
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 1-én megtartott 
nyilvános rendkívüli ülésének  
 
a. napirend  
b. jegyzőkönyve 
c. határozatok: 66 – 77/2010. (XII.01.) számú határozat  
d. rendeletek: -  
 
Ügyiratszám: 
 
Határozatok: 

- 66/2010. (XII.01.) számú határozat: Jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása, 
megbízott jegyzői feladatok ellátására döntés meghozatala.  

- 67/2010. (XII.01.) számú határozat: A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását is tartalmazó társulási megállapodás 
elfogadása.  

- 68/2010. (XII.01.) számú határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társuláshoz való csatlakozás.  

- 69/2010. (XII.01.) számú határozat: a monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú 
ingatlan haszonbérleti szerződésekkel le nem kötött részének haszonbérbeadásával 
kapcsolatos döntés meghozatala.  

- 70/2010. (XII.01.) számú határozat: jegyző felkérése a 69/2010. (XII.01.) számú 
határozatban foglalt, haszonbérleti szerződésekkel bérbe-adott területek szerződésének 
felülvizsgálata.  

- 71/2010. (XII.01.) számú határozat: Érintésvédelmi feladatok ellátására vállalkozó 
kijelölése.  

- 72/2010. (XII.01.) számú határozat: Óvodai, iskolai tanulók, valamint az ÖNO 
részére pénzösszeg biztosítása ajándékcsomagra.  

- 73/2010. (XII.01.) számú határozat: A szennyvízberuházással kapcsolatos fejlesztési 
célú hitel felvétele.  

- 74/2010. (XII.01.) számú határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása, jóváhagyása.  

- 75/2010. (XII.01.) számú határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, jóváhagyása.  

- 76/2010. (XII.01.) számú határozat: a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása.  

- 77/2010. (XII.01.) számú határozat: A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és 
jóváhagyása.   

 
 

Rendeletek: - 
 

N A P I R E N D   
 

1. Monostorpályi Jegyzői állása pályázatának kiírása, megbízott jegyzői feladatok 
ellátására vonatkozó döntés meghozatala  (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: a polgármester  
 



2. A Derecske – Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosításának elfogadása (szóbeli előterjesztés, írásos anyag mellékelve)  
Előterjesztő:  a polgármester  

 
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátására vonatkozó Mikrotérségi 

társulás megalakításával kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés, 
írásos anyag mellékelve)  
Előterjesztő:  a polgármester  

 
4. Egyebek  

 
Monostorpályi, 2010. december 1.  
 
 
 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 polgármester mb. jegyző  



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült 2010. december 1-jén a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének rendkívüli ülésén.  
Jelen vannak:   

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

önkormányzati képviselők. 
    
Tanácskozási joggal meghívott: 

- Juhász Péter mb. jegyző 
- Vágó Józsefné Gondozási központ vezetője, Morák Gézáné gazd. vez. főtan. 

 
Szabó József polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a 
Képviselő-testület tagjai közül mindenki (7 fő) jelen van. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére. Kérte, hogy akinek a napirenddel kapcsolatosan 
változtatási igénye van, szíveskedjen azt megtenni. Napirend változtatásra a képviselő-testület 
tagjai nem tettek javaslatot. 
 
Napirendi pontok:  

1. Monostorpályi Jegyzői állása pályázatának kiírása, megbízott jegyzői feladatok 
ellátására vonatkozó döntés meghozatala  
Előterjesztő: a polgármester 

2. A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosításának elfogadása  
Előterjesztő: a polgármester 

3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátására vonatkozó Mikrotérségi 
társulás megalakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: a polgármester 

4. Egyebek 
- Önkormányzat tulajdonában lévő „Tanító” föld bérbeadásáról döntés 
- Érintésvédelmi feladatok elvégzésére ajánlattevő kijelölése 
- Óvoda vezető kérelméről döntés 
- Hiteligénylésről döntés 

 
Kérte, aki meghívóban is közölt napirendet elfogadja, kézfelnyújtással fogadják el. 
 
Szavazás  
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai az ülés napirendjét a meghívóban közöltek 
alapján 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 

 
1.  Napirend: 

Monostorpályi Jegyzői állása pályázatának kiírása, megbízott jegyzői feladatok 
ellátására vonatkozó döntés meghozatala  
Előterjesztő: a polgármester 
 



 
 

Szabó József polgármester 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, szóbeli kiegészítést nem kíván hozzátenni. 
November 22-én tartott ülésen az Álmosdi Önkormányzattól Juhász Péter jegyzőt kértük ki, 
hogy járuljanak hozzá heti két alkalommal a jegyzői feladatok ellátására. Álmosd község 
önkormányzata hozzájárult, és úgy alakult, hogy mai nappal Juhász Péter megbízott 
jegyzőként folyamatosan rendelkezésünkre tud állni mindaddig, amíg a jegyzői állás nem 
kerül véglegesen betöltésre. Kérem, hogy akinek kérdése van, szíveskedjen megtenni. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Akinek kérdése van, bárkinek bármire válaszolok. 2 éve Álmosdon jegyzőként rendben 
tartottam a hivatal munkáját, törvényességileg kifogás nem merült fel a munkámat illetően. 
Előtte Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatalánál 2 évet dolgoztam a Pénzügyi 
Osztályon. Előtte Tiszadob Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője mellett 
tevékenykedtem titkári előadóként. Monostorpályiban vannak olyan területek, amin javítani 
kell, üres területek is, amit nem végeztek el. Decemberben ezeket pótoljuk. Előre - már a 
testületi döntés meghozatalát megelőzően - készítettem jó tucat szabályzatot, amit a 
testületnek el kell fogadni, valamint az SZMSZ rendelet tervezet is. A tiszteletdíjról szóló 
rendelet tervezet, az adóról szóló rendeletek tervezetei is az előterjesztéssel együtt 
rendelkezésre állnak. Következő testületi ülés döntése lesz, a 2011 évi testület által 
meghatározott kijelölt célok meghatározása. 2011. évi koncepció. ¾ éves helyzetről szóló 
beszámoló Dec. 15-ig el kell fogadni. Elkészült a szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet 
módosítása is.  Elfogadásra elő van készítve. 
Ezen kívül bármikor szívesen állok rendelkezésre a képviselő-testület tagjainak.  
 
Szabó József polgármester 
Egy pár szóban én is szerettem volna felvázolni az előző munka tevékenységeit, ebben 
megelőzött jegyző úr. 
 
Morák Gézáné gazd. vez. főtan. 
Kincstár kérése, hogy a megbízásban, kinevezésben legyen benne „az eredményes pályázat 
elbírálásáig” megnevezés.  
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Azért nem írtam bele az előterjesztésbe, mert ez evidens, de ha így kérik, benne lesz.  
 
Szabó József polgármester  
Az előterjesztés, valamint a határozat tervezet 2. pontjában benne van, de amennyiben van 
olyan képviselő, aki nem olvasta végig, akkor azt ismertetném. 
 
Határozat tervezet szó szerint ismertetve.  
 
Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 
 
Hozzászólásra a képviselő-testület tagjai részéről nem jelentkeztek. 
Kérem, aki a határozat tervezettel egyetért kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 



Megállapítom, hogy a képviselő - testület egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzői kinevezéssel kapcsolatos határozat kivonatot, és 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
66/2010. (XII. 1.) számú határozata 

 
a Képviselő-Testület  
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi döntést hozza:  
 
I. PONT  

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Monostorpályi Község 
Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 
JEGYZŐI MUNKAKÖR 

BETÖLTÉSÉRE  
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól 3 hónap 
próbaidővel  
 
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző feladata Monostorpályi 
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése, valamint a jogszabályokban 
számára meghatározott feladatkörök ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992.  évi  XXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

-  Magyar állampolgárság, 
-  Cselekvőképesség, 
-  Büntetlen előélet, 
-   Főiskola, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés, 



-  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
-  Közigazgatási vagy jogi szakvizsga,  
-  kettő év szakmai gyakorlat.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-  pályázó szakmai önéletrajza, szakmai elképzelései a jegyzői munkával 
kapcsolatban  

-  iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata  
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
-   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmának és 

személyi adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi 
megismeréséhez hozzájárul, 

-  illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. január 15. 
napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 30.  
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 címére történő 
megküldésével (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.), vagy személyes leadással. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: Jegyző. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot 
Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármesterénél - 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 
1. - kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő első testületi 
ülésen a Képviselő-testület bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 15.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- www.monostorpalyi.hu  
-  www.kozigallas.hu  

 
II. PONT  

1. a Képviselő-Testület felkéri Juhász Pétert (4275 Monostorpályi, József Attila 
1/B.) 2010. december 1. napjától a monostorpályi megbízott jegyzői állás 
feladatok ellátására, illetményét (illetményalap * 6,25) a Ktv. szerinti biztosítja 
az illetmény-pótlékkal együtt a mindenkori költségvetéséből.  

 
2. megbízatása az I. pontban kinevezett jegyzői közszolgálati jogviszonyának 

betöltése időpontjáig, azaz az eredményes pályázat elbírálásáig szól. Juhász 
Péter és a Képviselő-Testület közötti szerződés megkötésére felkéri a 
Képviselő-Testület részéről a polgármestert.  

 
Határidő:  azonnal.  



Felelős:  a polgármester  
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Köszönöm a képviselő-testület bizalmát. Azon leszek, hogy a pályázatomat benyújtsam, és 
minden szakmai anyagot, amit elkészítettem rendelkezésére bocsátom a hivatalnak, képviselő-
testületnek még decemberben. 
 
Szabó József polgármester 
Köszönöm, hogy elvállalta a felkérést és jó munkát kívánok. 
 

2. Napirend 
A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosításának elfogadása  
Előterjesztő: a polgármester 
 

Szabó József polgármester  
Ismerteti az előterjesztést. Most már nem Derecske a központ, január 1-től Létavértesen lesz 
Menyhárt Károly elnökségével. Mindenki megkapta a társulási megállapodást. Van-e ezzel 
kapcsolatosan valakinek hozzászólása? 
 
Hozzászólásra nem jelentkeztek. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Társulási 
megállapodás módosítását az előterjesztés alapján. 

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
67/2010. (XII.1.) sz. határozat 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 
társulási megállapodásának módosítását is tartalmazó társulási megállapodást 
elfogadta.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse a Társulás elnökét.  

 
Felelős: a polgármester  
Határidő: azonnal  

 
3. napirend 

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátására vonatkozó Mikrotérségi 
társulás megalakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: a polgármester 
 

 
 
 



Szabó József polgármester  
Az írásos anyagot megkapták a képviselő-testület tagjai.  Pénzügyi bizottság előzetesen 
tárgyalta.  Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előzetes véleményét, 
javaslatát a napirendet illetően. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő, Pü. biz. elnöke 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, érdemi döntés nem született, mivel 2 tag 
támogatta, 2 bizottsági tag tartózkodott a társuláshoz való csatlakozás kérdését illetően.  
 
Szabó József polgármester 
Tehát a Pénzügyi bizottság nem jutott előre, javaslattal nem tud élni, a testületre hagyta a 
döntést. Kiadott anyaghoz képest kéri Vágó Józsefné ÖNO vezetőjét, mi ezzel kapcsolatosan 
a véleménye? 
 
Vágó Józsefné ÖNO vezetője 
Voltunk már benne a társulásban, sokat egyezkedtünk, mégis az a döntés született hogy 
kiléptünk, alacsonyabb volt költség, 6 órában foglalkoztathattunk dolgozókat. Ez évben a 
Közigazgatási Hivatal felülvizsgálatot tartott a Gondozási Központnál. Tudomásom szerint 
Ferenc Zoltánnéék adják ki a működési engedélyt, minden társulással kapcsolatos döntést, 
javaslatot áttesznek a Közigazgatási Hivatalhoz. Szerintem jól működött, a családsegítő 
szolgálat önállóan is, nem volt sem szakmailag semmi féle probléma. Szépen rendbe van téve 
az épület, az iroda, nagy hiányosság nincs, minden rendelkezésre áll. Bérekkel lett probléma, 
mivel 8 órában kell foglalkoztatni a dolgozókat, és előírták a felsőfokú végzettséget. A 
Gyermekjóléti Szolgálatnál elfogadnák a 6 órát, de előírták, hogy a szociális családgondozó 
felsőfokú végzettséggel dolgozhat. Most nincs gond, mert nincs sok problémás eset. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Ebben a pillanatban nincs rá szükség. Lehetnek még problémák, mint jó pár évvel voltak.  
 
Vágó Józsefné ÖNO vezetője 
Ez így van, ezért kell a 8 óra. Ha 8 órában foglalkoztatjuk a dolgozókat, emelkednek a bérek 
és a költségek. Igaz, hogy mikor kiváltunk, szó volt arról, hogy a mikrotérség 1 MFt 
támogatást kap a kistérségtől, de még így is kisebb költséggel tudtunk működni, mint mikor 
benne voltunk a társulásban.  
 
Szabó József polgármester 
Az 1 millió Ft felajánlás most is él. Derecske – Létavértes Kistérségi Társulás most is 
felajánlotta. Jelenleg a Mikrotérségi társulásban Hosszúpályi és Sáránd van bene. 
Hajdúbagost nem is szeretnék visszavenni, mert gazdasági problémák vannak náluk, nem 
tudnak fizetni. Bennünket azonban várnak, ha úgy döntünk, hogy csatlakozni kívánunk, 
befogadnak bennünket. A Kistérségi Társulási tanácsnak hétfőn lesz ülése, az 1 MFt-ot 
biztosan megkapja a mikrtérségi társulás. Nekünk külön nem tudnak adni semmiféle 
támogatást, nekik is az az érdekük hogy minél többen vegyenek részt a mikrotérségi 
társulásban. Ha belépünk ránk is oszlik a felajánlott támogatásból lakosság arányban, de úgy 
néz ki, hogy nem egy, hanem két millió Ft-ot is tudnak a mikrotérségi társulásnak adni.  
Ennyit a pénzügyi részről.  
Szakmai részt illetően jelenleg 2 ember látja el a feladatot, a jövőben is 2 ember lesz, mögötte 
lesz még 8 fő Hosszúpályi és Sáránd községekben. Meg lesz a segítség megfelelő ember 
személyében. Azt hiszem, megérné nekünk belépni. Az állami szándék is arra tendál, hogy a 
társulásokat támogatja. 



 
Berényi Attiláné képviselő 
Csak a bér a negatív oldala? 
 
Szabó József polgármester 
Kiegészítő családsegítő normatíva is lesz, ami most nincs. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Mindig problémára emlékszem, amikor a mikrotérségi társuláshoz tartoztunk, éppen ezért 
váltunk ki. 
 
Szabó József polgármester 
Szakmai vagy anyagi problémák voltak? 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Szakmai is, anyagi is. A mikrotérségi társulás vezetőjét illetően is. 
 
Szabó József polgármester 
Előterjesztést mindenki megkapta, ebben szerepel a kiadás, a dologi, mind pedig bér jelleggel 
részletezve. Negyedévente mindenképpen kérünk elszámolást a vezetőtől, de félévente és 
évente is. Bármi probléma merül fel bármikor tolmácsolni lehet, nincs olyan, hogy 
Hosszúpályiban szeretne bármit, hanem minden érintett testületnek meg kell tárgyalni 
előzetesen.  
Kérem, gondolják át a képviselők, - támogatnám, hogy a Derecske-Létavértes Kistérségi 
társulás is fenn tudjon maradni, a Kormány is jobban támogatja, - hogy lépjünk vissza a 
mikrotérségi társulásba és próbáljuk meg együtt csinálni megfelelő kontrollal és 
odafigyeléssel.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Aki ebbe benne volt hogy látja? 
 
Vágó Józsefné gondozási központ vez.  
Úgy tudom meg tudjuk oldani a jelenlegi formában szakmailag és anyagilag is. Januártól 
visszajön gyesről Bessenyeiné és így mindketten rendelkeznek a megfelelő iskolai 
végzettséggel. Szerintem meg kell a dolgozókat is kérdezni, hogy milyen volt a társulásban 
dolgozni és milyen a jelenlegi felállásban.  
 
Gyügyei Ernő képviselő 
Ismertem a helyzetet amikor Hosszúpályihoz tartozott a családsegítő szolgálat, Csilla a 
testvérem is ott dolgozott, és a vezető idegileg kikészítette őket, jobbnak látta és kilépett. 
 
Szabó József polgármester 
A csatlakozással kapcsolatosan a megbeszélésen Timi elmondta, hogy ragaszkodik a régi 
dolgozókhoz, mert Ő meg volt velük elégedve.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Nem tudom, hogy Bessenyeiné visszajön-e egyáltalán január 1-től, mert a gyerek miatt ott 
kell lenni az óvodába. Nincs előírva hogy melyik szülő, amennyiben visszaáll, akkor az 
apukának kell ott lenni. Jelenleg 2 hete nem járnak mert beteg a gyerek.  



Kérdésre válaszolnék - aki benne van a társulásban mi a véleménye? Hosszúpályi 
polgármesterétől sokat hallottuk, hogy szívesen leválnának ők is, nagyon szívesen 
megszüntetnék, mégsem teszik. Szerintem a társulási normatíva magasabb, ezért inkább 
bevállalják továbbra is. Én így látom  
Nekünk nem rosszabb, az óvodáról beszélek. Bemegyek egy esetmegbeszélésre, anyagilag 
nem térünk ki a működésre, eddig is működött Tímea keze alatt most is működni fog, 
szerintem szakmailag támaszt jelent majd.  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már elmondtam, és elhangzott, hogy azért oszlott meg a 
vélemény, mert megfelelő ellenérzései vannak az embernek.  
 
Szabó József polgármester 
Nem abból fakadt az ellenérzés, mert nem igazán képviseltük megfelelően az érdekünket? 
Fakadhatnak-e abból? 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Tény, hogy a társulási bizottságok nem működnek, szerintem a képviselettel volt gond, és az 
iskolai finanszírozásból fakadt az eltérés. 
 
Morák Gézáné gazd. vez.főtan 
Az eltérés az elszámolás során abból keletkezett, mert könyvelnek nekünk hetente 2 napot 
amit leszámláznak. Összegben ez volt az a 600 eFt-os különbözet. 
 
Szabó József polgármester 
Vizsgálat miért volt? 
Sába 2000 vizsgálja meg az intézmény fenntartói társulást, mert szerintünk nem jó az 
elszámolás. 2009-ról szólt. Nincs elszámolási probléma. Ebből adódott, - megfelelően 
voltunk-e képviselve a megbeszéléseken – megállapodtunk, hogy átküldünk, vagy nem 
dolgozókat segíteni. Mi azt választottuk küldünk. Igaz, hogy a Monostorpályi számlákkal 
hamar végzett,  és így merült fel, hogy ennek nincs értelme tovább. De nem volt letárgyalva, 
hogy ehhez hozzájárulnak-e vagy nem 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Ott voltam azon az egyeztetésen, amikor ez elhangzott, akkor az történt, hogy vállaltuk hogy 
2 nap átmegy valaki, Hajdúbagosról is. Végül Hajdúbagosról nem nagyon mentek, és nem is 
fizettek, aztán meghalt az illető, aki addig besegített Hosszúpályinak a könyvelésben. Berényi 
András ekkor azt mondta, hogy akkor nem kell Monostorpályiból sem. Plusz munka merült 
fel részükről, így leszámlázták a felmerülő összeget.  
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő 
Ott volt akkor este hatig egy ember, hogy egy bért felszámolhasson? 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Amellett döntött a vezetőség hogy gazdaságist fog küldeni - nem járt – akkor fizetni kell. 
 
Morák Gézáné gazd. vez. főtan. 
Megállapodás készült 60 eFt-ról, azt mondtuk, hogy ez sok, erre nem jött válasz, mert 
helyettünk ennyit nem dolgoztak, bármilyen variációt ajánlottunk, nem fogadták el. Végül is 
leszámlázták. Elvileg 120 eFt-ot szét tudtak osztani. 



 
Szabó József polgármester 
Ezt mi sem gondolhattuk, hogy nem járunk át nem jött válasz addig a munkát el kellett 
végezni. 
Berényi Attiláné képviselő 
Akkor mind a két fél hibázott. 
 
Szabó József polgármester 
Ezt le kellett volna zárni, utána kellett volna járni. Mit kell egyáltalán fizetni? 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Szerintem is végére kellett volna járni, az elszámolási eltérésnek, miről is szól, mert akkor 
nem értjük, és kérjük megmagyarázni.  
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő 
Ha belépünk, akkor a családsegítőnél is felmerülhet ez a téma. Hajdúbagos nem fizetett ezért 
mi is rosszul járunk. 
 
Szabó József polgármester 
Két fél megállapodásán múlik, jelenleg a megállapodásban nincs benne.  
 
Vágó Józsefné Gondozási központ vez,. 
Mi lesz a működési engedéllyel, mert az összest meg kell módosítani, a szétválást követően 
annyira hosszadalmas az ügyintézés, hogy még most kapjuk meg rövidesen az új működési 
engedélyt. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Mikrotérség fogja megkérni a módosítást. Összes dokumentumot módosítani kell. Testület elé 
kell hozni, hosszú procedúra lesz. Ha a testület úgy dönt hogy társul, feltétele, hogy december 
31-ig sikerül megszerezni a mikrotérségnek a működési engedélyt. Ezt határozatban kell 
foglalni, ha lesz működési engedély csatlakozunk. Ha nem jön össze, akkor 2011 januártól 
már jövő dec. 31-hez van kötve a dolog. Rövid volt az idő az anyagot illetően, ezért szóban 
egyeztettünk, de ott ezeket megbeszéltük. 
 
Vágó Józsefné Gond. Kp. vez 
Közigazgatási Hivatal szerintem ilyen hamar nem fogja kiadni az engedélyt, mert a kilépéskor 
is eléggé hosszadalmas volt, és még most sem jött meg a végleges engedély. Hacsak 
Berettyóújfalu nem adja ki. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Normatíva csökkenhet és módosulhat is. Most még biztosan megmondani, hogy jobb lesz-e 
pénzügyileg a helyzet akkor, ha mikrotérségben végezzük a családsegítést és családgondozást, 
nem lehet.  
 
Vágó Józsefné Gondozási Központ vez. 
Kiegészítő normatíva jelenleg nincs, és nem is fog változni. Most voltunk egy minisztériumi 
tájékoztatón, és elmondták, hogy növekedni biztosan nem fog a normatíva, legfeljebb marad, 
de azt is nehézségek árán tudják biztosítani, hogy az idei szinten maradhasson, többre nem 
lehet számítani. 
 



Szabó József polgármester 
A napirendnél maradva, további kérdés, hozzászólás a csatlakozást illetően? 
Amennyiben nincs, kérem aki egyetért a Jegyző Úr által tett kiegészítéssel, hogy társuljunk, 
amennyiben 2010. dec. 31-ig meg tudják szerezni az engedélyt, kérem szavazzon.  
A polgármester megfogalmazza a határozat-tervezetet.  
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 
tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

68/2010. (XII. 1.) számú  
határozata  

  
A Képviselő-Testület  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésben, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. 
§-a alapján az alábbi döntést hozza:  
 

1. Csatlakozni kíván a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményi Társuláshoz (továbbiakban: Társulás) 2011. január 
1. napjával abban az esetben, amennyiben a Társulásnak a működési engedélye 
módosítása és jogerőssé válása ennek kapcsán 2010. december 31. napjával 
megtörténik és a jelenlegi családsegítő és gyermekjóléti monostorpályi 
dolgozókat a 3. pontban foglaltak szerint foglalkoztatja.  
 

2. Az Öregek Napközi Otthona (továbbiakban: ÖNO) intézményben működő 
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat működési engedélyét csak az 1. pontban 
meghatározott működési engedély módosítását követően – az ott meghatározott 
feltételek szerint – kell módosítani. Amennyiben a feltételek teljesülnek az 1. 
pont szerint, úgy az ÖNO vezetőjének feladata a változások valamennyi 
hivatalos dokumentumon történő átvezetése, valamint azok jóváhagyás céljából 
a képviselő-testület elé terjesztése a polgármester útján.  
Felelős: ÖNO vezetője  
Határidő: 2010. december 31., illetve folyamatos.  

 
3. Amennyiben az 1. pont szerinti működési engedély módosítása 2010. december 

31.napjáig megtörténik, úgy az ÖNO intézményében működő családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat dolgozóit a Társulás foglalkoztatja napi 8 órában 
legkésőbb 2011. január 1.napjától. Ebben az esetben dolgozók munkaviszony 
megszüntetését elsősorban közös megegyezéssel kell megszüntetni, majd csak 
másodlagosan kell alkalmazni az áthelyezést.  
 

4. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási szerződés (társulási szerződés: 
mikrotérségi társulási megállapodás szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások ellátásáról) aláírására, mely szerződés csak az 1. pontban 
foglaltak teljesítését követően léphet érvénybe és hatályba, ellenkező esetben a 



polgármester által még a 2010. évben aláírt társulási szerződés érvénytelen és 
hatálytalan.  

  
5. Felkéri a Társulás intézményvezetőjét, hogy a Társulási szerződés V. pontjában 

említett pénzügyi beszámolót legalább negyedévente írásban küldje meg a 
polgármester részére, aki erről tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Felelős: a polgármester  
Határidő: negyedévente  

 
K Ü L Ö N F É L É K  
   
Szabó József polgármester 
Az ún. „Tanító földek” bérleti szerződése ügyében vizsgálatot folytattunk, a jövőt nézve erről 
a képviselő-testületnek is dönteni kell, mivel bevételeink közé tartozik ez is. A Pénzügyi 
bizottság ülésén is szóba került, tárgyalta a bizottság, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő területeket milyen formában tudjuk bérbe adni. Javaslatként hangzott el a 2500 
Ft/AK/ha/ év. Felvetődött, hogy a tanítóföld bérleti szerződésekkel van kiadva. Egy részére 
van szerződés kötve, más részére nincs. A nem lekötött területeket az önkormányzat szeretné 
egyben kiadni olyan vállalkozónak, mezőgazdasági termelőnek, aki hajlandó bérbe venni 
megfelelő feltételekkel, tovább nem adhatja, amennyiben szükség lenne akkor módosítható 
lehet. Akkor az önkormányzat bérbe adhatná. Testületi döntés kellene hozzá. Kérnék ehhez 
hozzászólásokat. Ez a terület 11 ha nagyságú, és kb. 8 ha az a terület, ami nincs bérbe adva. 
 
Nyilas József képviselő 
Más terület nincs? 
 
Szabó József polgármester 
Van még az önkormányzatnak más területe is, de egyelőre ezt a területet szeretnénk rendbe 
tenni.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Meglévő szerződések 1 évre, vagy hosszabb időre szólnak? 
 
Szabó József polgármester 
Van amelyik 2015, 2016, évekre szólnak, de van olyan amit át kell írni, vannak rövidebb és 
hosszabb távul szerződések is. Négy évben azért gondolkodtunk, hogy a következő 
önkormányzati ciklusra, a polgármesternek, a képviselőtestületnek ne legyen kötelme.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Milyen minőségű területről van szó? 
 
Szabó József polgármester 
10-11-12 AK értékű, de ez olyan vegyes minőségű van vizes és szárazabb oldala is. Gőzháton 
van 25-30 AK-s területe is az önkormányzatnak. Egyelőre eddig jutottunk, és akiről tudtunk 
fel is hívtuk, hogy nyilatkozzon. 
 
Basa Attila alpolgármester 
Ha egy terület lenne a víz elfolyás is jobban megoldódna, mert akkor árkot csinálna magának 
a bérlő, és ha egybe lenne szántva a víz is jobban eloszlana. Ahol veszély van, vagy megáll a 



víz, ott marad minden évben. Azt javasolnám, hogy csak egybe adja ki az önkormányzat, 
meghirdetni, kifüggeszteni, így kellene, aki akarja kiveheti 4 évre adjunk lehetőséget.  
 
Szabó József polgármester 
Amennyiben több hozzászólás ezzel kapcsolatosan nincs, kérem, hogy aki az elhangzottak 
alapján  egyetért azzal, hogy szerződéssel le nem kötött „Tanító föld” területet bérbe adja, 
meghirdesse, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Megállapítja hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.  

 
Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  
69/2010. (XII. 1.) számú  

határozata  
  

A Képviselő-Testület  
 

1. a tulajdonát képező monostorpályi külterületi 0335/2 hrsz-ú ingatlan 
haszonbérleti szerződésekkel le nem kötött részét, azaz 79.845 m2-t 
(továbbiakban: terület) haszonbérbe kívánja adni úgy, hogy ezt a területet csak 
egy haszonbérlő bérelhesse az egész területet. Amennyiben csak a terület részére 
/ részeire érkezik vételi ajánlat, úgy azt a képviselő-testület nem fogadja el, 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ilyen esetben a haszonbérbe-vételi 
ajánlatot tevőt / tevőket utasítsa el.   
 

2. a haszonbérleti díjat 2.500 Ft/AK/ha/év összegben állapítja meg.  
 

3. a haszonbérbe-adás legfeljebb 4 évre szól, a szerződéssel kapcsolatos ügyvédi, 
földhivatali és egyéb díjak, költségek a haszonbérbevevőt terhelik.  

 
4. amennyiben az 1. pontban ismertetett ingatlanra haszonbérbe-vételi ajánlat 

érkezik, úgy a polgármester tájékoztassa a képviselő-testületet a soron következő 
testületi ülésen.  

 
Juhász Péter mb. jegyző 
Testületnek volt döntése? Ha nincs, akkor ezeket meg lehetne támadni jogosulatlan használat 
miatt mert akkor vételi ajánlattal kellett ellátni, kifüggeszteni, és szerződést kötni. Ha ez a 
procedúra kimaradt, akkor az előző nem igazán szabályos.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Honnan tudjuk, hogy nem hosszabbítások voltak? 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Hosszabbítás nincs. Új szerződést kell kötni, de ha hosszabbítás is lett volna, akkor is a 
Képviselő-Testületnek kell ebben dönteni, mivel a Képviselő-Testület a tulajdonos.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Tőlünk azzal vették el, hogy szóltak, ne trágyázzunk tovább, mert jön egy illető aki 
munkahelyteremtésre vette volna igénybe, egy vállalkozásnak, de ez nem jött össze, nem 



tájékoztatott róla bennünket senki, és vissza sem adták használatra. Egyszerűen csak 
hallottunk róla hogy ez is az is használhatta, de nem pedagógus volt.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Javasoltam, hogy aki eddig művelte, írjon kérelmet, hogy 2011-től kéri-e tovább művelni. 
Nem jelentkezett csak 4 személy, pedig az az információ volt, hogy majd mindet művelik, de 
nem jelentkeztek, mert fizetni kellene. 
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Van akinek szerződése van fizet, vagy nem fizet, műveli és nem fizet vagy másnak bérbe adja 
és van olyan terület is amit senki sem használ.  
 
Basa Attila alpolgármester 
Ezért lenne jobb ha egyben valaki kiveszi bérbe. 
 
Berényi Attiláné képviselő 
Valamikor arról volt szó, hogy az a terület megfelelő ipartelepítésre, ipari parkra, de rendezési 
terv nincs rá. Önkormányzat nem tudja valamilyen célra felhasználni? Látnak esélyt arra, 
hogy valaki ezt kiveszi? 
 
Szabó József polgármester 
Azzal a feltétellel adnánk bérbe , amennyiben az önkormányzatnak szükség lenne a területre 
akkor természetesen bármikor visszavennénk. A szerződésben ez mindenképpen szerepelni 
fog. Egyelőre így próbálunk pénzt csinálni belőle. 
 
Basa Attila alpolgármester  
Az önkormányzatnak addig is bevételt képezne. 
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő 
A jelen bérleti szerződések mennyiben térnek el a testület által most javasolt, és 
megállapítandó összegtől? 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Jövő vonatkozásában ezt kihirdetjük, és ez folyamatosan megy amennyiben ajánlat érkezik, 
akkor végig csináljuk az eljárást. 
 
Szabó József polgármester 
Utána nézünk a meglévő bérleti szerződések jogosságának is, és onnantól kezdve 
felülvizsgáljuk a jogosságot. Javaslom bízza meg a képviselő-testület a bérleti szerződések 
felülvizsgálatával Juhász Péter megbízott jegyzőt. Kérem, aki egyetért a javaslattal 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatát. 
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határozata  
  

A Képviselő-Testület  
Felkéri Juhász Péter mb. jegyzőt, hogy a 4 megkötött haszonbérleti szerződés 
jogszerűségét vizsgálja meg, majd erről tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Felelős: a jegyző  
Határidő: folyamatos  

 
Szabó József polgármester 
Másik pontunk az érintésvédelmi feladatokkal kapcsolatos. A munkavédelmi megbízottunk 
szólt, hogy lejárt ezen feladatokkal kapcsolatos megbízás. Két ajánlat érkezett be. Pinczés 
László, és Lovas Kiss Gábor adott be ajánlatot. 
Két ajánlatot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, azonban nem tudott dönteni, 50 Ft-al tért el 
egymástól. Szakmai referenciát kértünk Nábrádi György úrtól a Pirehab műszaki vezetőjétől, 
aki megküldte a szakmai ajánlását. 
Az ajánlás szó szerint ismertetve lett a képviselő-testülettel, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
Nábrádi György Lovas Kiss Gábort ajánlotta szakmailag. Erről kell döntést hozni. Ha nem is 
olyan nagy a különbség - 50 Ft- - helyi villanyszerelőről van szó, ragaszkodom hozzá. 
Szerettem volna jövő évre tenni, de az engedélyek lejártak és még ez évben el kell végeztetni 
a munkálatokat.  
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő 
Rendelő nem férne bele?  
 
Szabó József polgármester 
Ebbe a felkérésben nincs benne. Ha felkérik, akkor biztosan felmérik.  
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő 
Az orvosi rendelő fenntartása is az önkormányzaté nem értettem, hogy miért maradt ki belőle. 
 
Szabó József polgármester 
Csak ami az önkormányzat tulajdonában és használatában van. Lehet velük szerződést kötni, 
és aki olcsóbban csinálja, azzal meg kell csináltatni. Javaslom, keresse meg és egyeztessen. 
Szavazásra tenném.  
Kérem aki elfogadja, hogy a szerződést Lovas Kiss Gáborral kössük meg, kérem szavazzon.  
 
Szavazás.  
 
Megállapítom, hogy egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
képviselő-testület meghozta az alábbi önkormányzati határozatát:  
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A Képviselő-Testület  



1. Lovas Gábort bízza meg az érintésvédelmi feladatok ellátására bruttó 318.450.- Ft 
összegben az önkormányzat intézményei vonatkozásában, melyet a mindenkor 
hatályos költségvetésében biztosít.  

2. a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

3. a Pinczés László Ebes Bartók B. u. 16.sz. alatti lakos ajánlatát nem fogadja el.  
 

Szabó József polgármester 
Sápiné Molnár Edit képviselő, egyben óvoda vezetője kéréssel fordult a képviselő-testülethez. 
Kérelem szó szerint ismertetve lett, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Mint ahogy elhangzott, karácsonyra gyerekeknek és dolgozóknak az elmúlt évek 
gyakorlatához hasonlóan idén is szeretné ha egy kis édességcsomagot, valamint 
ajándékutalványt adna a képviselő-testület. 
A Pénzügyi bizottság 119.500 Ft – ot javasolt az óvodás és iskolás gyerekek részére 
édességcsomagra, valamint az a Gondozási Központnak 30 E Ft-ot szaloncukorra karácsonyi 
ünnepségre, így összességében 149.500 Ft-ról van szó, amit átcsoportosítással megoldható, a 
gazdálkodási szakembereink szerint. 
 
Morák Gézáné gazd. vez. főtan. 
Mivel a költségvetésben ilyen címszó alatt nem volt betervezve csak átcsoportosítással lehet 
megoldani.  Időskorúak és köztemetésre betervezett kiadások nem lettek igénybe véve.  
 
Sápiné Molnár Edit képviselő 
Januárban is ugyan úgy fogunk neki örülni.  Kétfelé kell tekinteni, óvoda és önkormányzat. 
 
Szabó József polgármester  
Javaslom 2011. januárban térjen vissza a testület ajándékutalványra és játék készlet bővítésre. 
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, - mely szerint az óvodás, iskolás gyerekek, 
valamint idősek részére karácsonyi csomagra 149.500 Ft értékben kerüljön felhasználásra, - 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot:  
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A Képviselő-Testület  
megtárgyalta a Sápiné Molnár Edit és Merkószki András óvoda és iskola tagintézmény 
vezetők, valamint az Öregek Napközi Otthona vezetőjének kérelmét és az alábbi döntést 
hozza:  

1. az óvoda és iskola tagintézmény monostorpályi óvodások (74 gyermek) és iskolás 
tanulók (164 gyermek) részére 500 Ft/gyermek összegben (összesen: 119 E Ft) 
ajándékcsomagot biztosít, melynek fedezetét a 2010. évi költségvetésében biztosítja.  
 



2. az Öregek Napközi Otthona (továbbiakban: ÖNO) részére 30.000 Ft-ot biztosít a 
2010. évi költségvetésében szaloncukor vásárlásra; a szaloncukrot az ÖNO vezetője 
egyenlő arányban ossza szét a bentlakó idősek, valamint az ÖNO dolgozói között.  
Felelős: ÖNO vezetője  
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 31.  
 

3. a 2010. évi költségvetésben szükséges átcsoportosítások elvégzésére (1. és 2. pontban 
foglaltak végett) felkéri a jegyzőt, hogy a következő 2010. évi költségvetési 
rendeletmódosításba ezt építse bele.  
  

4. az 1. pont szerinti intézmények -, valamint az önkormányzat dolgozói részére 
biztosítani kívánt 5.000 Ft / fő összegű ajándékutalvány, továbbá az 1. pontbeli óvoda 
részére biztosítani kívánt játékokra fordítható összeg (150.000 Ft) felhasználása 
tekintetében a 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követően 
(várhatóan: 2011. január hónap) dönt.  

 
Berényi Attiláné képviselő 
Hallottunk róla, hogy a TUBUS Magtár Műemlék felújítása műszaki átadása is megtörtént, 
használatbavételi engedélyt kiadták-e már? 
 
Szabó József polgármester 
Pénteken jön Piros Gáspár egyeztetésre hozzám. A műszaki átadás megtörtént, de kisebb 
hiányosságok voltak, amit december 15-éig kell pótolni. Ünnepélyes átadásra december 23-ra 
gondoltam a településnek átadni, jó alkalom lenne rá. Javasoltam, hogy a volt polgármestert, 
jegyzőt, valamint a kivitelezőket, is hívják meg, akik részt vettek a munkálatokban, hiszen ők 
indították el ezt az egészet. A betlehemes rendezvény alkalmas lenne rá, ha ott kerülne 
megrendezésre, esetleg le lehetne oda vinni és ünnepélyes keretet adnánk az átadásnak is.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Befúvásos módszerrel a fűtést meg lehetne oldani az elfekvő épületben. 
 
Szabó József polgármester 
Következő ülésen visszatérünk erre, bármilyen javaslat van ezzel kapcsolatban szívesen 
egyeztetek. 
Következőkben kell döntést hozni a képviselő-testületnek. 
Ma voltunk a Hajdu Takaréknál. A szennyvíz beruházásnak első szakasza lezárult. Volt közös 
testületi ülés próbáltunk arról tárgyalni, hogy jövő évben fizetnénk nem járultak hozzá, 
maradt az eredeti fizetési kötelezettség, ami úgy szól, hogy dec. 15-ig ki kell fizetni. Mivel az 
önkormányzatnak annyi összeg nem áll rendelkezésére, hitelt kell igénybe vennünk.  
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Mindig kerülnek felszínre olyan kifizetések, amit teljesíteni kell, és jelenleg az év végi 
bevétel- kiadás alakulását figyelembe véve szükség lenne 12 millió Ft –ra. Ha nem lesz 
működési célú hitel, felhalmozási hitellel nem foglalkozik az önhiki. Felhalmozási célú 
kiadásoknál az ÖNHIKI-nél az a fontos, hogy az egyensúly legyen meg, tehát a bevételi lába 
is.  
A 3 millió Ft biztonsági tartalékot is képeznünk kell. A 12,435 millió Ft felhalmozási hitelt 
június 30-i visszafizetési határidővel vállalná az önkormányzat. 37,305 eFt Ft harmadát 
figyelembe véve, annak 6 % ÁFA vonzatát jövő év februárban vissza tudjuk igényelni és 
egyben vissza tudjuk fizetni a takarékszövetkezetnek.   



 
Szabó József polgármester 
Hajdúbagos települést átveszi a Hajdu Takarék, erdő stb. megfelelő fedezetet biztosít. Nekünk 
így Hajdúbagosból semmit nem kell átvállalni. Eredetileg mivel a beruházást három település 
indította, át kellett volna vállalnunk, de szerencsére nincs rá szükség. Likvid hitelünk ettől 
függetlenül még megmarad. Azon leszünk, hogy minél hamarabb vissza fogjuk fizetni. 7,5 % 
kamattal tudják biztosítani. Az ÁFA az APEH –től való visszaigénylésről van szó és így lett 
június 30-a, tehát nem lesz az magas összeg. 
 
Juhász Péter mb. jegyző 
Ezzel az év végi költségvetési számlaegyenleg 3 mFt lenne plusz összegben. Ez az előzetes 
számításokon alapszik.  
 
Szabó József polgármester 
Kérem, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, - mely szerint az önkormányzat 
felhalmozási célú hitelt vesz fel a Takarékszövetkezettől 12.435.000 Ft összegben , a hitel 
összege után fizetendő kamat 7,5 % (éves) - kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot. 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

73/2010. (XII. 1.) számú  
határozata  

 
A Képviselő-Testület  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ (1) bekezdés b) pontjára 
hivatkozással az alábbi döntést hozza:  
 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
szennyvízberuházás során felmerült fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
felhalmozási célú hitelt vesz fel a Takarékszövetkezettől. 

 
2. A hitel összege: 12.435.000 Ft. A hitel összege után fizetendő kamat 7,5 % (éves).  

 
3. A törlesztés a beérkező bevételekből folyamatosan történik. 

 
4. A hitel visszafizetésének határideje: 2011. június 30.napja. Előtörlesztés lehetséges.  

 
5. A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetési bevételei, saját bevételei (ezen belül 

elsősorban a nettó finanszírozás keretében havonta érkező állami támogatás), a 
szennyvízberuházás kapcsán visszaigényelhető áfa összege és támogatás.  

 
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

hitelszerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 

Határidő: azonnal  



Felelős: a polgármester és a jegyző  
 
Szabó József polgármester  
A különfélék keretén belül szavaznunk kell még a Családsegítő szolgálat csatlakozásával 
kapcsolatos mellékletekről is. Ezen melléklet a Társulási Megállapodás, alapító okirat, 
szakmai program, és az SZMSZ. 
 
Dr. Varga Zoltán  képviselő  
Döntés előtt kellett volna ezt az egész dolgot átnézni, megtárgyalni és azt követően dönteni a 
csatlakozásról.  
 
Vágó Józsefné ÖNO vezetője 
Hodászra kell a Módszerteni Központhoz küldeni a javaslatot, onnan míg vissza nem küldik 
addig a működési engedélyt nem tudják megadni. Az eljárás biztos hogy így működik, mivel 
a társulásból való kilépéskor is végig kellett csinálnunk.  
 
Juhász Péter megbízott jegyző 
Ma délelőtt voltunk Hosszúpályiban egyeztetni, akkor is megbeszéltük, és közöltük, hogy 
csak ezzel a feltétellel vagyunk hajlandóak csatlakozni. Tehát ha 2011. január 1-jére meglesz 
a jogerős működési engedély.  
 
Vágó Józsefné ÖNO vezetője 
Nekünk ez jobb volt, hogy a falu magának csinálta, a lányoknak is, és nem tudom, hogy 
csinálják meg ilyen rövid idő alatt.  
 
Szabó József polgármester 
Azt mondták, hogy Hosszúpályin keresztül kapjuk meg az engedélyt. Ha nincs meg akkor 
marad a mi engedélyünk a jelenlegi felállás alapján. Ha kívánják lehet egy másik gyűlés, de 
akkor az mielőbb legyen, mondjuk hétfőn. Bármikor lehet módosítani,  
 
Dr. Varga Zoltán képviselő 
Utána már nincs is értelme? Legfeljebb a csatlakozásról való döntésnél  lenne jelentősége, így 
már hogy eldöntöttük, hogy csatlakozunk, felesleges újabb testületi ülést összehívni  
 
Vágó Józsefné Gondozási Központ vezetője 
Nem ezen fog eldőlni.  
 
Berényi Attiláné képviselő 
Igazából akkor lesz a mienk, ha mi koordináljuk. Ha sokan beleszólhatnak, vannak 
érdekütközések, a fő döntés a mienknek kellene lenni. Ha így is működik, akkor miért kell 
visszalépni? 
 
Szabó József polgármester 
Ezeket külön-külön határozat számmal kell ellátni, külön kell megszavaznunk. Kéri, aki a 
Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés alapján elfogadja kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Szavazás 
 



Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással meghozta az 
alábbi önkormányzati határozatot.  
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A képviselő Testület  
1. A társulásban részt vevő összes tag egyetértése alapján a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodását jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás szerint módosítja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Határidő: 2010. december  
Felelős: Szabó József polgármester 

 
Szabó József polgármester 
Kéri, aki a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát 
az előterjesztés alapján elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással meghozta az 
alábbi önkormányzati határozatot.  
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A képviselő Testület  
 

1. Úgy dönt, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetű 
Alapító Okirat szerint módosítja. 

 
2. Felkéri Berényi András Hosszúpályi polgármesterét, hogy a módosított alapító okiratot 

a MÁK regionális igazgatóságának küldje meg. 
 

Határidő: 2010. december  
Felelős: Berényi András polgármester 

 
Szabó József polgármester 
Kéri, aki a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programját az előterjesztés alapján elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással meghozta az 
alábbi önkormányzati határozatot.  
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A képviselő Testület  

Úgy dönt, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Programját jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetű 
Szakmai Program szerint módosítja. 

 
Szabó József polgármester 
Kéri, aki a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés alapján elfogadja kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodással meghozta az 
alábbi önkormányzati határozatot.  
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A képviselő Testület  

Úgy dönt, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat mellékletét képező 
egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat szerint módosítja.  

 
Szabó József polgármester 
A szennyvízhez visszatérve Bói József teamje részére tovább lett engedélyeztetve a szervezés, 
december 5-ig kaptak haladékot. Monostorpályiban és Hosszúpályiban Jan 15-ig kaptak 
haladékot, hogy a lakosság részéről a nyilatkozatokat beszerezhessék. Hajdúbagoson azt 
mondták, hogy két heti munka után úgy látszik össze jött. Mielőbb kezdik nálunk is, ezért már 
a héten indulnak melyről a lakosságot is kiértesítettük. Észérvekkel próbálják a lakosokat 
meggyőzni. Bagoson 10-ből 7 ember már csatlakozási szándékát nyilvánította ki. 
Ha a három településen meglesz a 67 % összesen, akkor nekünk is rá kell bólintani, és 
kényszerrákötéseket kell elrendelni. 
A vízi-közmű társulás megalakul ahol minden 100 tag 1 fő küldöttet választ a társulási  
közgyűlésen, melyet össze fognak hívni az érdekeltségi területen.  
Most úgy jön össze az összeg, hogy 1980 Ft/hó, mely nem nagy összeg, de ha nem fizetik, 
akkor felszólításokat kell küldeni, munkával jár, bérrel, stb... 
Jobban hangzik, de nem tudjuk, miből fogjuk fizetni, Érdekes ez a csatorna pályázat. Előbb 
kellett volna gondolkodni, Előbb mi nem akartunk. 
 
Nyilas József képviselő 
Mi van, aki olyan helyen lakik, akinek átemelő kell, benne lesz abban az összegben, amit 
majd bekötési összegként megjelölnek egy-egy lakáshoz? Vagy fizeti, mert nyilatkozott, hogy 
csatlakozik a Vizi közmű társulathoz, de nem jön ki abból az összegből, mint ahol csak simán 
rákötnek? Hosszúpályiban, úgy tudom gond volt ebből. 



 
 
Szabó József polgármester. 
Ami telken belül van az a tulajdonos költsége lesz a bekötési költséget túlmenően. Akinek 
szükség lehet átemelőre, stb, gondolom, akkor az is az ő költsége lesz. Ilyen részletekben 
azonban nem tudunk jelenleg nyilatkozni, mint ahogy arról sem, hogy melyik utcán lesz, vagy 
sem még, a végleges tervet nem ismerjük. Ezekre majd később fogunk kitérni. Jelenleg az 
lenne a legszükségesebb, hogy a második forduló benyújtásának határidejéig a lakosságot 
minél szélesebb körben bevonjuk a csatlakozók táborába.  
 
Több tárgy nem lévén megköszönöm a képviselő-testületi ülésen való megjelenést, az 
ülést ezennel befejezettnek nyilvánítom.  
 
 
 
      K.m.f. 
 
 
 
  Szabó József       Juhász Péter  
  polgármester         mb. jegyző 
 


