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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án 
megtartott rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  83-86 /2012. (IX. 26.) számú határozatok.     
d. rendeletek: -       
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 83/2012. (IX. 26.) számú határozat: A 64/2012. (VI. 20.) számú határozat 
módosítása 

- 84/2012. (IX. 26.) számú határozat: A 64/2012. (VI. 20.) számú határozat 
módosítása  

- 85/2012. (IX. 26.) számú határozat: Szennyvíz BM önerő pályázat beadása  
- 86/2012. (IX. 26.) számú határozat: Szándéknyilatkozat engedélyezése a 

polgármester és jegyző részére az iskola működtetésére vonatkozóan  
 

Rendeletek:  
- - 

  
NAPIRENDI PONTOK:  

 
1. Szennyvízberuházással kapcsolatban a közcélú érdekeltségi hozzájárulás csökkentése, 

valamint a BM EU Önerő alapra való pályázat beadásáról döntés (írásos előterjesztés)   
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Tájékoztatás az általános iskolánk állami fenntartásba vételéről (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. Egyebek 

 
Monostorpályi, 2012. szeptember 26.      
 
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. szeptember 26-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Nyilas József képviselő  
- Berényi Attiláné képviselő   
- Molnár Edit képviselő   

 
Távolmaradását bejelentette:  Gyügyei Ernő, Dr. Varga Zoltán képviselő,  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
- Márton Attila országgyűlési képviselő  
- Hosszu László egyesület elnöke  
- Merkószki András iskola tagintézmény-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. Szennyvízberuházással kapcsolatban a közcélú érdekeltségi hozzájárulás csökkentése, 
valamint a BM EU Önerő alapra való pályázat beadásáról döntés (írásos előterjesztés)   
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Tájékoztatás az általános iskoláinak állami fenntartásba vételéről (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester   

 
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. 
 
Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
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1.napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatban a közcélú érdekeltségi hozzájárulás 
csökkentése, valamint a BM EU Önerő alapra való pályázat beadásáról döntés (írásos 
előterjesztés)   
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy aki a határozat-tervezetekben foglaltakkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

83/2012. (IX. 26.) számú 
Határozata 

A 64/2012. (VI. 20.) számú határozat módosításáról  
 
A Képviselő-Testület  
I. A 64/2012. (VI. 20.) számú határozatának 1. pont c) alpontját az alábbiak szerint 
módosítja:  

c) A közcélú érdekeltségi hozzájárulás: (85%-os támogatási intenzitás 
mellett) 

- teljes beruházásra és a 2013.évre vonatkozó összege: 45.000  
Ft/ingatlan.  

 
II. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  
Határid ő: folyamatos.  

 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy aki a határozat-tervezetekben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 
84/2012. (IX. 26.) számú 

Határozata 
61/2012. (V.29.) számú határozat módosításáról  

 
A Képviselő - Testület   
A 61/2012. (V. 29.) számú határozatának rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:  
 

I.  A 61/2012. (V. 29.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítja:  
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1.A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági 
befizetésekből és saját forrásból (EU Önerő alapból és más egyéb módon is) kívánja 
biztosítani az alábbiak szerint:  

- Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:  
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% ) 

- Önerőből  
a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában 

biztosítandó): 39.606.246 Ft  
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel, EU Önerő alapból nyert támogatás 

és egyéb más úton biztosítandó) 128.930.969 Ft.  

II.  Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse Hosszúpályi 
Polgármesterét.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester 

 
Szabó József polgármester  
Javasolja, hogy aki a határozat-tervezetekben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2012. (IX.  26.) számú  

határozata 
 
A Képviselő - Testület   
 
Elhatározza, hogy a Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati 
Társulás, mint Kedvezményezett által megvalósítani tervezett „Hosszúpályi, Monostorpályi és 
Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és tisztítása programjának megvalósítása” című, 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 egyedi azonosítószámú projektjének Monostorpályi Község 
önkormányzatra jutó önerő összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A beruházás összköltsége:   3. 404. 792. 222.-Ft 
az elnyert támogatás összege:  2. 894. 073. 389.-Ft 
önerő összege:        510. 718. 833.-Ft 
 
A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve: 
 

2012 2013 2014 Összesen
Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó)

Saját forrás 4 260 000 Ft 235 506 987 Ft 270 951 846 Ft 510 718 833 Ft
Támogatás 24 140 000 Ft 1 334 539 593 Ft 1 535 393 796 Ft 2 894 073 389 Ft
Összköltség 28 400 000 Ft 1 570 046 580 Ft 1 806 345 642 Ft 3 404 792 222 Ft

Források megoszlása

 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata által biztosított önerő összege a Társulási 
Megállapodásban foglaltak alapján a teljes önerő 33 százaléka, azaz 168. 537. 215 Ft. 
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Monostorpályi Község Önkormányzata a beruházáshoz szükséges önerőt részben lakossági 
befizetésekből, részben önkormányzati saját forrásból kívánja biztosítani az alábbiak szerint: 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata által biztosított önerő összege 168. 537. 215 Ft, 
melyből: 
 

a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában 
biztosítandó): 39. 606. 246 Ft. 

 
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel, EU Önerő alapból nyert támogatás) 128. 930. 

969 Ft.  

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrásból 
biztosított 128. 930. 969.-Forint összeget a 2012-2013-2014. évi költségvetés terhére 
hitelfelvétellel kívánja biztosítani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatról értesítse a Társulás Elnökét, hogy a BM EU 
Önerő Alapra való pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal.  

 
2.napirendi pont: Tájékoztatás az általános iskolánk állami fenntartásba vételéről (írásos 
előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a határozat-tervezet a) pontját fogadja el a 
Képviselő - Testület. A következővel egészítem ki a határozat – tervezetet: „A végleges 
döntést a Képviselő - Testület a jogszabályban foglaltaknak megfelelően később hozza meg, 
a jelenlegi döntése csak az, hogy a szándéknyilatkozatot a polgármester és a jegyző aláírja.” 
  
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 
86/2012. (IX. 26.) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete -
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. tv. 
74. § (5), a 97. § (24) bekezdésében és a nemzeti köznevelésről 
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szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.24.) 
Kormányrendelet 43. § (1) bekezdésében valamint annak 6. 
számú mellékletében foglaltakra -, úgy határozott, hogy: 
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak, ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt., 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 
 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata felhatalmazza Szabó 
József polgármestert és Juhász Péter jegyzőt a 
szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelős: a polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 

 
2. A végleges döntést a Képviselő - Testület a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően később hozza meg, a jelenlegi döntése csak az, hogy a 
szándéknyilatkozatot a polgármester és a jegyző aláírja.  

 
3.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Kérjük fel a jegyzőt, hogy az iskola bevételének és kiadásának főbb számait számítsa ki, 
hogy a Képviselő - Testület  dönthessen arról, hogy a működtetést tudja e vállalni, vagy 
sem.  
 
A Képviselő - Testület  a polgármester javaslatával egyetértett.  
 
Szabó József polgármester  
Több észrevétel híján bezárom az ülést.  
 

K.m.f.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 


