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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20--án 
megtartott nyílt , közmeghallgatással egybekötött ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: -  
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám:   15- … /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok: -  
 
Rendeletek: -  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
 
1. Közbiztonsági helyzetről általános tájékoztatás  

Előadó:  Tollas Vince a Hosszúpályi Rendőrőrs Parancsnoka  
 

2. Szilárd hulladék szállítással kapcsolatos tájékoztatás  
Előadó:  Buzás Márta az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.  

Ügyfélszolgálati Vezetője  
 

3. Egyebek  
 
 
 
Monostorpályi, 2012. december 20.      
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. december 20-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt, közmeghallgatással egybekötött  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   
- Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, kapitányságvezető Debrecen 
- Tollas Vincze r. alezredes őrsparancsnok Hosszupályi 
- Szűcs Gyula r.tzls 
- Buzás Márta  AKSD. képviseletében  

 
Lakosok száma: 26 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelent képviselőket, külön köszönti a Rendőrkapitányság képviseletében 
megjelent Tollas Vince r. alezredes Hosszúpályi Rendőrőrs parancsnokát, Szőcs Gyula 
körzeti megbízottat,  Buzás Mártát az AKSD képviseletében, valamint a lakosság körében 
megjelenteket. Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, Kapitányságvezető jelenleg Kokad településen 
hasonló fórumon vesz részt, késve Megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a 
Képviselő-Testületi ülés határozatképes. 2 fő képviselő jelezte a távollétét.  
 
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, Kapitányságvezető jelenleg Kokad településen hasonló fórumon 
vesz részt, késve fog érkezni, ezért javasolja, hogy az 1. és 2. napirendi pontot cseréljük 
meg,és   az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Szilárd hulladék szállítással kapcsolatos tájékoztatás  
Előadó:  Buzás Márta az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.  

Ügyfélszolgálati Vezetője  
 

2. Közbiztonsági helyzetről általános tájékoztatás  
Előadó:  Tollas Vince a Hosszúpályi Rendőrőrs Parancsnoka  
 

3. 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. 
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Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Szilárd hulladék szállítással kapcsolatos tájékoztatás  
Előadó:  Buzás Márta az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati Vezetője  
 
Szabó József polgármester  
Minden napirendhez a lakosság körében megjelentek is kérdést tehetnek fel, kérek mindenkit, 
hogy legyenek türelmesek egymással. Felkérem Buzás Mártát, hogy tegye meg tájékoztatóját 
a képviselő testület, valamint a  község lakossága felé. 
 
Buzás Márta AKSD képviselő 
Köszönöm a meghívást erre a képviselő-testületi ülésre, melynek örömmel tettem eleget. 
Előre elkészített tájékoztatásom nincs, inkább kérdéseket várok, arra szeretnék válaszolni. 
 
Szabó József polgármester 
Mint tudják, a kommunális hulladékkezelés is kötelező önkormányzati feladat, mellyel az 
AKSD lett megbízva.  Jelenleg a  szolgáltatás törvényi háttere átalakulóban van, és 
közbeszerzés keretében újra meg kell  pályáztatni az önkormányzatoknak. A megyében nem 
nagyon van más potenciális szolgáltató, tehát  a jövőben is remélhetőleg ez a kapcsolat 
megmarad, természetesen új szerződés kötést követően.  
Kérem, hogy akinek e napirendhez kérdése, hozzászólása van, szíveskedjen megtenni. 
 
Major Imre 
Súlyra vagy literre van megállapítva a beszállított hulladék? 
 
Búzás Márta AKSD 
A jelenlegi díjkalkuláció alapján történik, mely a telepre összesen beszállított mennyiség után, 
szállítási költség, futott km, üzemanyag, dolgozók személyi költsége, tehát az össz költség 1 
literre eső költsége. 
 
Major Imre 
Mi az oka annak, hogy 2006-ban 2.400 Ft-al indult a negyedévi hulladéklszállítási költség, 
mely jelenleg már 4.500.- Ft, illetve inkább 5.000.- Ft felé tart. Meddig fog ez menni? 
 
Búzás Márta AKSG 
Mint ahogy az infláció, plusz üzemanyag ár is folyamatosan emelkedik.  Az ÁFA-t is 15 %-
ról 27 %-ra emelték, , és ezek miatt minden egyéb szolgáltatás díja is nőtt. 
 
Major Imre 
Hogyan lehetne csökkenteni? pl. 60 literes edényekkel, vagy akik kérik a zsák használatát, 
annak jó lenne engedélyezni, mert sokan vannak akik szinte alig tesznek ki szemetet, mégis ki 
kell fizetni. 
 
Búzás Márta AKSD 
Jelenlegi törvények alapján csak a zsák használata nem engedélyezhető, minimálisan csak a 
120 literes kukát fed le. Van olyan település ahol 60 literes kukát használnak, de ott csak 1-2 
fő él életvitelszerűen egy háztartásban. 
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Ha ilyen lenne az nem azt jelenti, hogy csak fele díj lenne, mert a költségelemek 
összességéből, a beszállított súly az alap.  
Igazságosság alapján sem feleződik meg, az a 120 literes  rovására menne.  
Egyébként Monostorpályi községben a 120 literes edények állnak rendelkezésre, melyek az 
önkormányzat tulajdonában vannak. Pályázat útján ingyen  sikerült ezeket beszerezni. a 60 
literes edény bevezetésével egyrészt azt meg kellene vásárolni és a költsége közel azonos 
lenne  mint a 120 literes, ezen felül a díjba be kell számítani,mint költségnövelést. 
 
Major Imre  
Ha szelektív gyűjtésre állnának, és bérleti díjat fizetnénk, esetleg csökkenteni lehetne a díjakat 
a gyűjtőládákkal. Ön szerint hogyan lehetne csökkenteni a díjakat? 
 
Búzás Márta AKSD 
A gyűjtőládáknak nincs bérleti díja, a szelektív gyűjtés az önkormányzat tulajdonában lévő 
szigetekről történik, amely az üzemeltető szolgáltató feladata két hetente. Ezeknek a költsége 
másképp oszlik meg, mivel fele az eladásból befolyt összeggel csökken, az vissza van 
forgatva a díjkalkulációba. Megjegyezném, hogy sokkal kevesebbet fizet az állam a 
másodnyersanyagért. Arról is kaptam tájékoztatást, hogy 270 db. komposztláda lett kiosztva a 
településen, így sokan komposztálnak. Ez bizonyára idővel hatással lesz az elszállított szemét 
mennyiségére, eddig még nem mutatkozott különbség. Arra, hogy szerintem hol tudnánk díjat 
csökkenteni, sajnos nem tudok választ adni. A törvényi háttér jelenleg van alakulóban, ami a 
díjban is bizonyára meg fog mutatkozni. 
 
Major Imre 
Mi van azokkal, akik egyáltalán nem fizetnek? Mi fizetjük meg helyettük is? 
 
Búzás Márta AKSD 
Jelenlegi törvény alapján adók módjára történő behajtással lehet élni a szolgáltatóknak, 
melyet az önkormányzat hajt be. Ha a tárolóedény ki van a lakás tulajdonosának adva, akár 
tesz ki szemetet, akár nem, mindenképpen a szállítójármű ugyan úgy elmegy előtte is, és 
nekünk  azt ki is kell számláznunk. Ha nem történik meg a befizetés, és nem lehet behajtani, 
gyűlik a kintlévőség. Jelenleg 5,5 millió forint ami kint van, egy éven túli tartozás 3,4 millió 
Ft-ot tesz ki, ami az éves árbevétel 10, 2 %-a 
Ezek visszajelentésre kerülnek, mint behajthatatlan költség, és akkor lehetőség van 
ráfordításként kivezetni a rendszerből, de ez is költségtétel lehet. Ennek ez a menete, de erre 
2005 óta nem került sor. 
 
Pusztai János 
Úgy hallottam, hogy tervezet alatt áll, hogy az AKSD-nek kötelező lesz a lakásoktól is a 
szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása. Ezzel kapcsolatosan van-e erről  tudomásuk, 
elképzelhetővé válhat-e hogy non–profit lesz a szolgáltató? 
Másik kérdésem, hogy akik rendszeresen fizetik a hulladékkezelési díjat, karácsonyi ajándék 
gyanánt nem lehetne-e olcsóbbá tenni részükre? 
 
Búzás Márta AKSD 
Jelenlegi szerződésünk az önkormányzattal december 31-én lejár.  Új megállapodásuk a 
várható új törvénynek a függvénye, hogyan tudunk annak megfelelni, hogyan tudjuk 
kivitelezni. a háztól történő szelektív hulladékszállítás elébb-utóbb kötelez lesz, bárki  lesz a 
szolgáltató. A törvénynek  ezzel az a célja, hogy – mivel lerakási járulékot kell fizetni- rábírja 
a lakosságot a háznál történő szelektív válogatásra, ne kelljen a föld alá temetni, mert ez 
magas költség, és évről-évre csak nőni  fog. Monostorpályi településen is meg lesz szervezve, 
mint ahogy Debrecenben. Derecskén már van havi 1 alkalommal szelektív szállítás. Ha a 
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törvény ezt előírja, akkor itt is meg kell valósítani. Az AKSD-nek is  nonprofittá kell válni 
2014-től. Karácsonyi ajándékot nem tudok senkinek sem ígérni és garantálni. 
A non-profittá válás azt jelenti, hogy költség hatékonyan kell dolgozni, az esetleges 
nyereséget nem lehet kivenni, de általában nemhogy nyereséges, inkább veszteséges a 
vállalat. 
  
Szabó Péter 
Szelektíven gyűjtöm a hulladékot,  nagyobb tételben is. Mekkora az a tétel, amiért érte 
jönnek, mint magán embertől felvásárolni?  5 q, 10 q? 
 
Búzás Márta AKSD 
Erre eddig még nem volt példa. 
Legalább egy teherautónyi mennyiségnek kellene lenni, és külön szerződést kötünk nagyobb 
cégekkel, ahova kijárunk. Lakossági háztartásban keletkező szemétre ez nem vonatkozik, 
azért lettek a szigetek kihelyezve, hogy ide elviszi akinek nagyobb mennyiség összegyűlik. 
Amiről beszél, valószínű hogy nem a háztartásában keletkezik. Amennyiben tudatosan gyűjti, 
lehetőség van bevinni a lerakóba ahol átveszik. 
 
Szabó József polgármester 
Van-e még a hulladékszállítással kapcsolatosan kérdés? 
 
Hozzászólás hiányában szeretném megköszönni Búzás Mártának a  kérdésekre adott 
válaszokat.  
 
2. napirendi pont: Közbiztonsági helyzetről általános tájékoztatás  
Előadó:  Tollas Vince a Hosszúpályi Rendőrőrs Parancsnoka  
 
Szabó József polgármester 
Második napirend szerint a közbiztonsági helyzetről hallunk tájékoztatást. Felkérem Tollas 
Vince Hosszúpályi Rendőrőrs Parancsnokát, ismertesse tájékoztatóját erről az egész községet 
érintő helyzetről. 
 
Tollas Vince  Hosszúpályi Rendőrőrs Parancsnoka  
 ismertette tájékoztatóját Monostorpályi település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
2012-ben, az 01-11 hónap adatainak tükrében. 
Az általa  ismertetett tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként van csatolva. 
 
A tájékoztató megkezdését követően Dr. Uzonyi R. ezredes, kapitányságvezető a képviselő-
testületi ülésre megérkezett. 
 
 
Szabó József polgármester 
Megköszönte Tollas Vince r. alezredesnek a részletes tájékoztatót. 
Köszöntötte Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, kapitányságvezetőt, hogy megtisztelte képviselő-
testületünket jelenlétével. 
Kérte a jelenlévőket, hogy az elhangzott közbiztonsági helyzetről szóló tájékoztatóhoz akinek 
hozzászólása van, szíveskedjen megtenni. 
 
Pál János 
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Hallgatva a tájékoztatót, azzal egyetért, hogy sajnos a rendőrségnek kevés lehetősége van, 
mivel kevés hatáskörrel rendelkeznek. Magasabb rendőrségi körökben nem tudják és 
tapasztalják, hogy mi van itt a községekben.  
 
Dr. Uzonyi Attila r.ezredes 
Jól látják az emberek is, és egyetért ő is abban, hogy a rendőrség csak a jogszabályokon belül 
meghatározott feladattal bírnak. A tulajdon elleni szabálysértéssel uj feladatot kaptak, mivel 
az ügyészi eljárás ez ügyben megszűnt. Kistelepülést illetően a nyugalom érdekében az 
ügyészséget kihagyva járhatnak el. A másodszori, harmadszori elkövetőnél van eredménye az 
eljárásnak. A szórakozó helyeken történő személy elleni elkövetésnél ha  jelentik, csökkenteni 
lehet a nyitva tartást. Az ügyészségi - bírósági eljárásnál 2 év után van ítélet.  
Nagyon nagy szükség van a lakosság segítségére és együttműködésre. Monostorpályi 
településsel, a vezetéssel, polgárőrséggel igen jó a kapcsolata a rendőrségnek, kirívó 
események miatt nem kellett eljárásokat indítani. Ezúton köszönetet mondott ezért a jó 
kapcsolatért, és bízik a jövőbeni hasonló jó kapcsolat fenntartásában, együttműködésében. 
A képviselő-testület minden tagjának és minden jelenlévőnek boldog, és nyugodt  ünnepeket 
kíván. 
 
Szabó József polgármester 
Köszönöm a tájékoztatót, a kérdésre adott válaszokat. 
 
3.napirendi pont: Egyebek 
 
Szabó József polgármester 
Az egyebekben az önkormányzat fejlesztéseiről szeretnék szólni. 
 
Lezárult a 2011-ben elindított és végrehajtott pályázat, mely során Napkollektor felhelyezése 
valósult meg a Napközi és az Öno  épületeinek  tetőszerkezetére. A beruházáshoz összesen 
mintegy 16 millió forintnyi támogatást nyertünk, és jelentős megtakarítást eszközöltünk a két 
épület fenntartásánál. 
Szintén lezárult a 2011-ben elindított Komposztláda pályázatunk is, ahol mintegy 270 darab 
komposztládát osztottunk szét közel 10 millió forint értékben lakosaink körében annak 
érdekében, hogy az elszállított kommunális hulladék mennyiségét csökkentsünk. Ezzel azt a 
célt kívánjuk elérni, hogy a családoknál nagy terhet jelentő hulladékelszállítási díj a jövőben 
csökkentésre kerüljön.  
Ezen felül még két közvetlenül a lakosságot érintő program is lezárult 2012-ben. A Minden 
Gyerek Lakjon Jól program keretén belül a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok 
kaptak vetőmagot, és haszonállatokat, míg a „Nyúl-unk a munkáért” programban 20 család 
kapott anya, illetve kan nyulakat továbbtenyésztés céljából. Vélhetőleg ezen programokra 
2013-ban is pályázni fogunk, ha lesz rá lehetőségünk. 
2011-ben indítottuk el az Ivóvíz minőség javító beruházásunk előkészítő szakaszát, amelynek 
megtervezésére és engedélyeztetésére közel 14,5 millió forint támogatást nyert 
Önkormányzatunk. A tervezési folyamtok elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés van 
folyamatban és az előkészítő szakasz munkáinak lezárása, valamint maga a tényleges 
beruházást érintő munkálatok megkezdése. Terveink szerint Önkormányzatunk közel 150 
millió forint Uniós támogatásból hajtja végre az Ivóvíz minőségének javítását még 2013-ban. 
Itt kell megjegyeznem, hogy már ebben az évben muszáj volt az Arzénmentesítést elvégezni, 
így erre Önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól 5 millió forint plusz támogatást kapott, 
mely összegből a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. segítségével meg is valósítottuk ezt a 
kötelezettségünket. 
Még 2011-ben indítottuk el az úgynevezett Tanítóföldre tervezett Napelempark 
létrehozásával kapcsolatos pályázatunkat is, melyet hosszas procedúrák után 2012 
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februárjában támogatásra ítéltek. Sajnos a tevékenységünket jövedelemtermelőnek tekintették 
a hatóságok, így ennek megvalósítására 50 %-os támogatást nyertünk, ami közel 97 millió 
forintot jelent Önkormányzatunknak. Megkezdődtek a háttérmunkálatok és az egyeztetések a 
különböző hatóságokkal és szervezetekkel, melynek eredményeképpen jelenleg az engedélyes 
tervekre várunk, illetve a Közbeszerzés kiírásán dolgozunk a kivitelező kiválasztásának 
érdekében. Tavasszal ezen folyamatok lezárulnak, így reményeink szerint 2013 nyarára már 
befejeződik ezen fejlesztésünk, ezzel is jelentősen csökkentve majd a község közüzemi 
terheit. Az önerő tekintetében pályázatot nyújtottunk be az EU Önerőalapra, melyet az eddigi 
számlák tekintetében meg is kaptunk 100 %-ban, reméljük ez így lesz 2013-ban is. 
Korábban még elődeink elkezdték a Hosszúpályi és Hajdúbagos községekkel közösen 
megvalósítandó Szennyvízberuházás előkészítését, melyre támogatást is nyertek. Az 
előkészítő szakasz után 2012-ben a közreműködő szervezet érdemesnek találta a beruházás 
támogatását, mely alapján a három település közel 3,4 milliárd forint támogatást nyert.  
Az önerő kérdésében több lehetőség állt fent, melyre képviselő testületünk a Jegyző Úr által 
kivethető Közérdekű hozzájárulás beszedése mellett döntött, mert a számítások azt igazolták 
ez a legköltséghatékonyabb eljárás. Könnyítésként lehetőséget adunk arra, hogy részetekben 
befizethető legyen a lakossági hozzájárulás, melyet szerencsére lakosaink nagy része 
megértéssel fogadott és a hozzájárulást fizetik havi rendszerességgel az erre a célra nyitott 
elkülönített számlára. Ebben a pályázatban már túl sok mozgásterünk nem volt, abból kellett 
dolgozni, amit készen kaptunk, megpróbáljuk belőle kihozni a legjobb megoldást. Jelenleg a 
munkálatok elvégzésére szóló Közbeszerzési eljárás folyamatai, az ajánlattételi felhívások 
kihirdetésének előkészületei zajlanak, és reményeink szerint 2013 tavaszán a konkrét 
kivitelezői munkálatok is megkezdődhetnek. 
Természetesen ezen beruházást tekintve pályáztunk az EU Önerőalapra is, melyet reményeink 
szerint kedvező elbírálásban részesítenek és akkor a lakosság terheit még ezzel is 
csökkenthetjük. 
2012-ben több pályázatot is előkészítettünk annak érdekében, hogy a községet fejlesszük, 
biztonságosabbá tegyük, szépítsük, újítsuk, de sajnos ezen pályázatokat forráshiány miatt 
egyenlőre úgymond várólistára helyezték.  

- Egészségre nevelő és szemléletformáló programok és az Építő Közösségek 
létrehozása pályázatok /iskolában, óvodában, művházban olyan programok rendezése 
amellyel az egészséges élettel összefüggő szemléletek kialakítása a cél – pl. 
főzőiskola, kreatív foglalkozások, hagyományőrző tevékenységek, sportfoglalkozások, 
stb./ 

- Ingyenes számítógépek, nyomtatók és informatikai eszközök pályázat /közösségi 
Teleház létrehozásának ötlete, ahol nem csak az internetezési lehetőség kihasználása 
lett volna a cél, hanem a lakosság segítése is/ 

- Gondozási Központ felújítása és fűtéskorszerűsítése /ebben a pályázatban az ÖNO 
külső szigetelése, nyílászáróinak cseréje, és a fűtésének korszerűsítése volt a cél 
hőszivattyús eljárással – itt jegyezném meg, hogy ezt az eljárást Önkormányzatunk a 
pályázat várólistára való tétele ellenére is beüzemelte és már most látszik, hogy 
rengeteget tudunk vele spórolni/ 

- Közbiztonságot elősegítő pályázat - Térfigyelő kamerák felszerelésére a település több 
pontjára, és egy figyelőbázis kialakítása a Polgárőr irodában, ezzel is elősegítve a 
közbiztonság javítását 

- Iskolai tornaterem infrastrukturális fejlesztése (külső-belső felújítások és 
korszerűsítések, új eszközök beszerzése) 
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- „Apróságok háza a domboldalon” címmel az Óvodánk külső-belső korszerűsítését 
kívántuk pályázat útján elérni, illetve az Óvoda és a Napközi épületét egy fedél alá 
vonni, valamint az udvari játékokat korszerűsíteni. 

- Kondi-Park létrehozása az iskolaudvaron 
- Kerékpártároló létrehozása szintén az iskolaudvaron 

Ezen pályázatok várólistán vannak egyenlőre forráshiány miatt, de ha felszabadítanak rá 
forrást, akkor újra előveszik és megvalósulhatnak ezen beruházások. 
Erre egy konkrét példa a Könyvtárunk Informatikai korszerűsítéses pályázata. 2012 
májusában adtuk be ezt a pályázatot, akkor forráshiány miatt várólistára került, és a napokban 
kaptunk értesítést róla, hogy átcsoportosítás után a pályázat közel 8 millió forint 
támogatásban részesült, melyet az új helyre költözött könyvtárunk informatikai fejlesztésére 
fogunk fordítani. A könyvtár költöztetése előtt egy működésalapú eszközfejlesztéses 
pályázatot is nyújtottunk be közel 1,5 millió forint értékben, melynek elnyerése 
következtében teljesen új bútorzatot kapott a könyvtár.  
Szintén ilyen pályázatunk volt a Közösségi Közlekedés fejlesztése pályázat, ahol 
Önkormányzatunk 4 új a Létai úton már kialakított buszvárót fog létesíteni, három újonnan 
létrehozott buszöböllel, és a Petőfi téren a buszforduló is teljes átalakításon megy majd 
keresztül. Ezen célra közel 40 millió forint támogatást kapunk, melyhez 5 % önerőt kell 
biztosítanunk, de ezt is az EU Önerőalapból pályázzuk meg.  
Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Óvoda és a Napközi épületének fűtéskorszerűsítésével 
kapcsolatosan is, mivel a napokban kedvező elbírálásban részesült az úgynevezett Bio-Kazán 
programunk. Itt két faaprítékkal üzemeltethető kazán beszerzésére, egy tároló hely 
kialakítására, egy aprítékoló gép beszerzésére, valamint 2 fő állandó foglalkoztatására 
pályázatunk, melyre közel 16,5 millió forint támogatást kaptunk. Ennek előkészítése és 
kivitelezése a napokban elkezdődik, és vélhetően 3 hónap alatt kivitelezésre is kerül. 
Itt jegyezném meg, hogy foglalkoztatás szempontjából több úgynevezett Start-munka 
programot is be kívánunk indítani, mely alapján közel 140 embernek szeretnénk hosszútávra 
tervezhető munkát biztosítani. Erre a pályázatokat benyújtottuk jelenleg elbírálás alatt vannak. 
(Mezőgazdasági utak rendbetétele, Mezőgazdasági konyhakert létrehozása, Illegális 
hulladéklerakók felszámolása, Téli – egyéb értékmegőrző programok beindítása /csomagoló, 
asztalos műhely, hűtőház/ azaz a „KOLÓ” felújítása). 
Jelenleg folyamatban van az intézmények Napelemekkel való ellátásával kapcsolatos 
pályázatunk előkészítése, mellyel 7 intézményünk tetejére kerülne napelem kiváltva így a 
villanyszámláinkat. 
Az Egészségházunk fejlesztésére, külső – és belső felújítására is kívánunk pályázni, 
melynek előkészítői munkái a napokban befejeződnek és a pályázat benyújtásra kerül, így 
annak támogatását elnyerve 2013-ban már új és korszerű várók, rendelők, és gyógyszertár 
fogadja a lakosságot. 
Sajnos ebben az évben a területi LEADER csoport újraszervezése miatt nem tudtunk pályázni 
falumegújítási programokra (piac, főtér, játszótér, tájház, stb.), mivel itt nem volt tervezhető 
keret, de remélhetőleg erre 2013-ban már lesz lehetőségünk, melyeket ki is akarunk 
használni. 
Új kezdeményezésként úgynevezett EGTC szervezethez való csatlakozás, vagy új 
létrehozásának lehetőségét is fontolgatja Önkormányzatunk elősegítve ezzel azt, hogy még 
több pályázati lehetőség nyíljon meg Községünk részére, hiszen ezzel már közvetlenül az 
Európai Uniótól is lehívhatóak lesznek támogatások. 
 
 A Létamed Zrt. működtetésében önkormányzatunk 11 %-os tulajdonnal rendelkezik. Ma 
kaptuk meg a legfrissebb anyagot, melyben működési hányról tájékoztatnak bennünket, és a 
tulajdonosok által kívánják pótolni ezt a hiányt.  A tulajdonosi testület  úgy döntött, hogy nem 
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támogatja ilyen formában a javaslatot, mivel van olyan település, aki még nem fizette meg a 
tulajdonosi hányada után járó hozzájárulást. Fennáll a veszélye annak, hogy bezárják az 
intézményt. A működési engedélyezésnél előírás volt, hogy 5 évig működtetni kell, 
amennyiben ez nem történik meg, akkor az egy milliárd Ft –ot, amit támogatásként kaptak, 
vissza kell fizetni. Ez bennünket is terhelne. Holnap lesz egy ujabb egyeztetés. Az új 
kimutatás már nem olyan veszélyes.  
Megragadja ezt az alkalmat is arra, hogy a lakosság minél szélesebb körben vegye igénybe a 
rendelőintézetet. Már az új jogszabály változás alapján a háziorvosoknak is oda kell utalni a 
betegeket, így kicsit irányítottabb lesz. Úgy tűnik, hogy ez egy előkészítés, az állam előbb-
utóbb magához vonja az intézményt. 
 
Önkormányzatunk az Önkormányzati tűzoltósághoz csatlakozott mivel távolságot illetően ez 
van közel településünkhöz amennyiben  az szükséges rövid időn belül ideérnek. Jelenleg 
Létavérteshez tartozunk.  
Az önkormányzatoknak kell fenntartani, így hozzájárulást is évente 400 eFt-ot kell fizetnünk.  
Itt az év vége, és újabb 300 eFt plusz támogatást kértek a hiány fedezésére. Az év elején 
megállapított hozzájárulást kifizettük, ezért a plusz támogatási igényt nem fogadtuk el. 
Lenne még egy másik megoldás is, hogy a Debreceni állami tűzoltósághoz csatlakozzunk, 
amihez nem kell támogatást fizetnünk, de az esetbe ha valami baj van, több időt venne 
igénybe, mivel Püspökladányból tudnának kocsit küldeni. 
 
A járások kialakítása hivatalunkat is érinti. 
Egy főt adtunk át, és itt Monostorpályiban 1 hely lesz kijelölve ahol ügysegéd fog jelen lenni. 
Hosszúpályiban is lesz egy kirendeltség. Vállalnunk kellett az irodát, számítástechnikai 
eszközt, amit a jövőben használják. 
  
A 3000 fő alatti településeknek választani lehetett az iskola átadást illetően az államnak. Akár 
hogy számolgattuk, a képviselő-testület úgy döntött, - mivel nem tudjuk üzemeltetni 
feladatalapú finanszírozás mellett, -  át kell adnunk nekünk is. Mint fenntartónak továbbra is 
tulajdonában maradtak az épületek, igy az iskola továbbra is a fejleszthető intézmények között 
van pályázattal. 
Amint olyan feltétel lesz, hogy vissza lehet venni a működtetést, és olyan lehetőségünk lesz, 
akkor visszavesszük. 
 
Az önkormányzatoknál is átalakul a finanszírozás. ÖNHIKI pályázattal 22.400 mFt-ot kapott 
önkormányzatunk. Nagyobb problémával küzdő önkormányzatok többet kaptak. Lehet 
hallani, hogy az állam átvállalja  az önkormányzatok hitel tartozását. Mivel nekünk 10 millió 
Ft-os hitelkeretünk van, és ezt kimerítettük, nekünk ezt az összeget vállalják át. Ezzel a két 
összeggel úgy látjuk,  ki tudjuk hozni  a gazdálkodást hiány nélkül év végére. 
A jövő évi finanszírozás bizonytalan, de mindenképpen azon vagyunk, hogy megoldjuk. 
 
Elkészült a temetőben a harangláb, hamarosan felszerelik a harangot,  és vasárnap 12 órakor 
lesz annak felszentelése.  Ugyanezen a napon délután 3-kor lesz a falu karácsonya. Mindkét 
eseményre  szeretettel várunk mindenkit.  
 
Január közepén újabb élelmiszer osztás lesz, melyet elsősorban a szociálisan rászorultak 
körében fogunk kiosztani. 
A honvédségtől  is több 100 eFt-os tételben kapunk inkurrens anyagokat. 
 
A Bursa Hungarica pályázat keretében 2011 évben 3 fő jelentkezett, akik részére 5000 Ft-ot 
állapított meg a képviselő-testület. Ebben az évben 4 fő pályázott, mint a 4 főt támogattuk 
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5000 Ft-al havonta. Ehhez a Megyei Önkormányzat és a felsőoktatási intézmény is ad 5000 – 
5000 Ft-ot részükre, így a tanulmányaikhoz havi 15.000.- Ft támogatáshoz jutnak. 
 
Kérem, hogy akinek az elhangzott tájékoztatóhoz kérdése, hozzászólása van, szíveskedjen 
megtenni. 
 
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  


