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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 05.-én 
megtartott nyílt  ülésének  
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  77- 82 /2012. (IX. 05.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 21-23/2012. (IX. 06.) önkormányzati rendeletek.       
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
Határozatok:  

- 77/2012. (IX. 05.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása.      

- 78/2012. (IX.05.) számú határozat: ÖNHIKI II. ütemére pályázat beadásáról döntés   
- 79/2012. (IX.05.) számú határozat: ÖNHIKI II. ütemére pályázat beadásáról döntés 

(kötelező másik határozat)  
- 80/2012. (IX.05.) számú határozat: SWR Kft.-vel együttműködési megállapodás.  
- 81/2012. (IX.05.) számú határozat: SWR Kft.-vel elvi döntés közös cég 

létrehozására.  
- 82/2012. (IX.05.) számú határozat: Napelempark kialakításához a 0335/2 hrsz-ú 

ingatlan megosztásának elrendelése, szükséges rész termelésből való kivonása.  
 

Rendeletek:  
- 21/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelet: 2012. évi költségvetési rendelet 

módosítása  
- 22/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása  

- 23/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása  
  

NAPIRENDI PONTOK:   
 

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

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodása I. féléves beszámolójának 
elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

3. ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

4. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

5. Egyebek  
 
Monostorpályi, 2012. szeptember 05.      
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. szeptember 05-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendes nyílt üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

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

- Juhász Péter jegyző   
- Merkószki  András  PB külsős tagja, tagintézmény-vezető  
- Kungler Sándor Gondozási Központ és Községi Könyvtár vezetője  

 
Lakosok száma: 5 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. Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodása I. féléves beszámolójának 
elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
 

4. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   
 

5. 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. 
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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  
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítására az írásbeli előterjesztést minden képviselő  
megkapta, azt át tanulmányozhatta. Van-e az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés? 
 
Molnár Edit Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt a képviselő-testület elé elfogadásra 
javasolja. 
 
Szabó József polgármester 
Kérte, hogy aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

21/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 
A Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. §  A  Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.  

(III. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei helyébe jelen 
rendelet mellékletei lépnek.  
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2. §   (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosított előirányzatát 
(hitel összege nélkül) 371.909 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési 
bevételek és a kiadások különbözeteként, 62.380 E Ft hiánnyal, melyből működési hiány 
54.775 E Ft, felhalmozási hiány pedig 7.605 E Ft; összességében 434.289. E Ft kiadási és 
bevételi főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás 
keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is.” 
 
 
(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján a kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatokat a Képviselő-Testület az alábbiak szerint állapítja meg:  

 a) személyi jellegű kiadások 73.140 E Ft  
 b) munkaadót terhelő járulékok 21.612 E Ft; 
 c) dologi jellegű kiadások 84.633 E Ft; 
 d) ellátottak pénzbeli juttatása 57.522 E Ft; 
 e) működési célú támogatások, kölcsönök összesen: 53.244 E Ft, 
 f) felhalmozási célú kiadások (beruházás és felújítás)  144.138  E Ft; 
 g) Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 E Ft. 
 h) pénzmaradvány (felhalmozási célú): 7.605 E Ft.  
i) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata részére átadott pénzeszköz az 
iskola és az óvoda vonatkozásában: 45.588 E Ft.  
j) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére      
    átadott pénzeszköz 3.176 E Ft.” 

 
3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 
Jelen rendeletet 2012. szeptember 6. napján kihirdettem:  
 
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
 
2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodása I. féléves 
beszámolójának elfogadása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A 2012. évi gazdálkodással kapcsolatos I. félévi beszámoló írásbeli előterjesztését a 
képviselő-testület tagjai megkapták, azt minden képviselő áttanulmányozhatta. Van-e az 
előterjesztéshez hozzászólás, kérdés? 
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Legfontosabb az ÖNHIKI pályázattal nyert 6 millió Ft volt, mellyel módosult az 
előirányzatunk, így valamelyest sikerült a 67 millió Ft-os hiányt lefaragni. 
A bevétel és a kiadási előirányzatok a terv szerint alakultak. Az intézményektől azonban 
továbbra is kérem, hogy minél inkább próbáljanak takarékoskodni a dologi kiadásokat 
illetően, és csak a legszükségesebbekre szorítkozzunk. Van-e az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés? 
 
Molnár Edit Pénzügyi Bizottság elnöke 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt a képviselő-testület elé elfogadásra 
javasolja. 
 
Szabó József polgármester 
Az önkormányzat első féléves gazdálkodásban résztvevők munkáját, külön a Polgármesteri 
Hivatal gazdálkodási csoportjának munkáját is megköszönve kérte az Önkormányzat 2012. 
évi gazdálkodás I. félévi beszámoló elfogadását. 
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodás I. féléves beszámolóját. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat  

Képviselő-Testületének 
77/2012. (IX. 05.) 

Határozata 
 

1.) Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

2.) Jóváhagyja azt, hogy az elfogadott 2012. I. félévi beszámolóban szereplő módosított 
előirányzat főösszege a rendelet-módosítással jóváhagyott összeg.  

 
3.napirendi pont: ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester 
Önkormányzatunk működési forráshiánnyal küszködik, így tavaly is és idén is be kell adnunk 
az ÖNHIKI-re a pályázatot. Ez év I. félévében is benyújtottuk, de sok a ki nem fizetett 
számlája az önkormányzatunknak, ezért a II. félévben is szeretnénk benyújtani, amit 
szeptember 10-ig lehet megtennünk. 
Ezen pályázat beadásának részletes szabályait a 3/2012. (III. 1.) BM rendelet tartalmazza, 
melyet csatoltan is megküldtünk az előterjesztéshez.   
 
Két döntést kell meghozni ebben a témában:  

- az egyik egy kötelező elem, a BM rendelet 8. melléklete szerint határozat,  
- a másik pedig az ÖNHIKI benyújtásáról szóló határozat.  

 
Az  igényelt támogatás összege 36.126 E Ft.  
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Kérdés hozzászólás nem hangzott el, kérte  e két ide kapcsolódó határozat tervezet 
elfogadását.  
 
Szavazás 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
Monostorpályi Község Önkormányzata önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtását, az alábbi két határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
78/2012. (IX. 5.) számú  

Határozata  
 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról  

 
1. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete Magyar Köztársaság 2012. 

évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
(működési forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.  
 

2. A pályázatban igényelt támogatás 36.126 E forint.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
Határidő: 2012. szeptember 10.  
 

4. A Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 
(III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: „(1) A Képviselő-
Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosított előirányzatát (hitel 
összege nélkül) 371.909 E Ft bevételi előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési 
bevételek és a kiadások különbözeteként, 62.380 E Ft hiánnyal, melyből működési 
hiány 54.775 E Ft, felhalmozási hiány pedig7.605 E Ft; összességében 434.289. E Ft 
kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza az intézményi 
mikrotérségi társulás keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
önkormányzatra jutó kiadásait is.” 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat  

Képviselő-Testületének  
79/2012. (IX. 5.) számú  

Határozata  

a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Monostorpályi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Monostorpályi Község Önkormányzat  képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
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 I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.  

  
x 

  
  
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 15.000 ezer 
forint összegű bevételt tervez. 

  
x 

 
 III. Az önkormányzat 2012. évi  módosított költségvetési rendeletét 54.775 ezer forint összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el. 

 
x 

 
 IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

 
x 

  
  
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

  
x 

 
4.napirendi pont: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Kérdezem a PB-ot, hogy mi az álláspontja?  
 
Molnár Edit PB elnöke  
A PB javasolja elfogadásra.  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést.  
Javasolja, hogy a Képviselő - Testület  a rendelet-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletét.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

22/2012. (IX. 6.) 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  
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a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1. §  (1)  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) melléklete 
„Az intézményi térítési díjakról” megnevezésű táblázat 5. sor B oszlop 
„111 000 Ft” helyébe a „72 000 Ft”, míg az 5. sor D oszlop „111 000 Ft” 
helyébe a „72 000 Ft” összeg lép, és a 6. sor B oszlop „3 700 Ft” helyébe a  
„2 400 Ft”, míg a 6. sor D oszlop „3 700 Ft” helyébe a „2 400 Ft” összeg lép .  

 
(2)  Egységes szerkezetben az (1) bekezdés szerinti módosítást követően a Rendelet 

Melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. A Mellékletben az (1) 
bekezdésen kívül nem módosított díjakat nem kell felülvizsgálni, míg az (1) 
bekezdés szerinti módosítás előtti állapottal meghatározott személyi térítési 
díjakat a jelen rendelet hatályba lépésének napjával a módosított állapotra kell 
csökkenteni.  

 
2. §  Ez a rendelet 2012. szeptember 6.-án lép hatályba, majd a hatályba lépést követően  

– az 1. § (2) bekezdés kivételével – hatályát veszti. Az 1.§ (2) bekezdése 2012. 
december 31.-én hatályát veszti.  
 
 

 
Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
jegyző 

 
E rendeletet 2012. szeptember 6.-án kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter 

jegyző 
 

 
Melléklet a 22/2012. (IX. 6.) 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 

1 935 - 1 935 
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támogatott  

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  

72 000 - 72 000 

6 

Gondozási Központban az idősek 
bentlakásos ellátásra napi  

(demens és átlagos ellátottra) 
nem normatíva támogatott  

2 400  - 2 400  

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   
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5.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Szeretném bemutatni Bartók Zoltánt, az SWR Bauconsulting Kft. dolgozóját. A céggel 
szeretnénk egy hosszabb távú kapcsolatot kialakítani a megújuló energiaforrások 
tekintetében. Át is adom a szót neki.  
 
Bartók Zoltán SWR Kft.  
Köszönöm. Köszöntök mindenkit. Bemutatja az SWR Kft-t, annak működését.  
Az önkormányzattal szeretnénk kialakítani egy hosszabb távú folyamatot. Polgármester 
Úrral beszéltünk, hogy a 0335/2 hrsz-ú ingatlanon lehetne egy több megawattos 
napelemparkot, naperőművel kialakítani. Ezen költségek tetemes hányadát a mi cégünk 
vállalná, az önkormányzatnak csak a területet kellene biztosítania.  
 
Molnár Edit PB elnöke  
A PB javasolja, hogy hosszú távú kapcsolatot alakítson ki az SWR Kft-vel az 
önkormányzat.  
 
Szabó József polgármester  
Részletesen ismerteti az együttműködési megállapodás tervezetét.  
 
Javaslom, hogy a Kft-vel az ismertetett együttműködési megállapodást hagyjuk jóvá.  
 
Szavazás.  
 
 A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
80/2012. (IX. 5.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő - Testület   

1) SWR Bauconsulting Kft.-vel (székhely: 9400 Sopron, Templom u. 3, képviseli: Johann 
Oscar Gangl ügyvezető, adószám: 14110432-2-08, Cg.: 08-09-015578) együttműködési 
megállapodást köt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal a megújuló 
energiaforrások tekintetében.  
 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá.  
Határid ő: azonnal  
Felelős: a polgármester  

 
Szabó József polgármester  
SWR Bauconsulting Kft.-vel lehetőség nyílik közös cég alapítására, amely a tanítóföldön további 2,5 
megwattos naperőművet építene.  
Javaslom, hogy velük a közös cégalapítás lehetőség nyissuk meg. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Aki a határozat- tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
81/2012. (IX. 5.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő - Testület   

1. SWR Bauconsulting Kft.-vel (székhely: 9400 Sopron, Templom u. 3, képviseli: Johann 
Oscar Gangl ügyvezető, adószám: 14110432-2-08, Cg.: 08-09-015578) közös cég 
alapítását kezdeményezi.  
 

2. Az 1. pontbeli céggel kapcsolatban a döntést később hozza meg, a jelenlegi elvi döntés.  
 
Szabó József polgármester  
A tanítóföld megosztása szükséges a napelempark kialakításához, valamint az SWR Kft.-vel 
létrehozandó közös cég területének kialakításához.  
Javaslom hogy a 0335/2 hrsz-ú ingatlant a napelempark kialakításához osszuk meg a 
szükséges mértékben.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Aki a határozat- tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
82/2012. (IX. 5.) számú  

Határozata  
 
A Képviselő - Testület   
 

1. A 0335/2 hrsz-ú ingatlan megosztását a napelempark kialakításához 
elrendeli, melynek nagyságának meghatározására és a döntések 
meghozatalára felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

2. A megosztott területeket a művelési ágból ki kell vonni.  
3. A megosztáshoz és a kivonatáshoz a forrást a mindenkori költségvetéséből 

biztosítja.  
4. Az SWR Kft-vel létrehozandó közös cégre vonatkozó napelempark 

kialakításához a 0335/2 hrsz-ú ingatlan kivonása és megosztása vagy a Kft, 
vagy a közös cég költségvetését kell terhelje.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: a polgármester  

5. A jelen határozatban foglalt feladatok ellátására felkéri és felhatalmazza 
polgármestert.  
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Szabó József polgármester  
A szociális rendeletet még egyszer módosítani kellene. Ismerteti a rendelet-tervezetet.  
Javasolja annak elfogadását.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – testületének  

23/2012. (IX. 6.) 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 48. § (4) 
bekezdésében 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,  
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. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § -a az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3) Az Szt. 48. § (4) bekezdése szerinti, az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös 
méltánylást érdemlő körülmények  
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 

150%-át ne haladja meg, és  
b) a köztemetés megfizetése túlzottan nagy terhet jelentene a család számára.”  

  
2. §  Ez a rendelet 2012. szeptember 6.-án lép hatályba, majd a hatályba lépést követően  

hatályát veszti.   
 

Szabó József  
polgármester 

Juhász Péter 
jegyző 

 
E rendeletet 2012. szeptember 6.-án kihirdettem.  
 

 
Juhász Péter 

jegyző 
 
Szabó József polgármester  
Több észrevétel híján bezárom az ülést.  
 

K.m.f.  
Juhász Péter 

jegyző 
Szabó József  
polgármester 

 


