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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20.-án megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 64 /2012. (VI. 20.) számú határozat.     
d. rendeletek: - 
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 64/2012. (VI. 20.) számú határozat: Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 
megállapításához döntés meghozatala a jegyző részére  
 

Rendeletek:  
- - 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása és kivetése (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
 
Monostorpályi, 2012. június 20.        
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. június 20.-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

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

- Juhász Péter jegyző   
 

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. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása és kivetése (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
Szétosztásra kerülnek még a napirendi pontokhoz dokumentumok, melyeket a 
képviselők áttanulmányoznak.  
 
1.napirendi pont: Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása és kivetése (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás?  
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Kérdés és hozzászólás a Képviselő-Testületi tagok részéről nem érkezett.  
 
Szabó József polgármester  
Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

64/2012. (VI. 20.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. A szennyvízberuházás megvalósítása végett a Képviselő-Testület megkeresi 
Monostorpályi Jegyzőjét, hogy a 61/2012. (V. 29.) számú határozat értelmében a 
Monostorpályi Község közigazgatási területén az érintett ingatlanok vonatkozásában 
a közcélú érdekeltségi hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével határozza meg:  

a. Területi hatálya: Monostorpályi Község közigazgatási területén a 
szennyvízberuházással érintett ingatlanok.  

b. Személyi hatálya: a szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosai, 
használói figyelemmel a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) 25. § (3) bekezdésében foglaltaknak.  

c. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás: (85%-os támogatási intenzitás mellett) 
- teljes beruházásra vonatkozó összege: 90.000 Ft/ingatlan.  
- 2013. évre eső összege: 45.000 Ft/ingatlan.  

d. A közcélú érdekeltségi hozzájárulást egy összegben és havi részletekben is be 
lehet fizetni az önkormányzat ezen céljára létrehozott, elkülönített 
számlaszámra.  
 

2. Amennyiben a szennyvízberuházás támogatási intenzitása változik, akkor a 
Képviselő-Testület dönteni fog a közcélú érdekeltségi hozzájárulások nagyságáról és 
a további jegyzői intézkedések megtételéről.  
 

3. A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációk a jegyző 
rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban.  

 
4. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hivatali közigazgatási munkálataival 

kapcsolatos fedezetet a mindenkori költségvetés tartalmazza. (munkabér, járulék, 
adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadások).  

 
5. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: folyamatos.  
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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  
 


