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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30.-án megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 24 - 35 /2012. (III. 30.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 9 – 13 / 2012. (III. 31.) önkormányzati rendeletek.    
 
Ügyiratszám: 15-8/2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 24/2012. (III. 30.) számú határozat: Óvoda felújítására, bővítésére pályázat 
benyújtása                   A15 

- 25/2012. (III. 30.) számú határozat: Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat 
benyújtása                  A15 

- 26/2012. (III. 30.) számú határozat: Iskola tornaterem felújítására pályázat 
benyújtása            A15 

- 27/2012. (III. 30.) számú határozat: A közalkalmazotti és munkatörvénykönyve 
alapján foglalkoztatott dolgozók részére történő természetbeni juttatásra (ebéd) döntés 
meghozatala              Z1 

- 28/2012. (III. 30.) számú határozat: Gondozási Központ bankszámlanyitása végett a 
16/2012. (II. 20.) számú határozat módosítása         Z1 

- 29/2012. (III. 30.) számú határozat: A könyvtár gondozási központhoz történő 
helyezésére jegyzői felkérés           L6 

- 30/2012. (III. 30.) számú határozat: HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötendő 
vagyonkezelési szerződésre vonatkozó kritériumok megállapítása, észrevételek 
megtétele             K9 

- 31/2012. (III. 30.) számú határozat: Vágó Andrásné 0335/2 hrsz-ú ingatlan egy 
részére vonatkozó beadványának elbírálása                                                               

- 32/2012. (III. 30.) számú határozat: Ivóvízminőségjavító programra vonatkozó 
beszerzési eljárásban a polgármesteri döntés elfogadása       K9 

- 33/2012. (III. 30.) számú határozat: „E-ON Családi Foci Önkormányzatoknak” 
pályázat beadása              A15 

- 34/2012. (III. 30.) számú határozat: Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés pályázat 
beadása (könyvtár bútor beszerzés, stb.)         J1 

- 35/2012. (III. 30.) számú határozat: 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása Z1   
 
Rendeletek:  

- 9/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelet: A Monostorpályi Község Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról          B1 

- 10/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelet: A temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása I6 

- 11/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet 
módosításáról          L3 

- 12/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet 
módosításáról          L3 

- 13/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelet: az étkeztetésről és az igénybevételéért 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról          L3 
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NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Óvoda felújítására, bővítésére pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Iskola tornaterem felújítására pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

5. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

6. Egyebek  
 

 
 
 
Monostorpályi, 2012. március 30.      
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2012. március 30-án 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:  

- Kardos Róza PB külsős tagja  
- Juhász Péter jegyző   
- Merkószki András tagintézmény-vezető  
- Kungler Sándor Gondozási Központ vezetője  

 
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. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Óvoda felújítására, bővítésére pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Iskola tornaterem felújítására pályázat benyújtása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

5. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos 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.  
 
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Az iskola tornaterem felújítása pályázatához szükséges külön a költségvetési rendeletünkben 
feltüntetni a sportfeladatokra vonatkozó költségvetési sort. A rendelet-tervezetet e tekintetben 
elkészítettük.  
Ismertetve.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
A PB elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet az előterjesztett formában a Képviselő-Testület fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testületének 

9/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. § A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 
6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.  
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2. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő munkanap 
hatályát veszti.  
 
 

Szabó József        Juhász Péter  
polgármester                                                                              jegyző 

 
Jelen rendeletet 2012. március 31. napján kihirdettem.  

Juhász Péter 
jegyző 

 
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képező rendelet mellékletét képezi.  
 
2.napirendi pont: Óvoda felújítására, bővítésére pályázat benyújtása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérném a pénzügyi bizottság (PB) javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
A PB elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Szabó József polgármester  
A PB elfogadásra javasolta. A pályázati anyag elkészült. EAOP 4.1.1.-es pályázatról van szó. 
Egy tornaszobával és egy csoportszobával bővül az intézmény. A konyha átalakítása is benne 
van. Az étkezést is házon belül tudjuk megoldani, lesz külön tálaló rész is. A konyhában a 
vizesblokk, öltöző is kialakításra kerül. Minden egyes előírásnak meg fog felelni a konyha.  
95%-os támogatású a pályázat, bruttó összegben, így 5 % az önerő. Van benne még 14 M 
forint körüli összeg az eszközbeszerzésekre az óvoda vonatkozásában.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, 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 

24/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Hosszúpályi Mikro Térségi Óvodai Intézményfenntartói társulási tanács az 
ÉAOP-4.1.1/A-11 „Apróságok háza a domboldalon – óvodafejlesztés 
Monostorpályiban” megnevezéssel - az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján 
létrejött, nem jogi személyiségű társulás - döntött a bruttó 126.312.072,- Ft 
összköltségű ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat 
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benyújtásáról, felhatalmazta továbbá Monostorpályi Község Önkormányzatát, 
hogy a támogatás igénybevételére a pályázatot – a szükséges mellékletekkel együtt 
– nyújtsa be.  
 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata az 1. pontban ismertetett pályázatot 
benyújtja.  

Felelős: Monostorpályi Község Önkormányzata, Szabó József, polgármester 
Határidő: 2012. április 2. 

 
3. A pályázat keretében nevelési intézmények (óvoda) fejlesztése valósul meg, az 

alábbi helyszínen: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 51. sz. 1. hrsz. 
 

4. Kedvező elbírálás esetén a projekt megvalósításának finanszírozását az alábbiak 
szerint tervezi: 

      2012. év       
Igényelt támogatás (95,00%):    119.996.468 Ft 
Pályázathoz biztosított saját forrás (5,00%):             6.315.604 Ft 
A projekt elszámolható költségei összesen (100,00%):  126.312.072 Ft 

 
3.napirendi pont: Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérném a pénzügyi bizottság (PB) javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
A PB elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Szabó József polgármester  
A PB elfogadásra javasolja. Összesen 12,5 M forintra lehet pályázatni, 20% az önerő. 
Kereszteződéseknél, bevezető utaknál lenne kihelyezve a kamerák. A KMB-s irodában lenne 
a központja.  
 
Basa Attila alpolgármester  
Az E-ON – tól kell engedély?  
 
Szabó József polgármester  
Kell, fel kell venni a kapcsolatot velük. Ha nem engedélyezik, akkor saját oszlopokat kell 
felállítani és akkor az áramot oda kell vezetni.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, 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 
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Képviselő - Testülete 
25/2012. (III. 30.) számú 

Határozata 
 
 
 
A Képviselő-Testület  
 
1./ Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás megismerése 
után pályázatot nyújt be „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
Monostorpályi községben”, tárgyában 12.499.340 Ft. értékben 80 %-os BM támogatás 
igénybevételével, melyhez a szükséges 20 % önerőt 2.499.868 Ft. értékben biztosítja. 
 
2./   A pályázatot az Önkormányzat adja be az ebr42 rendszeren keresztül. 
 
4.napirendi pont: Iskola tornaterem felújítására pályázat benyújtása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérném a pénzügyi bizottság (PB) javaslatát.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő  
A PB elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Szabó József polgármester  
A tornaterem padlójának és a vizesblokkok, öltöző felújításáról lenne szó. 25 M Ft-ra lehet 
pályázni, 80% bruttó támogatott. Azért 20% az önerő, mivel nem vagyunk hátrányos helyzetű 
település. Árajánlatokat bekértük, ezt is megkapta mindenki. A PB is elfogadásra javasolja.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, 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 

26/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1./ Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 
megismerése után pályázatot nyújt be „Iskolai sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
Monostorpályi községben”, tárgyában 24.604.293 Ft. értékben 80 %-os BM támogatás 
igénybevételével, melyhez a szükséges 20 % önerőt 4.920.859 Ft. értékben biztosítja. 

 
2./   A pályázatot az Önkormányzat adja be az ebr42 rendszeren keresztül. 
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5.napirendi pont: A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.   
 
Basa Attila alpolgármester  
Fontos lenne a telekhatár kimérése, valamint még az, hogy ha kiemelt sírhely legyen, akkor az 
hol legyen. A parcellatervet is el kell készítenie már a temetkezési vállalatnak.  
 
Szabó József polgármester  
Kérünk majd a kimérésre ajánlatot.  
A rendelet – tervezet egészüljön ki még azzal, hogy egyébként sorba temetés van és előre 
megváltani nem lehet.  
 
Javasolja, hogy a módosítással együtt a Képviselő-Testület fogadja el a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

10/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete  
 

A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 
8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, 
valamint  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) – (5) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján  
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 40.§  az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

40.§ (4) bekezdés:  
Gyermek elhalálozása esetén a szülő vagy szülők a gyermekük sírhelye melletti egy 
sírhelyet (egyes vagy kettős sírhely) előre megválthatják, melyet a polgármester 
engedélyez. Ezt a soron következő temetés előtti sírhely kijelölése előtt kell jelezni a 
polgármester részére. Minden más esetben a sorba temetés kötelező, megváltani 
sírhelyet előre egyébként nem lehet.   

  

2. §  Jelen rendelet 2012. április 01.-jén lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 
nap hatályát veszti.  
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          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2012. 03.31.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
6.napirendip pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester 
A gondozási központban sikerült kialakítani a plusz férőhelyeket. Evégett a szociális 
rendeletünk módosítása szükséges.  
Ismerteti az előterjesztést részletesen.  
 
Javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
 

11/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. 
(IX. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,   
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
  
1.§  A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 30. § helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„30.§ (1) A Gondozási Központ intézményvezetője intézkedik a szociális alapszolgáltatás 
megszüntetéséről, illetve megszűnik 
a) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
kérelmére, mely esetben a felmondási idő 30 nap. 
b) az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
c) a jogosult halálával, 
d) a határozott idejű szociális ellátás időtartalmának lejártával. 
e) bentlakásos intézménybe történő elhelyezéskor, 
f) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, 
(2) A szociális alapszolgáltatásáért a Szt. 114.§-ban felsorolt jogosultaknak személyi térítési 
díjat kell fizetni, amelyet az intézményi térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. A 
személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, melynek összege 
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nem lehet magasabb a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjnál. A személyi 
térítési díj konkrét összegéről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően 
írásban tájékoztatni kell. 
(3) A személyi térítési díj összege az Szt. 116.§ (3) bekezdésére figyelemmel az Szt. 116.§ (1) 
bekezdésében foglalt jövedelem 
a) 30%-át étkeztetés, 
b) 25%-át házi segítségnyújtás,  
c) 30%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak. 
(4) A szociálisan rászoruló személy (továbbiakban igénybe vevő) kérelme alapján a 
megállapított személyi térítési díj  
a) csökkenthető 10%-kak, ha az igénybe vevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, 
b) elengedhető, arra az átmeneti időtartamra, amelyre az igénybe vevő rendszeres 
pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult. 
(5) Szociális rászorultság feltételei szociális étkeztetés tekintetében 
a) Életkora miatt szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, aki 60. életévét betöltötte. 
b) Egészségi állapota miatt szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinél háziorvos 
igazolja, hogy betegség, illetve más egyéb egészségügyi állapot miatt az érintett nem, vagy 
csak részben képes az önellátásra, ezáltal étkezését önmaga számára nem képes biztosítani. 
c) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan 
rászorultnak, ha vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkezést önmaga számára, azaz testi 
fogyatékos, értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, pszichiátriai betegségben szenved. 
d) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha vonatkozó 
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a szenvedélybetegség jellege miatt 
az érintett nem képes biztosítani az étkezést önmaga számára, azaz állapotából eredően 
képtelen önmagát ellátni. 
e) Hajléktalan személy akkor minősül szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában 
tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan 
étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan személy életét. 
(6) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.”  
 
2.§  A Helyi rendelet 31. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„31.§ (1) A étkeztetésre vonatkozó intézkedésekre értelemszerűen az Szt., a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(IX.24.) SzCsM. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.17.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat is alkalmazni kell. 
(2) Az étkeztetési feladatot a Gondozási Központ önállóan látja el, az Önkormányzat által 
működtetett főzőkonyhán előállított étel biztosításával. Az étkeztetés igénybe vehető helyben 
fogyasztással, az étel igénybe vevő által történő elvitelével, valamint az étel házhoz 
szállításával. Az igénybe vevő házhoz szállításra való jogosultságát a háziorvosnak kell 
igazolni. 
(3) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozat, illetve a 
szolgáltatást megállapító megállapodásban kell rendelkezni.”  
 
 
3.§  A Helyi rendelet 32. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„32.§ (1) Az idősek tartós bentlakásos szociális ellátása (továbbiakban: idősek otthona) 
tekintetében az állami normatívával nem támogatott férőhelyekre történő elhelyezésnek, az ide 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a következőket kell alkalmazni: 
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a) az állami normatívával nem támogatott férőhelyekre történő elhelyezés előtt a szociális 
szakellátást kérelmezőnek, törvényes képviselőjének, vagy egy harmadik félnek vállalnia kell a 
kieső állami normatívával megemelt intézményi térítési díj megfizetését. 
b) az ellátottnak a későbbiekben, a normatívával támogatott férőhelyre történő átkerülését, 
annak módját és feltételeit az ellátott és a szolgáltató között kötendő megállapodás részletezi.   
(2) Minden egyéb tekintetben az ellátásra vonatkozó jogszabályok az irányadók.” 
 
4. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 

Szabó József  
polgármester   

Juhász Péter  
jegyző  

 
Jelen rendeletet 2012. március 31. napján kihirdettem.  

 
Juhász Péter  

jegyző  
Szabó József polgármester  
A térítési díjak változása miatt is szükséges módosítani a szociális rendeletünket, valamint a 
gyermekétkeztetés vonatkozásában a másik térítési díjra vonatkozó rendeletünket.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Ismerteti a PB javaslatát a szociális rendeletben szabályozandó térítési díjak vonatkozásában.  
 
A Képviselő-Testület részletesen tárgyalja a térítési díjak összegét.  
 
Szabó József polgármester  
Összefoglalja és ismerteti a térítési díjakra tett összegeket, mielőtt szavazásra kerülne a sor.  
 
Javasolja, hogy az általa ismertetett térítési díjakkal fogadja el a Képviselő-Testület a 
rendelet-tervezetet és azzal, hogy 2012. április 8.-tól kelljen ezt alkalmazni.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

12/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdése, a 114. § (1) bekezdése, valamint a 115. § (10) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában és a 8. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,  
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
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1. §   A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.  

 
 
2. §  Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, a mellékletében szereplő térítési díjakat 

2012. április 8.-tól kell alkalmazni. Jelen rendelet 2012. április 9. napján hatályát 
veszti.  

 
Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
jegyző 

 
E rendeletet 2012. március 31.én kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter 

jegyző 
 

Melléklet a 12/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelethez   
Melléklet a 6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez   

 
Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 
díj (Ft)  

1. - 4. pontban 
bruttó  

Áfa 
összeg
e (Ft)  

Összesen 
(B+C)  

1 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

58 050 - 58 050 

2 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

1 935 - 1 935 

3 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 
normatíva támogatott  

58 050 - 58 050 

4 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 
normatíva támogatott  

1 935 - 1 935 

5 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra havi  

(demens és átlagos ellátottra) 
nem normatíva támogatott  

111 000 - 111 000 

6 
Gondozási Központban az idősek 

bentlakásos ellátásra napi  
(demens és átlagos ellátottra) 

3 700 - 3 700 
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nem normatíva támogatott  

7 
Szociális étkeztetés 
kiszállítás nélkül 

 

8 

- a öregségi 
nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 
200%-áig 

290 80 375 

9 

- a öregségi 
nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 
200-300%-a között 

343 92 435 

10 

- a öregségi 
nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 
300%-ától  

354 96 450 

11 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

32 8 40 

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
417 113 530 

13 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés 
nélkül  

80 20 100 

14 Házi szociális ellátásra   - -  
 
 

Nyersanyagnormák 
Sorszám  A B (nettó)   

1 Szociális étkezés (ebéd)  228  

2 
Idősek bentlakásos ellátása 

(reggeli, ebéd, vacsora)   
448   

3  
Idősek napközbeni ellátása 

(tízórai, ebéd, uzsonna)  
350   

 
Szabó József polgármester  
A gyermekétkeztetés vonatozásában is szükséges módosítani a rendeletünket. Kérem a PB 
javaslatát e tekintetben.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő   
Ismerteti a PB javaslatát a gyermekétkeztetés térítési díjai vonatkozásában.  
 
A Képviselő-Testület részletesen tárgyalja a térítési díjak összegét.  
 
Szabó József polgármester  
Összefoglalja és ismerteti a térítési díjakra tett összegeket, mielőtt szavazásra kerülne a sor.  
 
Javasolja, hogy az általa ismertetett térítési díjakkal fogadja el a Képviselő-Testület a 
rendelet-tervezetet.   
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
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Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  
13/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete  

 
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésének e) pontja felhatalmazás alapján  
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 
 
1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.  
 
2.§ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatálybalépés napját követő 

napon hatályát veszti.    
 

Szabó József 
polgármester   

Juhász Péter  
jegyző  

 
Jelen rendeletet 2012. március 31.napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  
 

Melléklet a 13/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelethez  
 

„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  
 
Szabó József polgármester  
Ha valaki az iskolában beteg, akkor kap természetben juttatásként étkezést.  
 
Merkószki András iskola tagintézmény-vezető 

S.sz. Megnevezés Ételtípus 2012. évi 
térítési díjak 

(Ft) 
A B C D 
 1.  ÓVODA és BÖLCSŐDE  Tízórai 52

     Ebéd 156
     Uzsonna 52
     Összesen 260

 2.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-14 
évesek 

 Tízórai 62

     Ebéd 186

     Uzsonna 62

     Összesen 310



72 
 

Ha táppénzen van, akkor igen, ha szabadságon van, akkor nem.  
 
Szabó József polgármester  
Sem szabadság idejére, sem táppénz, betegszabadság idejére ne járjon étkezési hozzájárulás a 
mt-s vagy közalkalmazott dolgozóknak. 
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam 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 

27/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
1. Úgy dönt, hogy az eddig az étkeztetés (kizárólag ebéd) vonatozásában nem 

biztosít természetbeni hozzájárulást a betegszabadság, táppénz, valamint 
szabadság ideje alatt az iskola, óvoda, gondozási központ, valamint az 
önkormányzati közalkalmazotti (Kjt-s) és munkatörvénykönyve alapján 
alkalmazott dolgozóknak (Mt-s).  
 

2. Az 1. pontban meghatározott eseményekről (szabadság, táppénz, 
betegszabadság) az érintett intézményvezetőknek, tagintézmény-vezetőknek 
azonnal értesíteniük kell az élelmezésvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul meg tudja tenni. Amennyiben még azon a napon, amikor a 
szabadság, táppénz, vagy betegszabadság már bekövetkezik és az 
intézményvezető, tagintézmény-vezető nem jelzi azt legkésőbb aznap 8 óráig 
az élelmezésvezető részére, úgy a dolgozó (Kjt-s vagy Mt-s) csak 
vendégebédként veheti igénybe az ebéd étkezést, melyet az önkormányzat 
kiszámláz részére.  

 
3. Felkéri a Képviselő-Testület az intézményvezetőket, tagintézmény-vezetőket, 

hogy az 1. és 2. pontban foglalt, élelmezésvezető felé tett jelentéseiket csak ők 
tegyék meg (lehetőség szerint személyesen, vagy az 
elelmezesvezeto@monostorpalyi.hu e-mail címre), ne pedig a dolgozók külön 
– külön.  

 
4. A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 410 Ft nettó összegben és 110 Ft Áfa 

összegben határozza meg.  
 

5. Az 1., 2., és 3. pontban foglaltakat 2012. március 30.-ától, a 3. pontban 
foglaltakat 2012. április 1.-től kell alkalmazni.  

 
Szabó József polgármester  
A Gondozási Központ bankszámlanyitásáról már döntött a Képviselő-Testület a 16/2012. (II. 
20.) számú határozatával. A Takarékszövetkezetben történt egy cégen belüli ellenőrzés és az 
ellenőrök kérték, hogy pontosítsuk a határozatunkat.  
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Ismertetem a határozat – tervezetet evégett. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam 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 

28/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 
A 16/2012. (II. 20.) számú határozatának 2. és 3. pontját az alábbira módosítja:  

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

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

a) Kungler Sándor Gondozási Központ vezetőjét,  
b) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző).  

 
Határidő: folyamatos  
Felelős: a gondozási központ vezetője, a jegyző és a pénzügyi ellenjegyző”   

 
A 16/2012. (II. 20.) számú határozat egységes szerkezetben az alábbi:  

 
1. A Monostorpályi Gondozási Központ nevére költségvetési elszámolási számlát kíván 

nyitni „költségvetési elszámolási számla” megnevezéssel.   
 

Monostorpályi Gondozási Központ adószáma: 
16732492-2-09 

 
2. Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a gondozási központ vezetőjét és az 

önkormányzat pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a 
bankszámlaszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a 
szerződések aláírására. A bankszámla feletti rendelkezési jog a 3. pontban szereplő 
személyek együttes aláírásával együtt érvényes, bélyegzővel.  

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

a) Kungler Sándor Gondozási Központ vezetőjét,  
b) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző).  

 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a gondozási központ vezetője, a jegyző és a pénzügyi ellenjegyző  

 
Szabó József polgármester  
Problémát jelent a könyvtár jogi helyzete. Annak idején az iskolánál volt, de ahogy az iskola a 
hosszúpályi társulásba átkerült, úgy a könyvtár sorsa annak idején nem rendeződött. Most az 
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önkormányzatnál van, de ezt a minisztérium nem biztos, hogy elfogadja, mivel nevesíteni is 
kell.  
 
Javaslom, hogy bízzuk meg a jegyzőt, hogy a könyvtár jogi helyzetét és alapító okiratba 
foglalását rendezze.  
 
Ismertetem a határozat – tervezetet evégett. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam 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 

29/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. Felkéri a jegyzőt, hogy a könyvtár jogi helyzete rendezésében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a Gondozási Központhoz tartozzon, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincs más költségvetési szerve, ahol a 
könyvtár a törzskönyvi nyilvántartás szerint szerepelhet.  
 
Felelős: a jegyző  
Határid ő: azonnal.  
 

2. Megállapítja a Képviselő-Testületet, hogy annak idején a 2008-as évben a könyvtár 
jogi helyzete nem rendeződött teljesen, bár működése ezek után is folyamatos volt.  
 

3. Kijelenti, hogy a könyvtár ellátja teljes mértékben a községi és iskolai könyvtári 
feladatokat.  

 
Szabó József polgármester  
Hajdúvíz kérdése, még most is problémás. Jövő hét szerdán lesz egy közgyűlés. A vízmű 
szeretné, hogy kössünk velük üzemeltetési szerződést. Az önkormányzat vizi közmű vagyona 
be van apportálva hozzájuk. Kimaradt a szolgáltatásra vonatkozó szerződés még annak idején 
20 éve. A vagyon benn van, szerződés, üzemeltetési nincs! Az új vízi közmű törvény alapján 
a szolgáltatóknak szerződéssel kell igazolni, hogy mekkora területen szolgáltat. Arra kérnek a 
minket, hogy kössük meg a szerződéseket. De csak 15 évre. Olyan vagyonra kellene 
szolgáltatást kötni, ami nem a mi könyveinkben szerepel. Kössük meg ezt, de ha visszakapjuk 
a vagyont, akkor kérünk ajánlatot más szolgáltatótól és ha a másé olcsóbb, vagy kedvezőbb, 
akkor mással kössön az önkormányzat szerződést. A vagyont jövőre át kell adniuk úgy is a 
törvény szerint.  
 
Juhász Péter jegyző   
Én ezzel nem értek egyet, mivel az önkormányzat hogyan kössön szerződés arra, ami nincs 
nála? Jelzem, hogy ez így nem törvényes, amit a hajdúvíz akar az önkormányzattal.   
 
Szabó József polgármester  
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A jegyző véleményét én is elfogadom, sőt mi is fogadjuk el, de valamit tenni kell, hogy az 
annak idején nem orvosolt hibát kijavítsuk, helyrehozzuk és segítsünk a tulajdonunkat is 
képező vállalkozáson, a hajdúvizen.  
 
Javaslom, hogy ha jobb megoldás nem születik, akkor írjuk alá az üzemeltetési szerződést 
azzal, hogy ha a vagyont visszakapjuk, és ha kapunk jobb és kedvezőbb ajánlatot, akkor 
mással köthessünk szerződést.  
 
Ismertetem a határozat – tervezetet evégett. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam 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 

30/2012. (III. 30.) számú 
Határozata 

A Képviselő-Testület  
 

1. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel 
(továbbiakban: Vízmű) a kezdetek kezdetén (20 éve) az önkormányzat nem kötött 
vagyonkezelési szerződést viziközmű vagyonra vonatozóan az ivóvíz szolgáltatás 
tekintetében.  

2. Az 1. pontban ismertetett probléma megoldására, és mivel az önkormányzatnak is van 
tulajdona a Vízműben, és jövőbeni terve az önkormányzatnak az, hogy ha lehetőség 
van a viziközmű törvény értelmében arra, hogy a továbbiakban is a Vízmű legyen a 
szolgáltató az ivóvíz szolgáltatása vonatkozásában, ezért felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a Vízművel az üzemeltetési szerződést – amit a 
polgármesternek majd a Vízmű megküld – írja alá.  

3. Kétséges esetben terjessze a polgármester a 2. pontbeli szerződést a Képviselő-
Testület elé további döntés meghozatalára.  

4. Amennyiben a viziközmű törvény értelmében és az abban foglalt, önkormányzatot 
megillető jog vonatkozásában az önkormányzatnak lehetősége nyílik majd a vagyon 
visszaadását követően kedvezőbb szolgáltatót választani, akkor ezt megteheti. Ezen 
feltétel részét kell képezze mindenképp a 2. pont szerinti szerződésnek és a Ptk. 
szerinti azonnali rendkívüli felmondásra (indokolás nélküli), azaz mindenfajta 
hátrányoktól és anyagi, vagy erkölcsi kötelezettségektől mentes rendkívüli és azonnali 
felmondásra adjon lehetőséget a Vízművel szemben az önkormányzat javára.   

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester. 
Határid ő: értelem szerint a határozatban foglalt eseményeknek megfelelően azonnal.  

 
Szabó József polgármester  
Vágó Andrásné kérelme a soron következő, amit tárgyalnunk kell, azaz a tanítóföldes téma. 
Ismerteti a kérelmet.  
Nem találtunk semmilyen feljegyzést, szerződést, hogy annak idején évtizedekre 
visszamenőleg kik és hogy miért művelték ezt a területet. Csak annyit tudunk, hogy valami 
tanítóföld volt. Vágó Andrásné csak annyit mutatott fel, hogy szeretné művelni, de szerződése 
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nincs. Volt még ezen kívül 4 db szerződés, de ezek mögött Képviselő-Testületi döntés nem 
történt. Aki szerződéssel nem rendelkezett, azzal nem tudtunk mit kezdeni.  
Nem tudom, hogy milyen követelése lehet annak, hogy aki 23 éve ingyen művelte és ebből 
hasznot szerzett? Számlák nincsenek csatolva, hiteles módon kell igazolni. Miért ennyi az 
annyi. Ezeket a bizonyítékokat én nem látom.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Igazgató Úrtól szeretném megkérdezni, hogy a tanítóknak ezt kiosztották minden évben annak 
idején, hogy közülük bárki művelhette, aki akarta, vagy volt megállapodás az 
önkormányzattal? Volt erre szabályzat akkor?  
 
Merkószki András iskola tagintézmény-vezetője  
80’-as évekbe nyúlik vissza, hogy a hátrányos helyzetben lévő pedagógusok földet 
bérelhettek. Egészen 92’-ig művelték, de erről papír nem volt, én nem tudok róla. Aki 
visszaadta, visszaszállt az önkormányzatra. De nekünk ezt nem kellett nyilvántartani. Semmi 
mást nem tudok róla.  
 
 
 
 
Basa Attila alpolgármester  
Semmilyen szerződés nem volt kötve, hogy ki, milyen alapon műveli! Amennyiben ő ezt, 
2010 évről van szó, és ha lefedi számlával, hogy ennyit áldozott erre, és ha mi 
szabálytalanságot követtünk el, akkor majd a Képviselő-Testület döntsön ebben a dologban. 
Mi 2010-ben a jogszabálynak megfelelő módon hirdettük meg és adtuk bérbe a fennmaradó 
részt a  mostani bérlőnek.  
 
Szabó József polgármester  
Mennyi bevétel volt eddig évtizedekre visszamenőleg?   
 
Morák Gézáné pénzügyi előadó  
8 E forint 20 év alatt. Ebben az évben 250 E forint.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Nagyon etikátlannak tartom Vágó Andrásné hozzáállását a falu lakosaival szemben, ezeket a 
tényeket ismerve.  
 
Szabó József polgármester  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Ismertetem a határozat – tervezetet evégett. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
31/2012. (III. 30.) számú  

határozata  
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A Képviselő-Testület  
a Dr. Molnár László ügyvéd által beterjesztett, a Vágó Andrásné monostorpályi 0335/2 hrsz-ú 
ingatlan 0,7 ha-os részére vonatkozó kérelmére az alábbi döntést hozza:  

1. Vágó Andrásné pénzügyi, vagy esetleg számviteli bizonylatokkal igazolja a 
kérelmében előterjesztett kiadásait a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül a polgármester felé.  
 

2. A 0335/2 hrsz vonatkozásában Vágó Andrásné jogszerűtlenül használta az általa 
megjelölt területet, mivel szerződéssel ezen terület használatára egyetlen egyszer 
sem rendelkezett.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyel kapcsolatban az ügyvéd részére a 

viszontválaszt írja meg, melyben a fent említett pontokat részletesen kifejtheti, 
vagy kiegészítheti.  

 
Szabó József polgármester  
Ismerteti a csatolt Lét-A-Med Zrt. által készített kimutatást. Sajnos vannak problémák a Zrt-
ben, az orvosok viselkedésével és az időpont kérésekkel kapcsolatban is. Ezt írásban jeleztem 
feléjük. Választ még nem kaptam. Ha elvárják, hogy oda küldjük a betegeket, akkor a 
színvonal legyen elfogadható és minőségi, és a beteg ne panasszal jöjjön vissza.  
 
Kardos Róza PB külsős tagja  
Tőlem van aki kevesebbet jön képviselő gyűlésre, mint képviselő. Miért van ez?  
 
Szabó József polgármester  
Sajnos ezt nem tudjuk, bár tudom, hogy kiről van szó. Ha egy év alatt nem jön Képviselő-
Testületi ülésre, akkor lehet szankcionálni.  
 
Az ivóvizes beruházásban a két téma, a megvalósíthatósági tanulmány (MT) és 
költséghaszon-elemzés, valamint a PR feladatok vonatkozásában a korábban nyertes 
ajánlattevő cégek visszaléptek. A közbeszerzési és beszerzési szabályzatunk szerint a 
beszerzési eljárásokat már a polgármester indítja.  
 
De kérem a Képviselő-Testület elfogadását, hogy ezt megtehettem, hiszen még az előbb 
említett szabályzat szerint korábban a Képviselő-Testület indított meg az eljárást.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Ismertetem a határozat – tervezetet evégett. Ismertetve.  
 
Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
32/2012. (III. 30.) számú  

határozata  
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A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja, hogy a polgármester az ivóvízminőség-javító program keretében a 
megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon-elemzés, valamint a PR feladatok 
ellátására újabb beszerzési eljárást folytatott le. Amennyiben ezzel a programmal 
kapcsolatban beszerzési eljárást kell lefolytatni, arra a polgármester jogosult a 
közbeszerzési és beszerzési szabályzat értelmében.  
 

2. Jelen határozat előtt meghozott beszerzési eljárásokban hozott polgármesteri döntés is 
jogszerű.  

 
Szabó József polgármester 
Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani “E-ON Családi Foci 
Önkormányzatoknak” tárgyában E-ON támogatás igénybevételével. 
A projekt keretében családi foci tevékenység létrehozásával eszközvásárlás lehetséges a 
sportpálya fejlesztése tekintetében nettó 1.499.484 Ft. értékben. A pályázat csak nettó 
összegben támogatott, így ezen pályázatokhoz az Önkormányzat részéről önerőként az ÁFA 
azaz 404.861 Ft. biztosítása szükséges. 
A pályázatot az Önkormányzat kívánja beadni elektronikusan és postai úton a TEAMFORCE 
Kft. részére.  
 
Javaslom, 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 Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
33/2012. (III. 30.) számú  

határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 

1./ Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 
megismerése után pályázatot nyújt be „E-ON Családi Foci Önkormányzatoknak”, 
tárgyában nettó 1.499.484 Ft. értékben, melyhez a szükséges ÁFA-t 404.861 Ft. 
értékben biztosítja. 

 
2./   A pályázatot az Önkormányzat adja be elektronikus és postai úton a kiírónak. 

 
Szabó József polgármester 
Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága által 3505 alszámon kiírt “Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” 
tárgyában. 
A projekt keretében a könyvtár bútorzatának eszközfejlesztése valósul meg 1.409.700 Ft. 
értékben. A pályázat támogatási intenzitása 90 %, így ezen pályázatokhoz az Önkormányzat 
részéről önerőként az összköltség 10 %-a azaz 140.970 Ft. biztosítása szükséges. 
A pályázatot az Önkormányzat kívánja beadni elektronikusan az NKA adatlapjának 
kitöltésével, és postai úton a kiíró részére. 
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Javaslom, 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 Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
34/2012. (III. 30.) számú  

határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 

1./ Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 
megismerése után pályázatot nyújt be a „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” 
tárgyában 1.409.700 Ft. összértékben, melyhez a szükséges 10 % önerőt 140.970 Ft. 
értékben biztosítja. 

 
2./   A pályázatot az Önkormányzat adja be elektronikus és postai úton a kiírónak. 

 
Szabó József polgármester 
Elkészítettük a 2012. évi közbeszerzési tervünket. A képviselők megkapták ezt.  
 
Javaslom, hogy fogadjuk el a 2012. évi közbeszerzési terv tervezetét.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  
35/2012. (III. 30.) számú  

határozata  
A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét.  
 

2. Külön az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ) nem 
készül, a közbeszerzések az önkormányzatnál kerülnek lebonyolításra.  

 
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  


