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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 66 /2012. (VII. 31.) számú határozat.     
d. rendeletek: - 
 
Ügyiratszám: 15-…/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 66/2012. (VII. 31.) számú határozat: Ivóvízminőségjavító program pályázattal 
kapcsolatos BM önerő pályázat beadása   
 

Rendeletek:  
- - 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Ivóvízminőségjavító program pályázattal kapcsolatos BM önerő pályázat 
beadása  (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
 
Monostorpályi, 2012. július 31.        
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. július 31.-én 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   
- Dr. Varga Zoltán képviselő  
- Berényi Attiláné képviselő.   

 
Távolmaradását bejelentette: -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes.   
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását, mely az alábbi:   
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Ivóvízminőségjavító program pályázattal kapcsolatos BM önerő pályázat 
beadása  (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
Kérte, hogy aki a napirendhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
 
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 
tettek javaslatot. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Ivóvízminőségjavító program pályázattal kapcsolatos BM önerő 
pályázat beadása  (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás?  
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2012. (VII.  25.) számú határozata 

Folyószámla hitel felvételről 
 
A Képviselőtestület  
Elhatározza a Monostorpályi Község Önkormányzata által a KEOP-7.1.0/11-2011-0067. 
kódszámú, „Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi településen” című pályázat 
keretében elnyert pályázati összeghez az önrész 100 %-ának visszaigénylésére, az EU Önerő 
Alaphoz pályázat benyújtását. A projekt keretében tervezett fejlesztés: az ivóvízminőség 
javítása Monostorpályi településen. 
 

A pályázat összköltsége: 14.500.000,- Ft, pályázat pénzügyi ütemezése:  
• 2012. év: 14.500.000,- Ft költség 

 
A pályázat pénzügyi forrásainak összetétele: 

• KEOP-7.1.0 konstrukció keretében elnyert támogatás: 
12.325.000,- Ft 

• biztosítandó saját forrás összege: 2.175.000,- Ft 
 
   Saját forrás összetétele:  

• EU Önerő Alap támogatás: 2.175.000,- Ft 
 
Az önkormányzat a saját forrást 100%-ban az EU önerő alap támogatás 
terhére kívánja biztosítani.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Szabó József polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
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.  
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 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
 


