
196 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 13-n megtartott rendes nyílt 
ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  94-96 /2012. (XI. 13.) számú határozatok.     
d. rendeletek:      - 
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 94/2012. (XI. 13.) számú határozat: Iskola működtetéséről döntés      
- 95/2012. (XI. 13.) számú határozat: Kistérségi társulás további más formában történő működtetése 

hozzájárulásról döntés    
- 96/2012. (XI. 13.) számú határozat: Települési szilárd hulladék szállításra közbeszerzési eljárás 

kiírása  
 

Rendeletek: - 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Általános iskolák állami fenntartásba vétele  
Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Egyebek 
 

 
Monostorpályi, 2012. november 13.      
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. november 13-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének  rendes 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  
- Basa Attila alpolgármester  
- Berényi Attiláné képviselő 
- Dr. Varga Zoltán képviselő 
- Nyilas József képviselő  
- Gyügyei Ernő képviselő  
- Molnár Edit képviselő   

 
Távolmaradását bejelentette:   -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

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

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

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
3. Általános iskolák állami fenntartásba vétele  

Előterjesztő: a polgármester   
 

4. 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Az általános iskolák  állami fenntartásba vételéről.  
Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester 
Délelőtt folyamán úgy tudom, hogy hallottatok egy tájékoztatást,  ezzel kapcsolatosan, megkérném Molnár 
Edit képviselőt, hogy tájékoztassa a  jelenlévőket ezzel kapcsolatosan.  
 
Molnár Edit képviselő 
Majd jegyző úr jobban el tudja mondani, mit tudunk eddig, mire várunk? Hogy eddig mi történt. Dióhéjban 
többet nem tudtunk meg mint az előző testületi ülésen megtudtunk, olyan konkrétumokat, amire 
számszerűen lehetne építeni, pontosan ha marad, ha megy, mi vár ránk, a mai napig sem tudtuk meg. 
Ennyi dióhéjban, lényegében. 
 
Szabó József polgármester  
Annyival  azért mégis többet tudtunk meg most már.  Bár a gazdálkodás még most is számolja a számokat, 
az iskola és egyáltalán az önkormányzat fenntartása miatt , hogy miképp tudjuk egyáltalán fenntartani 
magunkat.  Iskolával kapcsolatosan annyit tudtunk 2-3 héttel ezelőtt is, hogy 3000 ezer alatti települések 
csak úgy vállalhatják az iskolák működtetését, hogy ha saját bevételekkel, államtól ezért külön pénzt nem 
lehet kérni, csak saját bevételek terhére, és ezt hitelt érdemlően is igazolni is tudni  kell a Kormányhivatal 
felé, hogy ha valaki bevállalja 3000 lakos alatt, hogy azt valóban fogja tudni működtetni , üzemeltetni saját 
erőből. Ez azt jelenti, hogy van egy adatlap, melyen szerepeltetni kell, hogy mennyi lesz a kiadása az 
iskolának, és mennyi lesz az önkormányzati bevétel amit erre rá fogunk fordítani. Ha kettő úgy mond fedezi 
egymást,  és kijön abból az összegből akkor marad, illetve működtethető az önkormányzatnak, ha nem , 
akkor nem.  Mi a számítások alapján odáig jutottunk, hogy a saját bevételeink, ha egyébként mellette még 
esetleg a bevételek fedezhetnék is az iskolának a fenntartását, viszont akkor nem tudjuk fenntartani az 
Öregek Otthonát, az Óvodát, Hivatalt, Közvilágítást, de az iskolát igen. Akkor viszont minden mást el kell 
felejteni. Természetesen ezt nem lehet. a Kormányhivatal felé minden más költséget is oda kell tenni, hogy 
mi az, amit még el kell hogy lásson az önkormányzat, és azon felül még van e még annyi bevétele, hogy az 
iskolát is el tudja látni. Akár hogy is számolgattuk, annyi nem jön be. Bármennyire is szerettük volna, 
spórolással, megtakarítással, mindig volt 5-10 mFt ami hiányzott. Így ebben a formájában sajnos nem fogjuk 
tudni vállalni az iskolának a működtetését. Az iskolában voltam 2-3 hete, akkor már beszéltünk róla a 
pedagógusokkal, csak azt tudom mondani felelőtlenség lenne azt mondani hogy vállaljuk és majd lesz 
valami. Viszont a Kormányhivatal sem engedné ilyen formában. Azt mondom és megígérhetem,  - bár a 
döntés a testület kezében van – amennyiben valóban úgy döntünk, hogy egyelőre nem tudjuk vállalni a 
fenntartást és átadjuk az államnak, megígérhetjük, mert már 1 – másfél éve lehet tudni, hogy  lesz átvétel, 
eddig is foglalkoztunk az iskolával, ha kellett pályáztunk, nyílászárót cseréltünk, felújításban, 
korszerűsítésében is részt vettünk. A következő két évben is meg fogjuk tenni, mert az iskolával igen is 
fogunk foglalkozni, pontosan azért, mert  a következő törvényi elképzelések szerint a következő választási 
lehetőség 2015 május 13-ig lesz, azt jelenti, hogy a mostani törvények alapján minden választást követő év 
alapján lehet a testületeknek dönteni arról, hogy szeretnék-e az iskolák üzemeltetését visszavenni. Azt 
gondolom, hogy ezt az elkövetkező két évet megpróbáljuk erre felhasználni, hogy az államnak átadjuk, hogy 
működtesse az iskolát, mi pedig  megpróbálunk egy olyan környezetet, lehetőséget kialakítani az 
elkövetkező testület számára, ha szeretné az iskolát az önkormányzat körébe visszavenni, legyen lehetősége 
dönteni. Azt gondolom ez egy felelős döntés lehet, de természetesen mivel a testület fog dönteni, kíváncsi 
vagyok mindenkinek  a véleményére, és ezek alapján fog a testület dönteni.  
Kérek mindenkit, hogy mondják el a véleményüket. 
 
Molnár Edit képviselő 
Én megmondom őszintén, hogy a magam részéről borzasztóan sajnálom azokat az elmúlt hónapokat, amikor 
folyamatosan csak a megszorításokat intéztük az intézmények felé azért, hogy működőképes maradjon az 
önkormányzat, és azért, hogy ne menjünk el működésképtelenségbe, meg hát hogy egyáltalán 
megmaradjunk, mert úgy gondolom, hogy a kormány részéről az egy inkorrekt cselekedet az, hogy a 
működésképtelen önkormányzatokat megsegíti, mert ebben a helyzetben jobb lenne nekünk is 
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működésképtelenek lenni és akkor bennünket is kisegítenének, egyébként meg nagyon sajnálnám az iskolát 
ha kimenne, de amit reggel beszéltünk, hogy érzelmi alapon nem lehet dönteni, mert itt számok vannak.  
És ez biztos, hogy ha most átadnánk, akkor vissza is lehet venni? 
 
Basa Attila alpolgármester 
Ha nem tudjuk fenntartani, és van rá lehetőség hogy később vissza lehet venni, akkor át kell adni jelenleg az 
állam fenntartásába az iskolát.  
 
Szabó József polgármester 
Jelenleg úgy tudjuk, hogy 2015-ben lesz lehetőség visszavenni. Azért mondtam, hogy jelenleg ilyen 
információ áll rendelkezésünkre.  
 
 
Merkószki András iskola igazgató 
Csak annyit szeretnék kiegészítésül elmondani, hogy a megszorítások nem most kezdődtek,  már a 90-es 
évek közepétől is úgy működött az önkormányzat, hogy sohasem tudtunk felvenni az elment pedagógus és 
egyéb technikai dolgozó helyébe újat, tehát mindig a leépülés felé ment az oktatás, tehát nem új keletű 
dolog, hogy idáig jutott az oktatás, az nem az utóbbi hónapok alatt alakult így. Most jelenleg is jónak tűnő 
megoldásnak én is azt tudnám mondani, hogy nincs más megoldás mint állami működtetésbe adni az iskolát,  
mert arra senkinek sem legyen illúziója, hogy ha önkormányzati kézben marad, akkor is megszabhat 
dolgokat  az állam, mert bármikor  mondhatja hogy nincs rá keret, hogy a felső tagozatot támogassa, ez 
akkor is benne van a pakliban. Akkor is ha önkormányzatnál lesz, akkor is, ha az állam kezében lesz.  
Ebből csak a színvonal fog a jobb felől az átlag vagy az alá menni. Egyetlen példát mondok. Nálunk van az 
iskolában WC-papír, folyékony szappan és papír törlő, amely európai színvonalon mindenhol lenni kellene, 
de a megyében szét lehetne nézni, állítom nem sok helyen találnának. De sok ilyen tételt sorolhatnék, hogy 
amit az önkormányzat adott, azért, hogy az itt élő gyereknek jobb legyen, és élhetőbb iskola legyünk. Az 
azonban a jelenlegi törvényi rendelkezésben benne van, hogy 2015. május 31-ig nyilatkozhat az 
önkormányzat hogy vissza tudja-e venni az iskolát. 
Mint ahogy most is számolt azzal az önkormányzat hogy mibe kerül a pedagógus működtetés és mibe az 
iskola működtetés, akkor is számolni kell ezekkel. Nem akarok ezzel megsérteni senkit, de ezeket a 
döntéseket úgymond „álomvilágban” hozták, komoly számítások felmérések nem történtek meg, ez csak a 
saját véleményem.  
Történtek ezzel kapcsolatosan parlamenti viták is és sajnos nagyon kevés szakember nyilatkozott ez 
ügyben,mert nagyon sok parlamenti képviselő nem ért hozzá, csak elmondták a saját véleményüket, amit 
éppen a pártjuk diktált, és ez mindkét oldalra igaz. 
Ez józan ész szerint sem lehetséges és senki sem akarja, hogy csak azért működjön az intézmény, mármint 
az oktatás, hogy az összes többi intézmény tönkre menjen.  azt mér régen tudjuk, hogy jó döntés nincs, két 
rossz közül kell választani.  
 
Pusztai János pedagógus 
Sajnos vannak tények, és nekünk azokat tudomásul kell vennünk, és azzal is egyet kell értenünk, hogy 
vannak kis önkormányzatok, - többek között Monostorpályi is - akik nem tudják felvállalni akkor azt ne 
tegyék. Ilyen értelemben ha így dönt, akkor felelősségteljes a döntés. Az hogy eddig is a felújítások, és más 
egyéb dolgokból  az iskola nem maradt ki és nem is fog azt hiszem azok normális dolgok voltak. Ezzel 
teljesen egyetértek. Hogy milyen lesz ennek a végkimenetele, nem tudjuk, de legyünk optimisták. Itt 
maradunk, és tovább oktathatunk, még ha az állam fenntartásában is.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
A technikai dolgozókról van-e már valamilyen döntés, vagy terv, hogy hova kerülnek? 
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Voltak megbeszélések ahol több polgármesterrel beszélgettünk, legyen az kis vagy nagyobb településről szó, 
de eddig mindenhol csak ezt lehetett hallani, és felvállalni sem tudják, mindenki az állami átadás felé 
kénytelen dönteni az oktatást illetően.  
 
Szabó József polgármester 
Már megvan a kinevezett tanfelügyelő, az ő feladata lesz ennek a járáson belül a levezénylése. Egyelőre még 
a Debrecen, Mikepércsi intézményben volt, most átkerült a Derecskei Járáshoz. Ő lesz a Derecskei Járási 
Iskolák  körzeti tanfelügyelője, akivel az iskolák igazgatói tartoznak.  
Tehát elindult ez a dolog, kétség kívül lehetett volna hamarabb is, nem biztos, hogy ez a decemberi év végi 
időpont a legjobb egy ilyen átadás-átvételi feladatra, de sok mindent – többek között a köztisztviselők, 
közalkalmazottak dolgát is meg kell oldani, lehet hogy a karácson kárára, lehet hogy a szilveszter kárára, de 
meg kell oldani, mert január 1-én már ott kell hogy legyen minden és mindenki. Igen, felállt maga az az 
intézmény, megvannak úgymond a végrehajtók is, ki kell várni a sor végét, bár mindenhol úgyis a sor végén 
az intézmény vezetők lesznek. Bár mi még nem láttunk semmilyen anyagot hogy hogyan és miképpen 
gondolják ezt az átadás átvételt, ezek a táblázatok hetek – hónapok óta jönnek mennek, mert adatot kérnek 
folyamatosan, mindig és mindenről, nemcsak az iskolával kapcsolatosan,minden mással kapcsolatosan is, 
van olyan amit már ötödjére kérnek, mi ezeket hűségesen kiállítjuk, elküldjük, aztán várjuk, hogy mit is 
szeretnének ebből kihozni.  
Sajnos tényleg a polgármesterek körében ez általános vélemény, hogy nincs más megoldás, Hajdúbagos is 
úgy kezdett bele, hogy mindenképpen megpróbálják megtartani az iskolát, de amikor látták ezeket a 
számokat, mostmár ők is az állami átadás felé hajlik, belátták hogy nem tudják felvállalni. A közelben sem 
tudnék olyan önkormányzatot mondani akik tudnák saját finanszírozásból fenntartani az iskolát. 
Hosszúpályiban is azt mondták, hogy közel 100 millió a hiány, tehát ami kellene ahhoz hogy ők tudják 
fenntartani az iskola működtetését.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Most társulásban van a három település oktatása. Mi lesz akkor a társulással? Megszűnik. 
 
Szabó József polgármester 
Én úgy tudom, hogy a három település iskolája marad társulásba és így megy bele a nagy közösbe, járási 
állami rendszerbe. Akik társulásban voltak, mintha társulásban maradtak volna. Az óvoda marad egyelőre az  
 
Merkószki András iskola igazgató 
Az óvodák is társulásban vannak.  
 
Szabó József polgármester 
az óvodák maradnak az önkormányzatoknál. A probléma ott kezdődik, hogy köznevelési törvény, vagy 
önkormányzati törvény  szerint lehetséges a működtetés.  A köznevelési törvény szerint nincs társulás, de az 
önkormányzati törvény szerint lehetséges. Mint óvodai társulás jelenleg is megvan, elviekben nem is 
szüntette meg senki, - Monostorpályi testülete részéről legalábbis nem született ezzel kapcsolatosan 
semmilyen döntés, ami ezt megszüntetné. Hajdúbagos részéről igen. Ők szeretnék kilépni a társulásból.  
Mi azt mondtuk,- és Hosszúpályi is partner volt ebben, azt mondtuk, -  hogy  míg nem látjuk, hogy jár-e 
valamilyen plusz normatívával, vagy elvonással, megtartjuk vagy nem tartjuk meg, hivatalosan májusig 
kellett volna jelezni ha valaki a társulást valaki fel kívánja bontani. Mivel ez nem történt meg, Hajdúbagos 
októberben jelentette be, hogy ez mennyire lesz jogszerű vagy nem ezt még nem tudjuk. Kétféle törvényre 
lehet hivatkozni. Erről azért már többször beszéltünk  és mindkét részről úgy az óvodát illetően, mint az 
iskolát, hogy szakmailag jó volt , pénzügyileg kétségtelen nem lehet ezt elmondani. De az megint egy olyan 
dolog, amit nekünk kell majd rendbe tenni. Az iskolánál annyival egyszerűbb a történet, hogy ott 
mindenképpen a bevétel megszűnik, és el kell számolnunk, az óvodánál meg remélem hogy hamarosan 
sikerül zöldágra vergődnünk valamilyen formában, és tisztáznunk, hogy mit jelent az hogy elszámolás és 
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havi elszámolás, és mit jelent az hogy mikor és mennyit kell nekünk átutalni, mert a mai napig nincs sajnos 
ilyen adat a birtokunkban.  
 
Molnár Edit képviselő 
Amit Hajdúbagossal kapcsolatban tudok az az, hogy azt fogalmazták meg, hogy a plusz normatíva miatt 
mentünk be annak idején a társulásba, ez január 1-től megszűnik, tehát okafogyottá válik az hogy bent 
maradjanak a társulásba, állítólag könyvelő asszony utána nézett, és nincs semmi jogi akadálya a kiválásnak.  
Ezt hallottam az óvoda vezetőjétől.  
 
Szabó József polgármester 
Én úgy tudom, hogy májusban kellett volna jelezni mindenkinek, ha élni akar a kiválási lehetőséggel, 
szerintem az októberi bejelentés késői bejelentés volt. Vagy ha ez a 2013-14-es tanévre vonatkozik, akkor 
rendben van a dolog. Igazából nekünk a sajátunkkal kell foglalkozni.  
Az iskolával kapcsolatosan a képviselők részéről akik nem szólaltak meg, van-e az iskola átadásával 
kapcsolatosan hozzászólás, vélemény? 
 
Basa Attila alpolgármester 
Én a magam részéről sajnálom ezt a dolgot,  mert úgy érzem, hogy rengeteget tettünk az iskoláért, és 
próbáltuk olyan szintre hozni, hogy megfeleljen, de a számítások alapján nincs más lehetőségünk, mert nem 
lehetséges a működésünket felborítaná. Ezt a pénzt nem tudjuk előkeríteni. Lehetséges – e két év alatt 
meglátjuk, hogy változik és mi változik az oktatásban. Bízok benne, hogy esetleg a Kormány olyan szintre 
fogják hozni a felügyelők által, hogy megváltozik ez az egész oktatási rendszer, de ezt is csak az idő mondja 
meg hogy fog-e ebben valami történni vagy nem, de mindenesetre személy szerint nem tudom bevállalni 
hogy önkormányzati szinten tudjuk működtetni. 
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Ha igy áll a helyzet nem tudunk mit csinálni. Reméljük a haza is jó kezekben van és akkor az iskola is jó 
kezekbe kerül. Bizakodjunk hogy jó legyen.  
 
Molnár Edit képviselő 
Én nem vagyok ilyen optimista. Borzasztóan bánt, hogy ilyen helyzet elé állítják az önkormányzatokat, úgy 
érzem, hogy tőlünk független okok és dolgok  miatt megyünk egy számunkra fontos intézménnyel szemben.  
 
Kardos Róza Pénzügyi Bizottság tagja 
Én sem vagyok az oktatás terén optimista, mert több helyen is elhangzott hogy a pedagógusok bérét 20 %-
kal akarják csökkenteni,  ebből pedig az fog következi előbb-utóbb, hogy a felső tagozatokat meg fogják 
szüntetni, majd pedig az egész iskola megszűnik, és az a település ahol nincs iskola, halálra van ítélve.  
Az igaz és én is belátom, hogy az önkormányzat nem tudja fenntartani, nem ezzel van probléma, hanem 
azzal, mivel még senki előtt sincs egy biztos pont az átadás-átvételt illetően, hogy ez zökkenőmentes, 
gördülékeny lenne, tele van mindenki bizonytalansággal. Mivel ez nincs még teljesen leszabályozva nem 
lehet látni a jövőbeni működést sem. Az eddigi tapasztalatok alapján a döntések, nem voltak előkészítve, 
nincs megszervezve mi hogyan megy tovább, úgy érzem mintha lépés hátrányban lenne minden.  
 
Szabó József polgármester 
Igen mikor beszélgettünk erről igazgató úrral, akkor is azt mondtam, hogy ha másért nem azért működni fog 
a rendszer, mert a sor végén akik vannak kénytelenek működtetni. úgyis meg fogja valahogy oldani, mert 
hogy meg kell hogy oldja. És ez odafönn nem hiszem hogy bárkit és érdekelne, hogy ki hogy oldja ezt meg.  
Neki viszont ide lent érdeke, hogy az az ablak meg legyen javítva, a gyerek ne fázzon, stb. Megoldja mert 
kénytelen.  
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Merkószki András iskola igazgató 
Mivel még nincs semmi eldöntve a tankerületi igazgatóval beszélgettünk, és a jövő hét hétfőre lettek behíva  
a volt fenntartókkal  egy eligazításra. Mi Derecskéhez tartozunk, igy Derecskén lesz egy hivatal ahol a 
tankerületi igazgató és munkatársai akik működtetni fogják a tankerületet, és le tudják és le is fogják 
zongorázni ezt az átadás-átvételt.  
Szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az iskolai étkeztetéssel? 
 
Szabó József polgármester 
Jelen állás szerint ugyan úgy, megadják a normatívát az iskolai étkeztetésre is a normatívát mint eddig 
megadták. Tehát abban nincs változás.  Egy mondat még a Köles Krisztinával kapcsolatban, ma kaptam tőle 
egy e-mailt, hogy szeretne személyesen bemutatkozni, és a címe gondolom saját gmail-es cím, tehát 
hivatalos e-mail címe még nincs neki.  Telefonja is egy huszas, harmincas, hivatalos telefon sincs, tehát 
ennyire van még készen a rendszer, az emberek nagyjából megvannak. 
 
Juhász Péter jegyző 
Reggel még nem voltak számok, de mostanra már vannak. Sajnos az történt, hogy csürjük csavarjuk, és jött 
egy olyan információ, hogy ez a honlapon megjelent egy 112.6 milliárd Ft-os normatívának nevezzük, az 
már tartalmazza mindazokat a számunkra eddig plusznak vélt támogatási formákat amikkel számoltunk. Ez 
azt jelenti, hogy egy bizonyos lapon amit kiosztottam, ott volt az elején egy 73 millió Ft, az most nincs. 
Óriási hiánnyal lehet a jövő évre tervezni. És hogy ha ebbe beleszámoljuk a technikai dologi kiadásokat is 
tartalmazó kiadásokat, akkor nagy lesz a hiány, még nagyobb. A pontos számot viszont csak a költségvetés 
elfogadását követően tudunk mondani, ezek tervszámok alapján lettek számolva. Ez egyik oldala 
pénzügyileg is alátámasztva nem-mel válasz adásnak van alapja, ha a testület így szavaz. Átalakítással 
kapcsolatban. Jelenlegi jogi szabályozás lehet nem ismeri azt, amit a kormány akar. A társulás megszűnik, 
olyan nincs. Nincs létjogosultsága, ha ilyen van. Ha megszűnik, azt nem engedi a törvény, május 31-ig 
kellett volna bejelenteni. Elő fogják írni az átadás-átvételről szóló törvénytervezetben, hogy a feladatokat az 
alapító okiratból ki kell venni. Egy lyuk lesz benne, ilyen alapon ha társulás megszűnik, Monostori iskola 
nem kerülhet Monostorpályihoz. Az óvodával kapcsolatosan újabb dilemma. Ha az állam átveszi az iskolát, 
az óvoda akkor önkormányzat fenntartásba megy, ki lesz Editnek a főnöke?   Jelenleg Hosszúpályi Gesztor 
ő lenne a fenntartó is, viszont azt mondták a Kormányhivatalba, hogy minden önkormányzat maga lesz az 
óvoda fenntartója. Munkáltatója viszont Hosszúpályi. Lehet, hogy a csiki-csukizás még menni fog. Az 
információnk alapján ebben még jelenleg nincs döntés.  
Amint végleges számokat kapunk, mindenkinek e-mailben át fogom küldeni, de jelenleg a jövő évi 
költségvetés tervezése kapcsán dolgozunk, sajnos lesz alapja hogy a testület nem-mel szavaz, mert kb. 50 
millió Ft a hiány.  
 
Szabó József polgármester 
Igen én is úgy tudom, hogy a végső 54 millió Ft. Hiánnyal viszont nem lehet számolni.  
És ez úgy hogy az iskola már nincs benne.  
 
Juhász Péter jegyző 
És a gond ott van, hogy olyan működési kiadásokat ill. úgy számolja a bevételt, hogy a hivatal létszámához 
mérten számolja az út fenntartást, temető fenntartás, stb, ami fars információhoz juttatja az embert, mert 8,5 
fő az elfogadott hivatali létszám, viszont ebben csak a köztisztviselők vannak, nem számol olyan 
dolgozókkal, hogy konyha, mezőőr, eljáró, takarító személyzet. Nem képezik alapját a nagy normatívának. 
Itt van, hogy a bevétel túl kicsi ahhoz, hogy a hivatal működését preferál ják. Csak az a baj, hogy az egész 
önkormányzatot kell működtetni nem csak a hivatalt. És még a fejlesztési kiadások sincsenek benne a 
mínusz 54 millióba.  
 
Szabó József polgármester 
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Igen a számok alapján ha igy vesszük, akkor a 8,5 ember lévén kellene 40 embert alkalmazni, és egy 
önkormányzatot működtetni és az intézményeket üzemeltetni.  
Nincs Önhiki, jövőre nem lesz, hiánnyal nem tervezhetünk. 
 
Kardos Róza pénzügyi Bizottság tagja 
Én úgy látom, hogy az Önkormányzat bármerre lép, mindig betonba ütközik. Pl. a közfoglalkoztatottakat 
foglalkoztat, ebből  nem lehetne valamilyen bevételt szerezni amiből működtetni lehetne vagy esetleg a 
működésbe besegítene. Valamilyen lehetőséget keresni kell,már azért is merem ezt mondani, mert tudok 
olyan önkormányzatot, hogy ebből bevételt szerez,melyet működésre használ fel, és ez hivatalos úton megy. 
Jó lenne megpróbálni itt Monostorpályiban is.  
 
Szabó József polgármester 
Közcélúakkal hivatalosan nem lehet bevételt szerezni. Amit meg lehet oldani közcélú foglalkoztatottakkal 
eddig is ezt követően is megpróbáljuk megoldani. Vámospércsen egy tájékoztatón elhangzott, hogy ezt is 
megnyirbálták, és a költségben sincs annyi mint ami eddig volt.  
Eddig a mezőgazdasági munkánál nem mondták hány embert lehet. most 2-4 ember a megengedett létszám. 
amit foglalkoztatni lehet. Ezt is kezdik megszigorítani. Nagy értékű gépeket nem engedélyeznek beszerezni. 
Eddig az volt a lényeg, hogy minél több embert próbáljunk beírni, Szerencse a szerencsétlenségben eddig 
nekünk nem volt ilyen pályázati dolgunk, lehet az idén meg tudjuk pályázni. Az a kormánytisztviselő aki 
elbírálja eldönti, hogy engedi beletenni vagy nem, pl. traktor. Közcélúakkal amit meg lehet oldani. Olyan 
termelő munkát amit el lehet adni olyat nem engedélyez hivatalosan. Pl járdalap. Közcélúakkal ilyet nem 
lehet csinálni.  
 
Egy kicsit elkanyarodtunk, az iskolával kapcsolatosan ha van valakinek kérdése, akkor az első napirendi 
pont alapján szavazásra tenném fel a kérdést, aki úgy gondolja és úgy döntsünk, hogy az iskolát adjuk az 
állam fenntartásába, szavazzon. 
 
Szavazás.  
 
 A Képviselő-Testület 7  igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

94/2012. (XI. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

 
Pénzügyi helyzetét átvizsgálva megállapítja, hogy az általános iskola Nkt. (2011. évi CXC. törvény) 
szerinti működését nem tudja vállalni.  
 

Szabó József polgármester 
Köszönöm szépen, egyhangúlag a képviselők úgy döntöttek, hogy az iskolát nehéz szívvel de az államnak 
átadjuk, további fenntartásra. 
 
Következő napirendi pont az Egyebek. 
Kérdés, bejelenteni valója van-e valakinek? 
 
Egyebekben  a Derecske Létavértes térséghez tartozva van egy kistérségi társulásunk is. aminek igazából 
kezd értelmét veszteni a dolog, hogy mit is fog csinálni. Start munkaprogramban össze tudtunk az idén 
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dolgozni, felvetődött az a lehetőség, hogy esetleg ezt a többcélu kistérségi társulást megtartanánk. Ma 
kaptunk meg ezzel kapcsolatos előkészítő anyagot kistérségi tanács ülése után készült el. Arról lenne szó, 
hogy ha úgy döntünk, december 31-ig kell ezt a döntést meghoznunk, akár most is meghozhatjuk. 
Amennyiben úgy dönt az önkormányzat, hogy ez a kistérségi társulást szeretné a jövőben is működtetni, 
fenntartani, akkor erről dönthetünk ily módon is. Illetve a következő feladatokat sorolták fel, amit ez a 
Kistérségi Társulás el tudna látni. Foglalkoztatás, közfoglalkoztatási feladatok lebonyolítása, 
adminisztrációs segítségnyújtás, területfejlesztés, társadalmi infrastrukturális feladatok, stb, az írásos anyag 
szerint.  
Ezek azok a feladatok, amik bennünket érint, a közfoglalkoztatás amit a kistérségen keresztül csináltunk, un. 
közutas program volt, ezen felül a belső ellenőrzést is igy oldottunk meg. Amit tudunk, amit a kistérségi 
normativák nem lesznek, éppen a saját eddigi forrásaikat bevételeiket fogják felhasználni a működéshez, 
valamint a startmunka után 10 eFt/fő évente. Nálunk 20 fő volt, 200 eFt-ot jelent. Mi önkormányzatunkról 
van szó hogy szeretnénk-e benne maradni vagy sem. 
 
Kérés ezzel kapcsolatosan? 
 
Molnár Edit képviselő 
Önkormányzatok működtessék mennyiben lenne pl. Monostorpályinak. Fel tudjuk ennyi hiány mellett 
vállalni. 
 
Szabó József polgármester 
Emberenként 10 eFt. Minél több ember lenne annál több lenne a tagdíj bevétele. 
 
Juhász Péter jegyző 
Ha az a kérdés, hogy az 54 milliós hiányon kívül még van ennyi,  akkor azt mondhatom nincs még 200 eFt 
sem erre. Ezért a pénzért ha nézzük jól  dolgoztak  a kistérség emberei. 
 
Szabó József polgármester 
Ha jövőre kb. 100 főt fog érinteni a Start munka, az önkormányzati, és a heti  kifizetést figyelembe véve a, 
akkor lesz velük dolguk, minthogy ebben az évben is volt dolguk, 10 eFt-ot megér. Jövőre meglátjuk, ha 
mindet elfogadják és valóban tudunk mind a 100 embernek munkát biztosítani, és minden héten péntek 
délután fizetést kell adni. Ebben az évben sikerült még kiblekkelni a heti bér fizetést. Az év második felében 
már rá lettek kényszerülve. Eléggé macerás ez a dolog., és a munkaidőbe bele kell férni.  
A mai Vámospércsi tájékoztatón is elmondták, hogy ahol az önkormányzat alkalmazásában voltak a 
közmunkások, lényegesen eredményesebb és sikeresebbek voltak mint a kistérségiek. Itt is Lv-esen van a 
központ, nem tudnak egész nap ott lenni és figyelemmel lenni mindenre. Mindenhol volt legalább 20 fő, 
nem volt hatékony az ellenőrzésük. Ezt próbálják úgy kivédeni, hogy jövőre 10 főként lehet egy 
brigádvezetőt beállítani és őt megfizetni, ami azt jelenti hogy pár ezer Ft-nál többet kaphat mint a dolgozó. 
De akkor meg kell követelni, hogy valóban rendet és fegyelmet követeljen.  
 
Nyilas József képviselő 
A munkavégzést illetően látszott, hogy nem vitték túlzásba a munkát, mert még olyan is volt, hogy egyik 
erre feküdt, a másik arra . 
A közutasokat is lehetett látni ahogy Db- be mentünk befelé egy-egy nap pár métertől nem haladtak többet a 
közút melletti területen. 
 
Szabó József polgármester  
Az állami cégeket úgymond kötelezték hogy közfoglalkoztatásban részt vegyen, illetve 
közfoglalkoztatottakat alkalmazzon, de sajnos nem tudták az ellenőrzést is megoldani, ezért volt olyan 
amilyen a hatékonysága az egésznek.  
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Ebben az évben itt is  lesz változás, mert normákat kell meghatározni. Árokásásnál pl. egy nap alatt , vagy 
teljes foglalkoztatás alatt hány métert kell takarítani, árkot ásni,,  stb. Erre mondták, hogy a Berettyó 
társulásnál is vannak normák és azt fogják alapul venni. Ott valóban dolgozni kell az embereknek. Hogy ez 
hogy lesz elszámolva, béréből lesz levonva, vagy elküldik, ha dolgozik is lassabban, nem hiszem hogy azt 
mondják hogy fele pénzt kapod, mert nem mondhatnak neki ilyen. Hogy milyen szankcióval jár ha nem 
teljesíti, nem lehet tudni.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Addig míg szankciót nem állapítanak meg, nem lesz belőle semmi,mert  eddig sem vette mindegyik 
közfoglalkoztatott komolyan a munkát.  
Ezt az évet átéltem velük, de elég volt, pedig próbáltam keményen fogni őket, de mindig ott kellene lenni. 
Ha ott vagyok nincs baj, de eljöttem már le is ültek és kész.  
Ha adnak egy olyan embert akit megfizetnek számon kérik talán lesz eredménye, ha pártatlan nem közéjük 
tartozik. 
 
Molnár Edit képviselő 
Akit az óvodába küldtek azok sem hatékonyabbak. 
 
Juhász Péter jegyző 
Még nem tudjuk hogy mennyi létszámkeretet biztosítanak jövő évre Monostorpályiba. November közepe 
van, sajnos még mindig nem tudunk semmit. A koncepciót pedig lassan a testület elé kell hozni. 
 
Szabó József polgármester 
A Kistérségben vannak nekünk is vagyon elemeink, tőlük kaptuk a betonelem gyártó gépet, az az övék, nem 
a mienk. , azért van itt, mert mi pályáztuk meg. úgyan is a szóló fűkasza, mert azon keresztül került ide, 
beton keverő, stb. Ezek az eszközök a kistérség tulajdona, míg nincs vagyon elosztás a kistérségé is marad.  
Ha azt mondjuk hogy nem akarunk ott maradni, nem szűnik meg addig ez csak használatra van nálunk. 200 
eFt-ot csak akkor kell fizetni ha velük csináltatjuk a start munka programunkat.  
Már most mi is az  ötödik start munkaprogramot csináljuk,  Hosszu  Lászlóékkal amit  csinálunk. Ha a 
közutast is meg tudjuk csinálni akkor természetesen nem vesszük igénybe a Kistérséget. de egyelőre még azt 
terveztük, hogy velük csináltatjuk, tudják a menetét, és le tudják végig szervezni anélkül hogy be kellett 
volna bármit is segíteni. Javaslom próbáljuk valahogy összehozni ezt a 200 EFt-ot, utána el lehet 
gondolkodni hogy van e rá szükség . Többieknél is azt láttam hogy mindenki a start munka miatt szeretné 
megtartani a társulást. Jelzőrendszeres és támogató szolgálatnál van még egy-két település aki érdekelt. De 
egyébként mindenki más is szeretné ha megmaradna a kistérség. Úgy gondolom mi se szálljunk ki egyelőre 
belőle és megpróbáljuk valahogy összeszedni ezt az összeget. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Ezek az emberek havonta azért a 3-4 millió Ft bejött ami a családoknál megjelent, amiből ki tudták 
fizetgetni a számlákat. Pl. több esetről tudok, hogy aki azt mondta aki azt mondta hogy ez a 40-50 eFt-ot 
megkapta. Ha otthon ül nem kap semmit, jönnek segélyért, fáért, stb. Szerintem mindig jobb,még ha keveset 
kapnak is.  Ezt az oldalát is meg kell nézni. Tőke lesz, ki kell ásni, viheti haza. Kétszer fog melegedni. 
 
 
Molnár Edit képviselő 
Szeretném azt hinni hogy spórol abból az összegből fára és nem az önkormányzattól fog kérni fát. 
Mindnyájan tudjuk,hogy abból az összegből nem lehet spórolni, ez lehet szép álom de nem igaz, ugyan úgy 
az önkormányzathoz fog fordulni..  
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Hosszu László 
Adminisztrációs munkát ha nézzük magában megérné a 200 eFt-ot ha tényleg hetente fizetünk,munkanaplót 
kell vezetni. 
 
Juhász Péter jegyző 
Nem félek ettől, egy idő után dinamikusan fog menni. Ez a része a kisebbik probléma. 
 
Szabó József polgármester 
Aki támogatja, hogy maradjunk a kistérségi társulásba, szavazásra kérem a képviselőtestületet. 
 
Szavazás.  
 
A Képviselő-Testület 7  igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

95/2012. (XI. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
 

1. Monostorpályi Község  Képviselő-testülete a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás további 
működésével egyetért és dönt 2013. január 1-jével történő átalakításáról. Minden start munkába beszervezett ember után 
10.000 Ft-ot biztosít.  
 

Felelős:   Menyhárt Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 

2. Monostorpályi Község  Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy következőek 2013. január 01-től a Derecske-Létavértesi 
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok a következőek: 
 

a. foglalkoztatás, közfoglalkoztatási programok lebonyolítása, közfoglalkoztatási programok lebonyolításában való 
adminisztratív és szervezési segítségnyújtás 

b. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom, 
c. területfejlesztés, 
d. térség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzetének feltárása- egyedi programokra alapozott-

térségfejlesztési programok elkészítése (elkészíttetetése), 
e. térség érdekeinek képviselete más szervek előtt 
f. szaktanácsadás megszervezése, bonyolítása, a térségen belül és azon kívül, 
g. kiadványok megjelentetése, előadások, kiadások szervezése 
h. társulás által finanszírozott pályázatok kiírása és elbírálása 
i. a társulás céljainak megvalósítását feltáró, véleményező, javaslattevő tanulmányok készítése, készíttetése 
j. forrásteremtés  
k. társulás eszközeinek nyilvántartása és ezzel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása 
l. belső ellenőrzés 
m. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális feladat ellátásában való közreműködés Konyár, Derecske, Sáránd, 

Létavértes, Kokad, Álmosd és Bagamér településeken a Bihari Szociális Nonprofit Kft.-vel 
n. támogató szolgálat szociális feladatot ellátásában való közreműködés Konyár, Derecske, Sáránd a Bihari 

Szociális Nonprofit Kft.-val 

 
Szabó József polgármester  
Temetkezési vállalatnak volt tulajdonosi közgyűlése Igazgatónak lejárt a mandátuma. Ezért kellett 
összehivni. Üzleti beszámolót megkapták a képviselők. Továbbra is megmaradt a megnevezésük a galamb a 
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logóhoz tartozik. Túl nagy meglepetést nem okozok,ha közlöm, hogy visszaválasztották az igazgató 
asszonyt további öt évre.  A tulajdonosi tanácsadó testület tagjai  nagyon meg voltak  vele elégedve, őt 
javasolták és meg is szavazták. Hogy milyen eredményeket tudott felmutatni, akkor nehéz lett volna azt 
mondani hogy ne ő legyen, mert hogy nem volt más jelentkező,mert azért, hogy valóban olyan számokat tett 
a testületek elé, amivel azért nehezen lehet vitatkozni. Ha azt nézem, hogy pl. az üzemi üzleti tevékenység 
eredménye 2007. óra folyamatosan nő,  
És még mindig sikeres, mint önkormányzati tulajdonosi vállalat, nem adott okot rá hogy váltsák és váltsuk 
le. Egy ok volt részemről  a Hosszúpályi polgármesterrel együtt, hogy nehezményezte és szóvá tette, hogy a 
településen sok, és egyre több az olyan temetés ami nem velük történik, hanem a létavértesi társasággal. 
Mondtam neki, hogy ezt az önkormányzat nem támogatja, holott ő azt hiszem. Közöltem vele, hogy az 
emberek egymással beszélnek és felvilágosítják egymást és oda mennek ahol olcsóbb.  
Elmondta, hogy nem biztos hogy ami olcsóbb ténylegesen olcsóbb. van némi igazság benne, mert ha azt a 
díjat amit ki kellene fizetni a temetés fenntartáshoz hozzájárulandó, akkor az ó számlájuk sem lenne 
kevesebb, csak ők azt nem fizetik, nem is kérik be a lakosoktól sem..  A temetőn belül,ha bejön neki is 
kellene fizetni olyan díjat amit ő is megfizet saját magának. Szállítás, ravatalozó használat, hűtő használat, 
stb. amit a Létavértesi Vállalat nem vizet és nem is kéri el a lakosságtól. Ha ezt is elkérnék befizetnék, az ő 
számlájuk sem lenne olcsóbb. Erre mondta azt, hogy Ők ezt kötelesek kérni ha velük temettetnek. Debrecen 
hozott egy olyan döntést amelyben ezeket a díjkakat szabályozzák, és eléggé maximalizálták, ami azt jelenti, 
hogy azt mindenkinek ki kell fizettetni ha saját vállalat fizet vagy más vállalkozó. Innen kezdve a 
kellékanyagok lehet amiben lehet versenyezni, de már ott sem kell a plafonra tenni, mert nem azon kell 
behozni amit az üzemeltetésen elveszít. Mondtam neki, hogy ha ilyen eredmények vannak mint pl. 24 millió 
Ft eredmény produkálás tavalyról,  akkor elgondolkoznék rajta, hogy az árakat csökkenteném. Ha a 
lakosságnak elmondom ezt a nyereségességet, nem biztos hogy annyira örülnének. 
 
Molnár Edit képviselő 
Már olyat is lehet hallani, hogy Romániából hoznak be koporsót, stb.  
 
Szabó József polgármester 
Majd állítólag ezt is szabályozni fogják, szigorítja a törvény az urnás hazaszállítást is, valószínű az 
eszközöket is szabályozzák hogy mit lehet a temetéshez felhasználni. 
Valószínű hogy ebből nem származott haszon, és a törvényben is szabályozzák, az urnát is a temetőben kell 
elhelyezni, nem lehet elvinni a hamvakat.  
Ezt tájékoztatásul szántam. 
 
Következő dolog a Hosszupályi Mikrotéerség Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál volt ellenőrzés, 
ami ránk tartozik, - mert Hpályi-Sáránd-Mpályi – Debreceni u. 1.sz. alatti iroda és alternatív ellátás 
telephelye. Egy probléma volt, a bejáratnál a küszöb 2 cm-nél magasabb.  Nagy vastag betűvel van kiemelve 
a jegyzőkönyvben. Szerencsére más probléma nem volt. Illetve meglehetősen kevesebb  a természetes fény 
ami bejön. Az a belső helyiség ami csempés volt, ezen csak egy kisebb ablak van. Igazából nincs ott semmi 
tevékenység,  csak egy ilyet is ki kell alakítani. Ezt csak megjegyezték.  
Tulajdonképpen rendben van. 
 
Az ivóvíz minőségjavító programmal kapcsolatosan is tájékoztatom a testületet, hogy a pályázati program 
megy a maga útján, az előkészítő szakasz vége felé vagyunk. A Kormány adott Mpályi részére 5000000 Ft 
keretet, amivel december 25-ig meg kell oldani az arzén szintnek a meghatározott szint alá való levitelét. 
Eddig az EU normának megfeleltünk, azt kérték, hogy ebből próbáljuk megoldani, hogy ez a szint a 10-es 
szint alá kerüljön, és ezt igazolni is kell három független laborral való bevizsgálással. Bajban voltunk hogy 
fogadjuk vagy ne el ezt az összeget. A pályázat is valójában erről szól, mellette volt még két összetevő 
aminek a szintjét csökkenteni kell. A pályázatban  egész vízműtelep rekonstrukciója is benne van , valamint 
a hálózatnak is a rekonstrukciója egészen a Petőfi tér Árpád u. Damjanich u. vonalon. Tulajdonképpen 



208 
 

legrégebbi leginkább terhelésnek kitett vonalon, amit ki szeretnénk cserélni. a pályázat 240 millió Ft körül 
van. E helyett 5 millióból oldjuk meg. Ha azt mondjuk, hogy ennyiből is meg lehet csinálni, ez csak egy 
ideiglenes.  A végleges megoldás azonban csak a pályázattal lesz lehetséges megvalósítani, szűrők, csövek 
cseréje, épület felújítása, szivattyú, és utána mindent helyre rakni. Így fogadták el.  
A másik megoldás az volt, ha nem vállaljuk el december 25-ig , akkor marad a lajtos kocsi megoldás.  
Akkor abban maradtunk, hogy az 5 millióból ideiglenes megoldásként megoldjuk, természetesen azt is 
kikötötték, hogy a szolgáltatóval kell megkötni a szerződést, ők fogják ebből az összegből a helyreállítást, 
javítást elvégezni. Ezt megcsináltuk, szerződést a mai nap aláírtuk, reméljük hogy dec. 25-ig  meg is 
csinálják.  
 
A másik napelem parkkal kapcsolatosan a tervezés megy szépen a maga útján, szerettük volna novemberben 
elkezdeni a kivitelezést, viszont miután a földhivatal beleköpött a levesünkbe, mert elkezdték a külterületi 
földeket átmérni, leellenőrizni, és miért nem pont a „tanitó” földdel kezdték, megállapították maga a terület 
annyi amennyi, nem változott, viszont annak idején mikor méricskélték, ezt utak veszik körbe, ami nem 
látszik, a malom feletti kövesút és a Táncsics utca elfordulásnál félig útnak kellene lenne ami összeköti ezt a 
két köves utat. Azok az utak lényegesen kevesebb terület lett mérve annak idején és a tulajdoni lapokon 
feltüntetve mint a tényleges. Az utak szélesebbek, vastagabbak, az utakra  rákerült az a négyzetméter amit a 
nagy területből elvettek.  Ez 2000 m2 –el kevesebb lesz. Viszont ez bekavart, mert már elkezdtük kivonatni 
a területből azokat a részeket ahol a napelem park lesz, mind ami a közös kivitelező céggel, oda kellett volna 
az uj hrsz. számok. Most pedig meg kell várni a jogerős határozatokat. Most már megvannak, elküldtük így 
az engedélyeztetés folyamatosan megy megint, csak 1-2 hónap kiesést jelentett, valószínű március körül 
kezdhető el a beruházás. Annyi előnye mégis lett a dolognak, hogy az Energiaközpontban azt sikerült 
megtudakolni, hogy kedvezményt adnak, az önerő alapba igényt tudtunk benyújtani, állítólag 100 %-os 
támogatottságot is kaphatunk rá. Kvázi ez lenne a jutalék.  
A kormány jelenleg a banki adósságot vállalnak át, főleg fejlesztésekre felvett összegekre vonatkozóan, 
azok az önkormányzatok így jól járnak. Nekünk  nincs ilyen. Viszont ha ilyen pályázatoknál, fejlesztési 
célúaknál megpróbálnak kedvezményt adni, akkor szeretnénk mi is ezt igénybe venni. Ugyanúgy nyert a 
Pocsajjal együtt benyújtott pályázat is, 2,5 millió Ft-ot érint bennünket. Természetesen ugyanígy a szennyvíz 
kapcsán is beadtuk a plusz önerős pályázatot. Egyszer az önerő 55 %-ára, a fennmaradó 45 %-ra is beadtuk a 
pályázatot. Ha ezeket megkapnánk, azt mondom, hogy végül is nem jártunk rosszul.  
Én nem azt mondom hogy nálunk minden jó és nincs adósságunk, mert az oktatásra Hpályi felé van 
tartozásunk, beszállítóknak is tartozunk, szóval kifizetetlen számláink vannak.  
 
Van még egy napelemeket az intézményekre is szeretnénk  pályázati. Olyan információnk vannak hogy 60 
napon belül ki kell írni a pályázatot. Megpróbálunk minden intézményre plusz napelemre pályázni, saját 
intézményi kiadást a saját tetőről tudnák felhasználni, a napelempark tényleg plusz bevétel lenne. Ezek a 
pályázatok ha elkészülnek, a testületnek úgyis jelzem mielőtt beadjuk, szerettem volna ha tudnak róla hogy 
ennek az előkészítése is megy. 
 
Tájékoztatni szeretném a testületet a Start munkaprogramon belül egy kazán 201-2-es program. Lesz egy 
hasonló 2013-as néven is. A kettő között az lesz a különbség, hogy még most lehetett ágaprító gépre, 
kazánra, két főre pályázni, 2013-asba már nem lehet gépekre, kazánra, ott már kimondottan csak arra az 
emberekre lehet, akik ennek a kazánnak a fűtéséhez szükséges alapanyagot majd erdőben összeszedi, 
árokpartján levágják, aprító géppel összedarálják, tárolják és szükség esetén feltöltik a kazánokat. Mi még a 
2012-esbe pályáztunk, attól függetlenül,hogy minden porcikánk tiltakozik ellene hogy részt vegyünk nyár 
óta nyüstölnek bennünket, nem kell hozzá önerő, az a baj, hogy öt éves fenntartási kötelezettség van. Azt 
írták le hogy közcélú foglalkoztatottakat kell alkalmazni. Azt viszont senki sem írta le hogy 5 évig lesznek 
közcélú foglalkoztatottak. Így érdekes lesz. Ha két év múlva nem lesz közcélú akkor is kell 2 főt alkalmazni.  
Ekkor már önerős lesz a dolog, mert az önkormányzatnak kell fizetni. Miután  minden önkormányzat benne 
volt, a kezdetnél, a többiek elálltak tőle mi benyújtottuk a pályázatot.  
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Az AKSD-vel a szerződésünk ez év december 31-én lejár. Település szinten akkora összegről van szó 
mindenképpen közbeszerzést kell kiírni. A kistérségnél vállalták, hogy megtervezi a közbeszerzési kiírást, 
ami azt jelenti, hogy településenként 100 eFt-ot kérnek érte, a többi költséget a kistérség átvállalta. 10 
település közösen kéri az árajánlatot a pályázóktól. A szerződéseket az önkormányzatok már egyesével 
fogják megkötni. A konzorcium pályáztat, a szerződést önállóan köti meg. Másik megoldás mi egyedül 
intézzük az AKSD-vel valószínű nem kerül  többe. Kérdés hogy konzorciumban csináljuk vagy önállóan 
pályázzunk. Látni kell hogy december 31-ig biztos nem fog lezajlani. Mindenki várta a törvényi 
szabályozást, de nem tudunk tovább várni, a határidő így is szorít bennünket. Az AKSD-vel kötünk egy 
olyan szerződést ami határozott időre szól amíg a közbeszerzési eljárás lezajlik, viszont amint megvan a 
közbeszerzés eredménye a szerződés lejár és akkor az új  szolgáltatóval kötünk szerződést.  
Magam részéről az önálló pályáztatásra szavaznék.  
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban más javaslata? 
 
Ha egyetért a képviselő-testület megszavaztatnám az önálló pályáztatást és a közbeszerzési kiírást.  
 
Szavazás.  
 
 A Képviselő-Testület 7  igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

96/2012. (XI. 13.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. A települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására közbeszerzést ír ki.  
 

2. A közbeszerzési kiírás elvégeztetésére felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az általa 
választott szakemberrel erre a célra.  
 

Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
 
 


