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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli  
nyílt  ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok:  108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.     
d. rendeletek:    - 
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 108/2012. (XII.11.) számú határozat: Start munka pályázatokkal kapcsolatos számlanyitások 
elrendelése  

- 109/2012. (XII.11.) számú határozat: Szennyvízberuházás közbeszerzési szabályzatának 
elfogadása  

- 110/2012. (XII.11.) számú határozat: Napelempark alszámlanyitása  
- 111/2012. (XII.11.) számú határozat: Bio-Kazán alszámlanyitása 
- 112/2012. (XII.11.) számú határozat: Start munka pályázatok beadása, annak jóváhagyása 

 
Rendeletek: - 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Start munka pályázatokkal kapcsolatos számlanyitások elrendelése  
Előterjesztő: a polgármester   

 
2. Szennyvízberuházás közbeszerzési szabályzatának elfogadása  

Előterjesztő: a polgármester   
 

3. Napelempark alszámlanyitás  
Előterjesztő: a polgármester   

 
4. Bio-kazán alszámlanyitás  

Előterjesztő: a polgármester   
 

5. Start munka pályázatok beadása, annak jóváhagyása  
Előterjesztő: a polgármester   
 

 
Monostorpályi, 2012. december 11.       
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. december 11-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:  -  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma:   2 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, így a Képviselő-Testületi ülés 
határozatképes.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 
NAPIRENDI PONTOK:   

 
1. Start munka pályázatokkal kapcsolatos számlanyitások elrendelése  

Előterjesztő: a polgármester   
 

2. Szennyvízberuházás közbeszerzési szabályzatának elfogadása  
Előterjesztő: a polgármester   

 
3. Napelempark alszámlanyitás  

Előterjesztő: a polgármester   
 

4. Bio-kazán alszámlanyitás  
Előterjesztő: a polgármester   
 

5. Start munka pályázatok beadása, annak jóváhagyása  
Előterjesztő: a polgármester   
 

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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Start munka pályázatokkal kapcsolatos számlanyitások elrendelése  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
Az önkormányzatunk már pár start munka pályázatot elkészített, ennek beadása is folyamatban van, épp 
úgy, mint az egyeztetések, hogy miket tehetünk bele és miket nem. Úgy néz ki, hogy minden egyes start 
munkás pályázathoz alszámlát kell nyitni. Ennek az előkészítésére kérjük fel a jegyzőt.  
 
Javaslom, hogy a Start munka pályázatok alszámlanyitására kérjük fel a jegyzőt.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
108/2012. (XII. 11.) számú  

határozata  
 
A Képviselő - Testület   

 
A Start munka pályázatok alszámlanyitására felkéri a jegyzőt.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: a jegyző  

 
2.napirendi pont: Szennyvízberuházás közbeszerzési szabályzatának elfogadása  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A szennyvízberuházással kapcsolatban a közbeszerzési szabályzatot az erre kiválasztott cég elkészítette.  
Javaslom, hogy a Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás közbeszerzési 
szabályzatát fogadjuk el, azt hagyjuk jóvá.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
109/2012. (XII. 11.) számú  

határozata  
 
A Képviselő - Testület   
 



234 
 

1. A Hosszúpályi és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás közbeszerzési 
szabályzatát elfogadja, azt jóváhagyja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésről a társulás elnökét tájékoztassa.   
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző  

 
3.napirendi pont: Napelempark alszámlanyitás  
 
Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A napelempark pályázatunkhoz alszámlát szükséges nyitni, hogy elkülönítetten tudjuk kezelni azt a 
pénzmozgást.  
 
Javasolja, hogy a napelemparkoz az alszámlát a Képviselő - Testület nyitassa meg. Megfogalmazza a 
határozat-tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolj, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

110/2012. (XII. 11.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1.  Monostorpályi Község Önkormányzata alszámlát kíván nyitni „Napelempark” megnevezéssel.   

 
Monostorpályi Község Önkormányzata adószáma: 

15728874-2-09 
2.  Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzat 

pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a bankszámlaszerződésekkel 
kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a szerződések aláírására.  

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

a) Szabó József polgármestert,  
b) Juhász Péter jegyzőt,   
c) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző).   

 
4.   A bankszámlák feletti rendelkezési jog a 3. pontban foglalt bármely két fő aláírásával és az 

önkormányzat bélyegzőlenyomatával érvényes.  
 
5.  Az önkormányzat az 1. pontban megjelölt számla vonatkozásában havi számlaürítést nem kér.  
 
 
4.napirendi pont: Bio-kazán alszámlanyitás  
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Előterjesztő: a polgármester   
 
Szabó József polgármester  
A Bio-kazán 2.2 pályázatunkhoz alszámlát szükséges nyitni, hogy elkülönítetten tudjuk kezelni azt a 
pénzmozgást. A kazánt az óvoda és a konyha fűtéséhez nyertük.  
 
Javasolja, hogy a Bio-kazán 2.2 alszámlát a Képviselő - Testület nyitassa meg. Megfogalmazza a határozat-
tervezetet. Ismertetve.  
 
Javasolj, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

111/2012. (XII. 11.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1.  Monostorpályi Község Önkormányzata alszámlát kíván nyitni „Bio-kazán 2.2” megnevezéssel.   

 
Monostorpályi Község Önkormányzata adószáma: 

15728874-2-09 
2.  Az 1. pontbeli feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzat 

pénzügyi ellenjegyzőjét (Morák Gézánét) és felhatalmazza őket a bankszámlaszerződésekkel 
kapcsolatos ügyintézés lefolytatására, valamint a szerződések aláírására.  

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

a) Szabó József polgármestert,  
b) Juhász Péter jegyzőt,   
c) Morák Gézáné köztisztviselőt (pénzügyi ellenjegyző).   

 
4.   A bankszámlák feletti rendelkezési jog a 3. pontban foglalt bármely két fő aláírásával és az 

önkormányzat bélyegzőlenyomatával érvényes.  
 
5.  Az önkormányzat az 1. pontban megjelölt számla vonatkozásában havi számlaürítést nem kér.  
 
Szabó József polgármester  
Elég sok start munka pályázatot készítettünk már el. Ezeket részletesen ismerteti.  
Javaslom, hogy ezeket a Képviselő - Testület  hagyja jóvá.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát.  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 



236 
 

112/2012. (XII. 11.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  

1. Az alábbi Start munka pályázatokat jóváhagyja, melyek már beadásra kerültek:  
a) Bio-Kazán 2.2 program 
b) Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt  
c) Mezőgazdasági Projekt 
d) Téli foglalkoztatás és Egyéb értékmegőrző projekt 
e) Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges további start munka pályázatokat adjon 

be, melyről tájékoztassa a Képviselő – Testületet.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


