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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt 
ülésének  
 
a. napirendje  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 114 -123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.     
d. rendeletek:    26-28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet.  
 
Ügyiratszám: 15-    /2012./ÖNKOR.  
 
Határozatok:  

- 114/2012. (XII.27.) számú határozat: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapítása, alapító 
okiratának elfogadása, óvodavezetői pályázat kiírása  

- 115/2012. (XII.27.) számú határozat: Monostorpályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása  

- 116/2012. (XII.27.) számú határozat: „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” 
megnevezésü alszámla nyitása  

- 117/2012. (XII.27.) számú határozat: „Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde” megnevezésü 
alszámla nyitása  

- 118/2012. (XII.27.) számú határozat: „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban” 
megnevezésü pályázat beadása (Egészségház fejlesztése)  

- 119/2012. (XII.27.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatának elfogadása, a korábbi hatályon kívül helyezése, egy új tag beválasztása a 
közbeszerzési bizottságba  

- 120/2012. (XII.27.) számú határozat: AKSD Kft felkérése, mint Közszolgáltatást Ellátó, hogy 
2013. január 1-től a sikeres közbeszerzési eljárást követő nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
időpontjáig, határozott időre, arra, hogy Monostorpályi település közigazgatási területén lássa el a 
települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat.  

- 121/2012. (XII.27.) számú határozat: Csatlakozás a 2013. évi óvoda-, és iskolatej programhoz.  
- 122/2012. (XII.27.) számú határozat: az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátozott 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés  
- 123/2012. (XII.27.) számú határozat: Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés 
 

Rendeletek:  
- 26/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

- 27/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet: a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról  
- 28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet: az Önkormányzat vagyonáról, és a 

vagyongazdálkodás szabályairól 
 

 
NAPIRENDI PONTOK:  

 
1. Óvoda alapító okiratának jóváhagyása és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
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2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
4. Egyebek  

 
 
Monostorpályi, 2012. december 27.       
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2012. december 27-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendes 
nyílt  üléséről.  
 
Jele vannak:  

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

 
Távolmaradását bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán,  
- Nyilas József képviselők. 

 
Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző   
 

Lakosok száma:   0 fő. 
 
Szabó József polgármester  
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, így a Képviselő-Testületi ülés 
határozatképes. Két fő jelezte távolmaradását.  
 
Javasolja az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 
 

NAPIRENDI PONTOK:   
 

1. Óvoda alapító okiratának jóváhagyása és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása (írásos 
előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 

3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  

 
4. Egyebek  

 
Kérte, hogy aki a napirendhez 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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.  
 
1.napirendi pont: Óvoda alapító okiratának jóváhagyása és a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
Szabó József polgármester  
Ismerteti az írásban megküldött anyagot részletesen.  
 
Molnár Edit képviselő  
Bejelenti személyes érdekeltségét, szavazni kíván és vállalja a határozat-tervezet szerinti helyettes vezetői a 
megbízást és azt, hogy ez utóbbiról a Képviselő - Testület nyílt ülésen döntsön.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő – Testületének  
114/2012. (XII. 27.) számú  

Határozata  
A Képviselő - Testület   
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a 22. § (1)-(2) bekezdése, a 
67. § (1) bekezdése, 83. § (2) bekezdése, a 2012. évi I. törvény 36. §-a, 38. § (2) bekezdése, 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1), (4) és (5) bekezdései, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a és 14/C. § (2) 
bekezdés d) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 10. § (5) bekezdése alapján 
 
1. / egységes óvoda és bölcsődét alapít Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde elnevezéssel (4275 
Monostorpályi, Damjanich utca 1.) 2013. január 1. napjával a Hosszúpályi Mikro Térségi Óvodai 
Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) által különválással megszüntetett Hosszúpályi Egységes 
Óvoda-Bölcsőde (4274 Hosszúpályi, Kossúth út 3-5.) székhelyintézménye által ellátott óvodai-bölcsődei 
nevelési feladatok jogutódjaként és elfogadja a költségvetési szerv alapító okiratát az 1. számú melléklet 
szerint. Tudomásul veszi, hogy a Társulás megszüntetését a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő – Testülete, valamint Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 
kezdeményezte és jóváhagyta és mivel egyszemélyes társulás nincs, ezért a társulás megszűnt.  

2. / Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel átveszi a jogelőd intézménytől a jogelőd fenntartó által 
átadni rendelt közalkalmazottakat, és a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde közalkalmazotti létszámát 
14 főben állapítja meg. 

3. / Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Monostorpályi Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. szám alatti ingatlant 2013. január 1. napjával a 
Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde ingyenes használatába adja azzal, hogy az ingatlan kizárólag az 
óvodai, bölcsődei nevelés feladatának ellátásához szükséges mértékben használható. 
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4. / Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátását szolgáló ingó - és ingatlanvagyon költségvetési szerv  
  részére történő átadáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határid ő: 2013. március 1. 
Felelős: a jegyző  

5. / Pályázatot ír ki a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának 
ellátására a 2. számú melléklet szerint.  

6. / Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a szervezési feladatok ellátására magasabb vezetői 
beosztás ellátására szóló ideiglenes megbízást ad az 5. pontban foglalt pályázat eredményes elbírálásáig, de 
legfeljebb 2013. július 31-ig Molnár Editnek és magasabb vezetői pótlékát (helyettes vezetőként) a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 200%-ában határozza meg. 

7. / Felkéri a jegyzőt, hogy az 1./, 2./, 5./ és 6./ pontokban foglalt döntéssel kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg, a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
aláírására, és a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: az előkészítésért: a jegyző  

 aláírásért: a polgármester 

8. / Felkéri az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 
helyettes vezetőjét, hogy készítse elő és adja be a megfelelő szervekhez az intézmény működésére 
vonatkozó dokumentumokat - különösen az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai 
Programját, 
Házirendjét – ellenőrzésre, valamint a működési engedélyhez szükséges dokumentumokat, OM azonosítót, 
és mindent ami a törvényes működéshez kell.  

Határid ő: 2013. március 1. 
 

Felelős: a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott vezetőjét 
 

1.sz.melléklet.  
Alapító okirat 

 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Monostorpályi 
Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménynek alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
 

a) Neve:   Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  
 
b) Székhelye:  4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.  

 
c) Létrehozásáról rendelkező határozat: 114/2012. (XII. 27.) számú határozat  
 
d) A költségvetési szerve létrehozásának napja: 2013. január 1.  
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e) Jogelődjének neve, székhelye: Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde (4274 Hosszúpályi, 
Kossuth út 35.) 

 
f) Jogelődjének megszűnési időpontja:  2012. december 31.napi hatállyal.  

 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben meghatározott az óvodai nevelés, bölcsődei ellátás.  
 

3. Alaptevékenységei:  
a) Óvodai nevelés,  
b) bölcsődei ellátás.  

 
4. Az alap tevékenységeket szolgáló  

 
a) szakfeladatok: 
- 851011  Óvodai nevelés 
- 889101  Bölcsődei ellátás 

- 851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex  
 támogatása 

- 851012  Integráltan foglalkozható sajátos nevelési igényű gyerek nevelése 
                                (enyhén értelmi fogyatékos, megismerő funkció vagy viselkedés  
                                   fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

                        rendellenessége, megismerő funkció vagy viselkedés fejődésének         
                         organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos  
                        rendellenessége) 
- 856012           Korai fejlesztés, gondozás-képesség kibontakoztató integrációs 

felkészítés 
- 562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
- 890442  Közhasznú foglalkoztatás 

- 562917  Munkahelyi étkeztetés 

b) KSH által kiadott gazdasági TEÁOR ’08-ban meghatározott besorolás:  
- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás (Óvodai nevelés)  
- 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás)  

 
c) Szakágazat száma:  

- 851020  Óvodai nevelés,  
- 889110Bölcsődei ellátás  
 
5. Felvehető maximális gyermeklétszám: 80 fő.  

6. Vállalkozási tevékenysége: nincs. 

7. Illetékességi, működési köre: Monostorpályi Község közigazgatási területe 
 

8. Irányító szerv neve, székhelye: 
a) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő – Testülete  
b) 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1.  
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9. Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Monostorpályi 
Polgármesteri Hivatal látja el.  

 
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A képviselő-testület – pályázat alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő óvodavezetőt nevez ki. Az 
óvodavezetői magasabb vezetői kinevezés határozott, 5 éves időre szól. 

 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) elsődlegesen az alapfeladat ellátására: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény.  

b) egyéb foglalkoztatottakra: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
a) 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. alatt található ingatlan,  
b) az önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében megjelölt ingatlan.  

 
Monostorpályi, 2012.12.27.    

P.H. 
 

Szabó József  
polgármester  

 
Záradék:  
 
Az intézmény alapító okiratát Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a 114/2012. 
(XII. 27.) számú határozatával fogadta el.  
 
Monostorpályi, 2012.12.27.    

P.H. 
 

Szabó József  
polgármester  

 

2.sz.melléklet  
Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testülete  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §- 20/B.§-

ai alapján pályázatot hirdet  
 

az önállóan működő  
 

Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde  
 

óvodavezető (magasabb vezető)  
 

beosztás ellátására  
 
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus munkakör.  
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 20/B. § 
(2) bekezdésére is figyelemmel.  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 4 év 4 hónapra, 
2013. április 1-től 2017. július 31- ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra. 
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Az Nkt. 67.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

 Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
 Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
 Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
(pedagógus) munkakörbe, teljes munkaidőre, határozatlan időre kinevezhető. 

 Az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai életrajz, 
  az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is részletező program (vezetési program), 
 iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami 

nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai, 
 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a 

személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány - 

amelyek közül 1 elektronikus adathordozón nyújtandó be - csak a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartalmazza). 
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A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. április 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28-a.  
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó József polgármester nyújt a 06/20-962-12-
30-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete 

címére történő megküldésével (4275, Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., Polgármesteri Hivatal). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
beosztás megnevezését: óvodavezető. 

- Személyesen: Monostorpályi Polgármesteri Hivatal (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.) 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend 
szerint. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 31.   
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

• Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala 
• www.monostorpalyi.hu  
• Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája  
• Oktatási és Kulturális Közlöny 
• A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monostorpalyi.hu honlapon szerezhet. 

 
Szabó József polgármester  
Módosítanunk kell a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is. Ismerteti a változásokat a kiküldött anyag 
szerint. Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezetet.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  

115/2012. (XII.27.) számú  
határozata  

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2012. december 27-ei 
hatállyal jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja a Mötv. 84. § (5) bekezdése alapján, és 
jóváhagyja jelen határozat 2. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és 
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 8/2012. (II. 13.) számú  határozatát.  
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115/2012. (XII.27.) számú határozat 1. számú melléklete  
 

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

„A költségvetési szerv 
 
Neve: Monostorpályi Polgármesteri Hivatal” 

 
 
„Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
841126  önkormányzatok és többc.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége 
841112  önkormányzat jogalkotás 
691020  egyéb jogi tevékenység 
841114  Ogy. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 
841117 EU. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenys. 
882113  lakásfenntart.támogatás normatív alapon 
882111  rendszeres szociális segély plusz foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
882117  rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  óvodáztatási támogatás  
841116 országos települési és területi kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos tevékenység  
841173 Statisztikai tevékenység”  
 
 

115/2010. (XII.27.) számú határozat 2. számú melléklete  
 
A Képviselő - Testület a Monostorpályi Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja 
meg:  

 
Alapító okirat 

 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 38. § (1) bekezdése, az Áht. alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
Neve: Monostorpályi Polgármesteri Hivatal 
Székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1. 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 5/1990. (10.10.) Önkormányzati határozat 
Jogelődjének neve: Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1990.12.01. 
Önkormányzati határozat) 
Jogelődjének címe: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 2. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
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Alaptevékenysége: 
Az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése, a 
döntés meghozatala, és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtása. 
 
Állami feladatként ellátott alaptevékenység: TEÁOR: 8411-Általános közigazgatás 
Szakágazat: 841105-Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 
 
Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
841126  önkormányzatok és többc.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége 
841112  önkormányzat jogalkotás 
691020  egyéb jogi tevékenység 
841114  Ogy. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 
841117 EU. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenys. 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenys. 
882113  lakásfenntart.támogatás normatív alapon 
882111  rendszeres szociális segély plusz foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
882117  rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119  óvodáztatási támogatás  
841116 országos települési és területi kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos tevékenység  
841173 Statisztikai tevékenység 
 
Illetékességi területe: Monostorpályi Község közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye: 
 Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.  
 
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
 
Monostorpályi, 2012.12.27.   

P.H. 
 
 

Szabó József  
polgármester  
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Záradék:  
 
Az intézmény alapító okiratát Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a 115/2012. 
(XII. 27.) számú határozatával fogadta el.  
 
Monostorpályi, 2012.12.27.    

P.H. 
 

Szabó József  
polgármester  

 
2.napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosítása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
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 Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

26/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete  
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 

4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, valamint  
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján  
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008 (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével  
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 

közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
1. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 

közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás egyszeri ürítési díja 120 literes edényzet (kuka) esetén nettó 310 
Ft.  
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A többlet hulladék elszállítására szolgáló emblémás zsák 2012. évi ára nettó 162 Ft/db.” 

 
2. §  Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  

 
          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2012. december 28. napján kihirdettem:  

            Juhász Péter  
              jegyző  

 
 
3.napirendi pont: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (írásos előterjesztés)  
 
Előterjesztő: a polgármester  
 
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 

27/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A Képviselő - Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata 2013. 
évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat és költségvetési szervei 

a) bevételeit folytatólagosan beszedje, 

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegye és kiadásait teljesítse, 

c) üzemeltetéssel összefüggő szerződéseire 2013. évre vonatkozóan előzetes kötelezettséget vállaljon. 

2.§ 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 
          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2012. december 28. napján kihirdettem:  
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            Juhász Péter  
              jegyző  

 
4.napirendi pont: Egyebek  
 
Szabó József polgármester  
A Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázatunk ugye sikeres lett, nyertünk rajta. Szükséges ehhez 
számlát, egy alszámlát nyitni. Ehhez kell a Képviselő - Testület döntése.  
 
Javaslom, hogy az alszámlát nyissuk meg. Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezetet.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

116/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1.  Monostorpályi Község Önkormányzata alszámlát kíván nyitni „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

Monostorpályiban” 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  
A mai Képviselő – Testületi ülésen döntöttünk az óvoda alapító okiratáról. Viszont a müködéshez szükséges 
az óvodának is egy alszámlát nyitni. Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezetet.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

117/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
1.  Monostorpályi Község Önkormányzata alszámlát kíván nyitni „Monostorpályi Egységes Óvoda-

Bölcsőde” megnevezéssel.   
 

Monostorpályi Község Önkormányzata adószáma: 
15728874-2-09 

 
Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde adószáma:  

15809283-2-09  
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) Molnár Edit óvodavezetőt,  
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  
Előkészítettünk egy pályázati anyagot az egészségház  fejlesztésére „Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 
Monostorpályiban” tárgyában, ÉÁOP-4.1.2./A-12. kódszámmal. A projekt tervezett összes bekerülési 
költsége 59.999.918 Ft, mely bruttó összegben 100 %-ban támogatott, így ezen pályázathoz az 
Önkormányzat részéről önerő biztosítása nem szükséges. A pályázatot az Önkormányzat adja be és fogadja 
el ezek alapján a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
 Képviselőtestületének 

118/2012. (XII. 27.)  számú  
határozata 

A Képviselő - Testület   
 
1./  Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás megismerése után 

pályázatot nyújt be „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban” tárgyában, ÉÁOP-
4.1.2./A-12. kódszámmal 59.999.918 Ft. bruttó értékben 100 %-os támogatás igénybevételével. 
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2./  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határid ő:  folyamatos 

 
Szabó József polgármester  
Éles J. Viktória, az ivóvízminőségjavító programban a közbeszerzési munkát végző szakértő elkészítette az 
új és most már a hatályos Kbt-nek megfelelő közbeszerzési szabályzatunkat. Ismerteti a határozat-tervezetet 
és a szabályzatban a változásokat.  
 
A szabályzatot az Önkormányzat fogadja el és ezek alapján a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
 Képviselőtestületének 

119/2012. (XII. 27.)  számú  
határozata 

A Képviselő - Testület   
 

1. Elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát, 
egyben hatályon kívül helyezi a 7/2012. (II. 13.) számú határozat 1. pontjával elfogadott 
közbeszerzési és beszerzési szabályzatot.  
 

2. A közbeszerzési bizottságba Juhász Péter jegyző továbbra is elnök, Morák Gézáné köztisztviselőt 
továbbra is elnökhelyettes, Hosszu László köztisztviselők pedig új tagnak megválasztja.   

 
Szabó József polgármester  
Az AKSD Kft.-vel 2012. december 31.-i hatállyal lejár a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 
szerződése az önkormányzatunknak. Viszont az önkormányzatnak el kell látni a feladatot, ezért javaslom, 
hogy bízzuk meg az AKSD Kft-t, mint Közszolgáltatást Ellátót, hogy 2013. január 1-től a sikeres 
közbeszerzési eljárást követő nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés időpontjáig, határozott időre arra, 
hogy Monostorpályi település közigazgatási területén lással el a települési szilárd hulladékkezeléssel 
kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat. 
 
Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezetet.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

120/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
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1. Felkéri az AKSD Kft-t, mint Közszolgáltatást Ellátót, hogy 2013. január 1-től a sikeres 

közbeszerzési eljárást követő nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés időpontjáig, határozott időre, 
arra, hogy Monostorpályi település közigazgatási területén lássa el a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az AKSD Kft vezetőivel erről tárgyaljon, valamint felhatalmazza a 41-
3/2006. számú közszolgáltatói szerződés módosítás aláírására. A szerződés-tervezete a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
Felelős: a polgármester  
Határidő: azonnal  

 
Szabó József polgármester  
Ma jelent meg a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM 
rendelet. A rendelet 100%-ban támogatja az iskolatejet, viszont az óvodások részére biztosítottat már alig.  
Két ajánlat érkezett felénk ezzel kapcsolatban, két cég keresett fel minket: az egyik a Happy Tejtermék Kft, 
a másik az East Milk Kft. Én a Happy Tejtermék Kft. képviselőjét ismertem, Szilágyi Balázs Urat, a másik 
céget nem. Én a Happy Tejtermék Kft.-t javasom arra, hogy vele kössünk szerződést az iskola és óvodatejre, 
ha a feltételek megfelelőek.  
Tekintettel arra, hogy az iskola fenntartója már  a KIK, ezért kérjük fel, hogy a Happy Tejtermék Kft-vel 
kösse meg az iskolatejre vonatkozó szerződést a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program keretén belül. Az 
önkormányzatunk is a Happy Tejtermék Kft-vel kösse meg a szerződést az óvodatej programra, amennyiben 
a feltételek megfelelőek.  
 
Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezetet.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezetet fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

121/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Csatlakozik a 2013. évi óvoda-, és iskolatej programhoz.  
  

2. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 
szerint a  2013. évi óvoda-, és iskolatej program keretén belül a Happy Tejtermék Kft.-vel  (székhely: 
1131 Budapest, Mosoly utca 12-26. A. IV. 2., cg.száma: 01-09-984719, adószáma: 23924271-2-41, 
képviselője: Szilágyi Balázs) köt szerződést az óvodások óvodatej ellátására, amennyiben a feltételek 
megfelelőek. Erre felhatalmazza a polgármestert, hogy véglegesen döntsön arról, hogy megköti e a 
szerződést.  
 

3. Felkéri a KIK-et, hogy az iskolatejre az 1. pont szerinti program idejére amennyiben lehetséges, 
szintén a Happy Tejtermék Kft-vel szerződjön.  
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4. Az EAST MILK KFT. – vel (4400 Nyíregyháza, Család u. 152/B.) nem kíván szerződést kötni az 1. 

Pont szerint programra.  
 
Szabó József polgármester  
Lehetőségünk van EGTC-k be belépni, amely egy csoportosulás és közvetlenül lehet lehívni EU-s 
forrásokat. Ennek elég magas belépési díja van, 10.000 Euró.  
Két EGTC-be tudnánk belépni:  

- Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, a 
másik pedig 
- az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátozott Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás 

 
Javaslom, hogy mindkettőbe lépjünk be, viszont összesen 150.000 – 150.000 Ft belépési díjat fizessünk 
most.  
 
Megfogalmazza véglegesen a határozat-tervezeteket.  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a határozat-tervezeteteket fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

122/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátozott Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. 
A Képviselő-Testület  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat  
az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátozott Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be. Ezzel kapcsolatban 
a szándéknyilatkozatot a polgármester kinyilvánította, melyet a Képviselő - Testület jóváhagyja.  

 
2. A képviselő testület egyhangú határozatával döntött arról, hogy:  

 
a.) A Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátozott Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba Egyezményét és Alapszabályát megismerték és teljes körben 
magukra nézve elfogadták.  

b.) Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletére a Csoportosulásban a polgármester 
jogosult.  

c.) Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékes nemzeti hatósághoz benyújtja a tagként való 
belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet az illetékes nemzeti hatóság részére jogi képviselő 
útján.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester 
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3. A belépési díjra jelenleg 300.000 Ft-ot biztosít.  

 
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

123/2012. (XII. 27.) számú 
Határozata 

 
Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felel ősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő 

tagsági belépés. 
A Képviselő-Testület  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat  
az Erdőhorváti Község Önkormányzata a Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás „b.a.” (Szlovákia - Komarovce) alapító tagja legyen, a 
Csoportosulásba lépjen be. Ezzel kapcsolatban a szándéknyilatkozatot a polgármester kinyilvánította, 
melyet a Képviselő - Testület jóváhagyja.  

 
2. A képviselő testület egyhangú határozatával döntött arról, hogy:  

 
a.) A Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

Egyezményét és Alapszabályát megismerték és teljes körben magukra nézve elfogadták.  
b.) Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletére a Csoportosulásban a polgármester 

jogosult.  
c.) Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékes nemzeti hatósághoz benyújtja a tagként való 

belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet az illetékes nemzeti hatóság részére jogi képviselő 
útján.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester 

 
3. A belépési díjra jelenleg 30.000 Ft-ot biztosít.  

 
Szabó József polgármester  
Döntenünk kell még arról, hogy elfogadjuk a vagyonrendeletünket, azt, ami most már az új szabályozásnak 
is megfelel.  
 
Juhász Péter jegyző   
Részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet.  
 
Szabó József polgármester  
Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a rendelet-tervezetet a Képviselő - Testület fogadja el.  
 
Szavazás.  
 
A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét.  
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Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j) 
pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (2), (4) bekezdésében, 
valamint a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában megállapított feladatkörében eljárva  
a Pénzügyi Bizottság véleményének kiérésével,  
 a következőket rendeli el: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed: mindazokra a dolgokra, melyek Monostorpályi Község Önkormányzata 
tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági társaságokban az 
Önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati 
vagyon). 
 

II. Az önkormányzati vagyon 
2. Az önkormányzati vagyon besorolása 

 
2. §  (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem tartozó 

üzleti vagyonból áll.  
 

(2) A törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyon teljes körűen forgalomképes.  
 

(3) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, melyet a többi vagyontárgytól 
elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyon a közvetlenül kötelező önkormányzati feladat 
ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. 

 
3. §  Az önkormányzati vagyon körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban 

Nvt.) 5. § (1)-(4) bekezdései határozzák meg.  
 
4. §  Forgalomképtelen törzsvagyon  
 

a) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon körbe tartozó ingatlanokat az 1. 
melléklet tartalmazza. 

  
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: 
ba) tervtári terv- és iratanyagok, 
bb) többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságban fennálló társasági részesedések,  
bc) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy képviselő-testületi rendelet annak nyilvánít. 
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5. §  Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 

a) az Önkormányzat tulajdonában lévő és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági 
társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan 
vagyontárgyakat is,  
b) az önkormányzati intézményekre rábízott ingó- és ingatlan vagyon, 
c) a sportpálya és sportcélú építmények, 
d) művészeti alkotások (a közterületeken található műalkotások kivételével), 
e) mindazon vagyon, amelyet törvény, vagy képviselő-testületi rendelet annak nyilvánít. 
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanokat a 2. melléklet tartalmazza. 

 
6. §  Az üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az Önkormányzat 

üzleti vagyoni körbe tartozó ingatlanokat a 3. melléklet tartalmazza. 
 

3. Vagyonnyilvántartás és leltár 
 
7. §  (1) Az Önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő 

nyilvántartásokat kell vezetni. 
 

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) 
összesített adatokkal a Képviselő-testületnek be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten 
kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket. 

 
III. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai 

 
4. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

 
8. § (1) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat 

kötelező feladatainak ellátását.  
 

(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok 
gyakorlását e rendelet szerint saját szerveire ruházza át. 

 
9. §  (1) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére a Képviselő-testület 

az Nvt. előírásainak figyelembevételével: 
a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy intézményt 
alapíthat, vagy 
b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedheti át, 
c) az önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmény működtetését végző gazdálkodó 
szervezetnek a létesítmény közművagyonát használatba adhatja. 

 
(2) A közművagyon működtetését az Önkormányzat nevében a Képviselő-testület szerződéssel adja 
használatba. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés elfogadásáról határozattal dönt. 

 
10. §  (1) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a Képviselő-testület a meghatározott 
vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel a Ptk. és az Nvt. szabályainak megfelelően 
megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő – a szerződésben meghatározott körben – a tulajdonos 
önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A Képviselő - Testület 
esetenként is dönthet arról, hogy mely ingó – és ingatlanokat ad vagyonkezelésbe, egyebekben – ha 
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jogszabály másként nem rendelkezik – vagyonkezelésbe az önkormányzat tulajdonában lévő ingó –
és ingatlanok adhatóak.   

 
(2) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal. A 
vagyonkezelő szervek a vagyon elidegenítését a Képviselő - Testület vagy a polgármester 
beleegyezése nélkül nem hasznosíthatják, nem adhatják el, nem terhelhetik meg, nem adhatják sem 
bérbe, sem használatra. Az intézmények ingó – és ingatlanaikat ingyenesen használják.  

 
(3) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az 
önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között 
gazdálkodik. 

 
11. §  (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az 

önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve 
vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. 

 
(2) Amennyiben az Önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abban tagként, 
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az Önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, 
az Önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy 
szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet. 

 
(3) Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a 
Képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a Képviselő-testület 
nyilatkozatával lehet. 

 
(4) Az Önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez 
nem járul hozzá. 

 
(5) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a Képviselő-testület, a 
Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető 
gazdasági társaság(ok), vagy törvény által elrendelt vagyonkezelő (utóbbi a továbbiakban: külsős 
vagyonkezelő) útján gondoskodik. Külsős vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe adott ingó és 
ingatlanokról az Mötv. 109. §-ában foglaltakat betartani, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően gondoskodni, azokat karbantartani, pótlásáról, állagának megóvásáról, a 
vagyonvédelemről teljes körűen, saját költségére a rendeltetésszerű működtetésről gondoskodni, 
továbbá köteles valamennyi kiadást rendezni, saját költségvetésének terhére. A külsős 
vagyonkezelővel kötendő szerződés tartalmai elemeit a polgármester határozza meg az 
önkormányzati vagyon kezelésének legjobb vagyonvédelmi és vagyonhasznosítási módszereinek 
garantálásával. Tulajdonosi ellenőrzést a polgármester végez, a vagyonkezelő előzetes értesítése 
alapján.  

 
(6) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése 
esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését 
folyamatosan figyelemmel kísérni. 

 
5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 

 
12. §  (1) Az önkormányzati vagyont 25.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, 

illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás 
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útján az összességében legjobb ajánlatot tevő részére lehet, melyet a Képviselő-testület határozatával 
erősít meg.  

 
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a Polgármesteri 
Hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő 
szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 

 
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

 
(4) Az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. 

 
(5) Az 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó 
szerződéseket kötelező közzétenni. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 

 
6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 
13. §  (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. 
 

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: 
a) értékpapír esetén a névérték alapján, 
b) ingó vagyon esetén selejtezési jegyzőkönyvben javasolt ár alapján,  
c) ingatlanvagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján, melytől eltérni lefelé az 
érték 10%-ával lehet, viszont az eladási ár nem lehet kevesebb a nyilvántartási értéktől.  

 
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 

 
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének 
tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. 

 
7. Eljárás a tulajdonos képviseletében 

 
14. §  Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, 

továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az 
önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. 

 
15. §  Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben 

követeléséről: 
a) csődegyezségi megállapodásban, 
b) bírói egyezség keretében, 
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem 
térül meg, 
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, 
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. 

 
8. A felajánlott vagyon elfogadása 

 
16. §  (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett 

vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. 



275 
 

(2) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a 
Képviselő-testület jóváhagyására. 

 
9. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 

 
17. §  A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, 

értékhatártól függetlenül: 
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való 
besorolása, 
b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, értékesítése, 
c) gazdasági társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint 
pénzbeli és apport befektetése társaságokba, 
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 
g) gazdasági társaság alapítása, 
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, 
alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 

 
18. §  (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések ((3)-(6) bekezdések) értékhatártól 

függően az Önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak, ha arról a 
Képviselő - Testület nem dönt, de elsődlegesen ezen döntéseket is indokolt a Képviselő – 
Testületnek meghoznia.  

 
(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik  
a) az 1 millió forint feletti értéket képviselő ingatlanvagyon hasznosítási jogának átengedése, 
biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése,  
b) az 1 millió forint feletti értéket képviselő ingó vagyon vásárlása, értékesítése,  
c) behajthatatlan követelések törlése. 

 
(3) A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik 
a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése, 
b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése, 
c) javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ingó és ingatlan vagyonok megvásárlására, 
elidegenítésére, használatának illetve hasznosítási jogának átengedésére, biztosítékul adására, egyéb 
módon történő megterhelésére.  
d) 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése. 

 
(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával 
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott időtartamú 
bérbeadás útján történő hasznosítása, 
b) a használatában, kezelésében lévő, 30.000 – 100.000 Ft értéket meg nem haladó ingó 
vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése. 

 
(5) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a 30.000 Ft – a számviteli szabályok 
szerint számított – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítése. 

 
(6) A polgármester jogosult: 
a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, 
b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, 
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c) megkötni – a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – a biztosítási szerződéseket. 
 

IV. Záró rendelkezések 
 
19. §  (1) Ez a rendelet 2012. december 29.-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

keletkezett eljárásokban kell alkalmazni. 
 

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Monostorpályi Község Önkormányzata az 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2005. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet), valamint a Vagyonrendelet módosításáról 
szóló 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet, továbbá a Vagyonrendelet módosításáról szóló 
1/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 

Szabó József Juhász Péter 
polgármester  jegyző  

 
A jelen rendeletet 2012. december 28.napján kihirdettem.  
 
 

 Juhász Péter 
 jegyző  

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteként feltüntetett rendeletben találhatóak.  
 
Szabó József polgármester  
Hozzászólás híján bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


