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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17.-én megtartott 
rendkívüli nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  87-93 /2012. (X. 17.) számú határozatok.     
d. rendeletek: 24/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet.       
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 87/2012. (X. 17.) számú határozat: Járási hivatal kialakításával megállapodás 
jóváhagyása.  

- 88/2012. (X. 17.) számú határozat: Művelődési Ház bérlésére egyedi döntés  
- 89/2012. (X. 17.) számú határozat: Bursa Hungarica 2012-13-hoz csatlakozás  
- 90/2012. (X. 17.) számú határozat: SWR Kft.-vel létrehozandó közös cégbe 

felügyelő bizottsági tagok és ügyvezető választása.  
- 91/2012. (X. 17.) számú határozat: Arzénmentesítésre szerződés jóváhagyása a 

HBM Vízmű Zrt.-vel.  
- 92/2012. (X. 17.) számú határozat: Napelemparkos pályázat önerő pályázat beadása  
- 93/2012. (X. 17.) számú határozat: Biokazán pályázat beadása  

 
Rendeletek:  

- 24/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek 
szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
  

NAPIRENDI PONTOK:   
 
 

1. Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

2. Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezése (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
 

3. Művelődési  Ház bérleti díjának elengedésére kérelem megtárgyalása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

4. Bursa Hungarica 2013 pályázathoz való csatlakozás  
 

5. Egyebek 
 
Monostorpályi, 2012. október 17.       
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. október 17-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 
testületének rendkívüli nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

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

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma: 0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-
Testületi ülés határozatképes. 3 fő képviselő jelezte a távollétét.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
 

1. Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

2. Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezése (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a jegyző  
 

3. Művelődési  Ház bérleti díjának elengedésére kérelem megtárgyalása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

4. Bursa Hungarica 2013 pályázathoz való csatlakozás  
 

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. 
 
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
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Szavazás.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 
napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az elterjesztést. Javasolja, hogy a Képviselő - Testület  a csatolt formában a 
„Megállapodás Derecskei Járási Hivatalok kialakításához” dokumentumot fogadja el. 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a Képviselő - Testület  fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
87/2012. (X. 17.) számú  

határozat  
 

A Képviselő - Testület   
 

1. Jóváhagyja a „Megállapodás a Derecskei Járási Hivatalok kialakításához” 
megnevezésű megállapodást a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról 2012. évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást (annak kötelező 
mellékleteivel együtt) írja alá.  
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a polgármester  

 
2.napirendi pont: Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezése (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a jegyző  
 
Juhász Péter jegyző   
Ismerteti azt, hogy az új szabálysértési törvény kötelezte a Képviselő – Testületet, hogy a 
helyi rendneletekben a szabálysértésekre vonatkozó részt hatályon kívül kell helyezni. 
Ismerteti részletesen a rendelet – tervezetet.  
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Szabó József polgármester  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a rendeletet- tervezetet a Képviselő – Testület 
fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletét:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő-Testületének 
 

24/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete 
 

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
az Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről  a következőket rendeli el: 
 
1.§ Hatályát veszti: 

a) a szeszesital fogyasztás közterületen és egyéb helyeken történő eltiltásáról szóló 
3/1991. (II.07.) önkormányzati rendelet 3.§ (1), (2) és (3) bekezdése  

b) a helyi környezet védelméről, a közetrületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 11/2000. (XII.29.) önkormányzati rendelet 28.§-a  

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 35.§ 
(2) és (3) bekezdése  

d) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX.16.) önkormányzati 
rendelet 45.§-a  

e) a köztisztaság fenntartásáról szóló 10/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelet 11.§-a  
f) a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló 20/2010. 

(XII.28.) sz. Önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése  
g) a közetület használat szabályairól és díjáról szóló 21/2010. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet 20.§-a  
h) a parkolóhelyek biztosításáról szóló 12/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a és 

a 11.§ (3) bekezdése  
 
 
2. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 

munkanapon hatályát veszti.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 
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Jelen rendeletet 2012. október 18. napján kihirdettem:  
 
 

Juhász Péter 
jegyző 

 

 
3.napirendi pont: Művelődési  Ház bérleti díjának elengedésére kérelem megtárgyalása 
(írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti Simon János és Czibere József kérelmét a művelődési ház bérlésére vonatkozóan.  
 
Javasolja, hogy a bérleti díjat engedje el a Képviselő – Testület, csak a rezsi összegét 
fizessék ki. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
88/2012. (X. 17.) számú  

határozata  
 

A Képviselő – Testület   
1. Simon János és Czibere József kérelmét aképpen hagyja jóvá, az általuk a 

művelődési házban tartandó Erzsébet-Katalin Bál rendezvényre, hogy a művelődési 
ház bérleti díját elengedi a rendezvény idejére (2012. november 24.), nekik csak a 
rendezvény idejére vonatkozó rezsi költséget kell kifizetni.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést eképpen írja alá.  
 
4.napirendi pont: Bursa Hungarica 2013 pályázathoz való csatlakozás  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Kiegészíti azzal, hogy 3 fő vonatkozásában állapítsa meg a 
döntést a Képviselő – Testület, és erre 150.000 Ft-ot különítsen el a költségvetéséből. 
Javasolja, hogy a határozat-tervezetet, a kiegészítéssel együtt a Képviselő - Testület  fogadja 
el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
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89/2012. (X. 17.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012-13. évi fordulójához csatlakozik, ennek során: 
 

1./ Elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

 
2./ Közzéteszi az Alapkezelő által meghirdetett pályázati kiírást.  

 
Határidő:  2012. október 26.  

folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  jegyző  

 
3./ 3 főt kíván támogatni, 150.000 Ft összértékben (5.000 Ft/hó összegben). Végleges 
támogatási összeget – és támogatásban részesített létszámot – viszont annak 
függvényében  hoz, ha a pályázatok beérkeznek.  
 

5.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
Az SWR Kft-vel kapcsolatban még döntést hoztunk, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor 
közös céget alakít vele az önkormányzat. Akkor a cégalapítás abba maradt, csak 
lehetőségként merült fel. De úgy néz ki, hogy sikerülni fog. Ehhez javaslom azt, hogy 
felügyelő bizottságot alakítson ki a Képviselő – Testület 3 taggal, valamint azzal, hogy egy 
fő ügyvezetője is legyen majd a majdani cégnek. Erre teszek most javaslatot.  
 
A felügyelő bizottság tagjaivá javaslom: Kardos Róza PB tagját, Basa Attila 
alpolgármestert, és Morák Gézáné pénzügyi dolgozónkat. Az egyik ügyvezetőnek, mert 
összesen kettő lenne, javaslom Kondor Ernő önkormányzati dolgozót.  
 
Mind a négy érintett személy hozzájárulását adta nekem, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk 
ezt a témát, valamint azt is, hogy beleegyeznek ebbe és vállalják a megbízatásukat 
térítésmentesen, egyenlőre.  
 
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Javasolja, hogy a határozat-tervezetet a 
Képviselő - Testület  fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
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90/2012. (X. 17.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Az SWR Kft.-vel (székhely: 9400 Sopron, Templom u. 3, képviseli: Johann 
Oscar Gangl ügyvezető, adószám: 14110432-2-08, Cg.: 08-09-015578) 
közösen létre hozni kíván cégbe majd az alábbi személyeket kívánja 
felügyelő bizottságként létrehozni, valamint az egyik ügyvezető személyét az 
önkormányzat részéről megállapítani:  
a) Felügyelő bizottsági tagok:  

- Basa Attila (Monostorpályi Község alpolgármestere)  
- Morák Gézáné (Monostorpályi Község Polgármesteri 

Hivatalának pénzügyi előadója)  
- Kardos Róza (Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete Pénzügyi Bizottságának tagja)  
b) Az önkormányzat részéről az ügyvezető személye:  

- Kondor Ernő (Monostorpályi Község Önkormányzatának 
jelenlegi dolgozója).  

2. Felkéri a polgármestert arra, hogy az SWR Kft.-vel a további tárgyalásokat 
folytassa le a közös cég alapítására (mely elsődlegesen a napelempark 
kialakításával kapcsolatos a 0335/2 hrsz-ú ingatlanon) és amennyiben döntés 
szükséges, akkor azt a Képviselő – Testület elé terjessz.  

3. Az eddig meghozott polgármesteri döntéseket jóváhagyja, mivel az 
önkormányzat nevében a polgármester jár el.  

4. A felügyelő bizottsági tagok és az ügyvezető térítésmentesen végzik 
tevékenységüket.  

 
Szabó József polgármester  
Az ivóvízminőség javítására a kormánytól 5 millió forint támogatásban részesültünk. 
Ismerteti az erre vonatkozó kormány határozatot.  
 
Az Ideiglenes (átmeneti), részmegvalósítás tervezett műszaki tartalma: 
(A meglévő üzemelő létesítmények, technológiai berendezések felhasználásával, részleges 
bővítésével, ideiglenes átalakításával.) 

− Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése, engedélyetetés lefolytatása. 
− Az engedélyezés eljárási díjának befizetése. 
− 3 db vegyszeradagoló berendezés telepítése a meglévő szűrőházba, 200 L-es tároló 

tartállyal, keverővel, kármentővel, vas III. klorid, kálium-permanganát, hypo 
adagolására (+1db tartalék adagolószivattyú helyszínen tartása).  
Szivattyú: Q=4,4 L/h  p=10 bár  P=17 W 

− 1 db távadós (jeladós) vízmennyiség mérő (NA 100 mm) szerelése a nyersvíz 
nyomóvezetékbe, vezérlés átalakításával gépházon belül. 

− 2 db meglévő szűrőtartályban (D 1600 mm) az arzén-mentesítés hatékony megoldása 
érdekében (a + adagolás miatt jelentősen megnövekedő vas-tartalom kiszűrésére) 
szűrőanyag csere (a meglévőnél finomabb szemszerkezetűre). 

− Szűrők csőszerelésének ideiglenes, részleges átalakítása. 
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Javasolja, hogy az ivóvízmőség javítására a fenti műszaki tartalom megvalósítására az 
önkormányzat 5 Millió forint bruttó értékben kössön szerződést a HBM Önkormányzatok 
Vízmű Zrt.-vel Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
91/2012. (X. 17.) számú  

határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Monostorpályi önálló vízmű fejlesztését, átmeneti – arzénmentes – ivóvízellátás 
megvalósítására szerződést köt 5 Millió forint bruttó értékben a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (4034 Debrecen, Hétvezér utca 21.) az alábbiakra:  

 
Ideiglenes (átmeneti), részmegvalósítás tervezett műszaki tartalma: 
(A meglévő üzemelő létesítmények, technológiai berendezések felhasználásával, 
részleges bővítésével, ideiglenes átalakításával.) 

− Vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése, engedélyetetés lefolytatása. 
− Az engedélyezés eljárási díjának befizetése. 
− 3 db vegyszeradagoló berendezés telepítése a meglévő szűrőházba, 200 L-es 

tároló tartállyal, keverővel, kármentővel, vas III. klorid, kálium-permanganát, 
hypo adagolására (+1db tartalék adagolószivattyú helyszínen tartása).  
Szivattyú: Q=4,4 L/h  p=10 bár  P=17 W 

− 1 db távadós (jeladós) vízmennyiség mérő (NA 100 mm) szerelése a nyersvíz 
nyomóvezetékbe, vezérlés átalakításával gépházon belül. 

− 2 db meglévő szűrőtartályban (D 1600 mm) az arzén-mentesítés hatékony 
megoldása érdekében (a + adagolás miatt jelentősen megnövekedő vas-tartalom 
kiszűrésére) szűrőanyag csere (a meglévőnél finomabb szemszerkezetűre). 

− Szűrők csőszerelésének ideiglenes, részleges átalakítása. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 

3. A feladatok ellátása a szerződés értelmében a Zrt. részéről 2012. december 25.napja.  
 
Szabó József polgármester  
A 0335/2 hrsz-ú ingatlanon (még jelenleg a megosztás nem zajlott le) végbemenő 
napelempark pályázatunk önerejére pályázhatunk. Ezt tegyük meg az önerő teljes összegére.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő - Testület  fogadja el.  
 
Szavazás.  
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A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
92/2012. (X. 17.) számú  

határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Pályázatot ad be a „Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai 
korszerűsítése fotovortaikus rendszerrel” megnevezésű, KEOP 4.4.0/11-2011-0013 
azonosítószámú projekt önerő támogatására 100%-ban (pályázott önerő összege: 
97 213 575 Ft). 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatban a 
dokumentumok aláírására, a pályázat elkészítésére, és jóváhagyja az eddig végzett 
tevékenységét az önkormányzat tekintetében.  

 
Szabó József polgármester  
Bio-kazán kiépítésére nyílik lehetőségünk. Előzetesen felmértük az önkormányzati 
ingatlanokat, az óvoda és a konyha ingatlanára lenne célszerű beadni a pályázatot. Ehhez 
már előzetesen megtettem a szükséges lépéseket. Ez startmunka keretében valósulna meg 
úgy, hogy egy éven át két főt finanszíroznának hozzá.  
Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolja, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő - Testület  fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
93/2012. (X. 17.) számú  

határozata  
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Bio – és megújuló energiafelhasználás (Kazán 2.2.) startmunka mintaprogram 
támogatására beadja a pályázatát 16.745.515 Ft összegre a 4275 Monostorpályi, 
Damjanich utca 1. szám alatt található óvoda és konyha intézményeire.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására, valamint jóváhagyja az eddigi tevékenységét a cél 
érdekében.  
 

Szabó József polgármester  
Több észrevétel híján bezárom az ülést.  
 

K.m.f.  
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Juhász Péter 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 


