 
74.  88 M hálózsák II 500 db 

 
Közlekedési szaktechnikai eszközök 
 

Fsz. Megnevezés Mennyiség Egység 
11.  HT-20 kézi hidraulikus emelő 3 db 
12.  Lépcsőnjáró kézi targonca 3 db 
13.  Zsákszállító kézi targonca tip. nélküli 5 db 
14.  EUR-1 dróthálós raklap 40 db 
15.  EUR-1 síkfaraklap 20 db 
16.  Négykerekű raktári kézi kocsi 1 db 
17.  13. tip. konténer 3 db 
18.  09. tip. konténer 2 db 
19.  69. tip. konténer 3 db 
20.  90. tip. konténer 4 db 

 
A Monostorpályi Község Önkormányzat az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007.(X,4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a következőket is rögzíti határozatában: 
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Felhasználási cél: polgárvédelmi feladatok, katasztrófavédelmi feladatok, 
köztisztasági feladatok ellátása, szállítási feladatok, élelmezési feladatok, utak 
takarítása,  
 
Segítendő feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
foglalt kötelezően és az önkormányzat által vállalt feladatok ellátására. (polgárvédelmi 
feladatok, katasztrófavédelmi feladatok, stb.) 

 
A feladatot előíró jogszabályi rendelkezés: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1), (4)-(5) bekezdés. 
 
A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti szakanyagok térítésmentes tulajdonba 
adása érdekében felmerülő költségek megtérítését a Monostorpályi Község 
Önkormányzat vállalja.  

 
Szabó József polgármester  
A szennyvízberuházásban a lakosság tehát közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában fogja 
biztosítani az önerőt. Ehhez egy alszámlát kell nyitnunk, amely az önkormányzat alszámlája 
lesz.  
 
Javaslom, hogy a szennyvízberuházás lakossági közcélú érdekeltségi hozzájárulásainak 
befizetéséhez szükséges önkormányzati alszámlát nyissunk a számlavezető 
pénzintézetünknél, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

63/2012. (V. 29.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 
 

1. A Monostorpályi Község Önkormányzata nevére az önkormányzat alszámlájaként 
számlát kíván nyitni a szennyvízberuházás közcélú érdekeltségi hozzájárulásainak 
befizetésére.    

 
Monostorpályi Község Önkormányzata adószáma: 

15728874-2-09 
 

2. Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert, a jegyzőt, és az 
önkormányzat pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a 
bankszámlaszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a 
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szerződések aláírására. A bankszámla feletti rendelkezési jog a 3. pontban szereplő 
személyek közül két személy együttes aláírásával együtt érvényes, bélyegzővel.  

 
3. Bankszámlák (1. pontbeli) feletti rendelkezési jog illeti meg:  

a) Szabó József polgármestert,  
b) Juhász Péter jegyző t,   
c) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző).  

 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester, a jegyző és a pénzügyi ellenjegyző  

 
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  
 


