
70 

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott 

(helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt 

ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  17-19/2014. (III. 27.) számú határozat.     

d. rendeletek: 5-6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletek.   

 

Ügyiratszám: ……………….  

 

Határozatok:  

- 17/2014. (III. 27.) számú határozat: Szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos 

elvi döntés meghozatala  

- 18/2014. (III. 27.) számú határozat: 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása   

- 19/2014. (III. 27.) számú határozat: Szilárd hulladék önkormányzat általi átmeneti 

elszállításáról döntés meghozatala  

 

Rendeletek:  

- 5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet: Az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet  

- 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet: A pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Szövetkezet alapításáról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. A 2014. április 7-től a kommunális hulladékszállításról döntés meghozatala 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2014. március 27.      
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 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. március 27-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Nyilas József képviselő  

- Csuka Tamás képviselő  

- Kiss Zoltán képviselő  

- Dr. Varga Zoltán képviselő  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette: -  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Meghívott előadó az 1. napirendi ponthoz: Bocskai József  

 

Lakosok száma: 2 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel van jelen, 

így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Szövetkezet alapításáról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos előterjesztés)   

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. A 2014. április 7-től a kommunális hulladékszállításról döntés meghozatala 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Különfélék  

 

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
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Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 

napirendjét.  

 

1.napirendi pont: Szövetkezet alapításáról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Bocskai József  

A szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos dolgokat a 2006. Évi X. törvény szabályozza 

és csak ez. Ebben a jogszabályban megtalálható minden, ami az alapításhoz szükséges. A 

szociális szövetkezetek ötlete EU-s indíttatású volt, a kormány ebben lépett. Magyarország 

erre támogatást kapott. A szociális szféra kiemelten támogatott terület a 2014-20-as EU-s 

költségvetésben, támogatásokban. Magyarországot annak idején is emlékezzünk vissza a 

hangyaszövetkezeti mozgalom állította talpra. Mostanság fogyasztási és értékesítési 

szövetkezetek vannak, két éve még csak 350, tavalyra és idén már 1600 szövetkezet van 

Magyarországon. Szövetkezetben igen kedvező a feladatellátás és az adózás is kedvező. Én 

úgy gondolom, hogy a szövetkezeteket támogatni fogják, ahol önkormányzati alapítású van. 

A támogatások különböző szinteken lesznek, de pl. kiemelt az élelmiszerellátási terület 

támogatása. Eddig az volt, hogy felülről mondták meg, hogy mit kell csinálni, most ez meg 

fog fordulni, most az adott terület mondja meg, hogy mire van szükség. Például az 

önkormányzat határozza már meg nagyrészt, hogy a közfoglalkoztatottakkal milyen munkát 

akar elvégeztetni a községben.  

 

Berényi Attiláné képviselő  

Ha a közfoglalkoztatás egy idő után megszűnik és a szövetkezetekben nem lesz annyi 

munkásra szükség, akkor a többivel mi lesz?  

 

Bocskai József  

Biztos lesz mindenkire szükség, a menedzsment feladata, hogy ez megteremtse, hogy 

embereket találjon az adott feladat elvégzésére  

 

Szabó József polgármester  

Miből tudjuk majd az elején a fizetéseket kifizetni? Önerőből?  

 

Bocskai József  

Az önellátási képességet fejleszteni kell.  

 

Szabó József polgármester  

Miért pont szociális szövetkezeti formában lehet ezeket a feladatokat elvégezni, miért nem 

lehet gazdasági társasági formában?  

 

Bocskai József  

Az önköltség, piacképesség, támogatottság miatt jobb a szövetkezeti forma. A többi 

szövetkezettel együtt kell működni, lehet az egyiktől felvásárolni a másoknak termékeket és 



74 

 

fordítva. Nem azért kell majd pályázni, hogy abból a pénzből a fenntartási időszak alatt 

tevékenykedjünk, ez csak egy támasz kell legyen, de nem szabad a pályázati pénzekre 

hagyatkozni csak, mert akkor nem fog menni a dolog. A közfoglalkoztatásban vásárolt 

gépeket, eszközöket is be lehet vinni a szociális szövetkezetbe.  

Fontos kérdés, hogy kik legyenek az alapító tagok és milyen tevékenységet végezzen, itt 

fontos a helyi adottság. Ezt el kell legelőször dönteni.  

 

Kiss Zoltán képviselő  

Hogyan lehet optimálisan működni a szövetkezetnek, amikor manapság már két ember is 

nehezen jön ki egymással, pláne ha üzletről van szó.  

 

Bocskai József  

A menedzsment feladata, hogy az embereket irányítsa, és itt nem szabad sértődésekről 

beszélni az emberek között, itt kőkemény üzletről van szó.  

 

Berényi Attiláné képviselő távozik a Képviselő - Testület ülésről, a jelenlévő képviselők 

száma 6 fő.  

 

Szabó József polgármester  

Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, hogy kezdjük el a szociális szövetkezet megalapítását.  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadjuk el:  

„A Képviselő - Testület   

1. Szociális szövetkezet alapítását kezdeményezi.  

 

2. Felkéri a polgármestert és valamennyi képviselőt, hogy a megalapítandó szociális 

szövetkezet tevékenységi körére, feladatára, létszámára és a működéshez 

szükséges dolgokra tegyen javaslatot.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a polgármester és valamennyi képviselő” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő – Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

17/2014. (III. 27.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   
1. Szociális szövetkezet alapítását kezdeményezi.  

 

2. Felkéri a polgármestert és valamennyi képviselőt, hogy a megalapítandó szociális 

szövetkezet tevékenységi körére, feladatára, létszámára és a működéshez 

szükséges dolgokra tegyen javaslatot.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a polgármester és valamennyi képviselő  

 

2.napirendi pont: Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  
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Előterjesztő: a polgármester    

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.  

 

Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő – Testületnek.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az ismertetett rendelet-tervezetet az előterjesztett 

formában és tartalommal fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az 

igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  

5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 8. pontja, a 42. § 1. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva,  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 

bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 148. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltakra,   

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 

1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) Melléklete helyébe jelen 

rendelet Melléklete lép.  

2.§  A Rendelet 2. § - a az alábbi (3) – (6) bekezdéssel egészül ki:  

(3)   A tényleges személyi térítési díj fizetésére kötelezett jogosulttá válik a 

személyi térítési díj intézményvezető általi szociális alapon történő 

elengedésére az alábbi feltétel egyikének fennállása esetén:  

a)  a családban a havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 

150.000 Ft-ot, vagy  

b)  a családban a gyermek tartására kötelezett legalább egyike regisztrált 

munkanélküli, vagy  

c)  a család valamely tagjai tekintetében a pénzbeli - és természetben 

nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti szociális 

rászorultsági feltételek valamelyike teljesül.  

(4)  A (3) bekezdésében meghatározottak megismerése és a személyi térítési díj 

megállapítása érdekében az intézményvezető a tényleges személyi térítési díj 
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fizetésére kötelezetteket haladéktalanul – új személyi térítési díj fizetésére 

kötelezett esetében folyamatosan – értesíti és végzi.  

(5)  Az intézményvezető a (3) bekezdés szerint megállapított személyi térítési díjat 

2014. április 1. napjától alkalmazza.  

(6)  Amennyiben a tényleges személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy nem 

jelenti az étkezés tekintetében az intézményvezetőnek a gyermek adott napi 

hiányzását, úgy az adott nap ezen hónapjára vonatkozóan a teljes havi térítési 

díjat ki kell fizetnie.  

3.§  A jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, majd a hatálybalépés napját 

követő munkanapon hatályát veszti.    

 

Szabó József 

polgármester   

Juhász Péter  

jegyző  

 

Jelen rendeletet 2014. március 28. Napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  

 

 

 

Melléklet az 5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  

 

3.napirendi pont: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzat rendelet módosítása (írásos 

előterjesztés)   

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.  

S.sz. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak 

(Ft) 

A B C D 

 1.  ÓVODA   Tízórai 52 

     Ebéd 156 

     Uzsonna 52 

     Összesen 260 

 2.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-14 

évesek 

 Tízórai 62 

     Ebéd 186 

     Uzsonna 62 

     Összesen 310 

3. BÖLCSŐDE   Tízórai 52 

   Ebéd 156 

   Uzsonna 52 

   Összesen 260 
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Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő – Testületnek.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az ismertetett rendelet-tervezetet az előterjesztett 

formában és tartalommal fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a pénzbeli - és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – testületének  

6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) – (4) bekezdésében, a 92. § (1) 

bekezdésében, a 114. § (1) bekezdésében, valamint a 115. § (10) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában, valamint a 41.  (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva,  

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §  A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28.§-a helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„28. §  (1) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról és a méltányossági 

közgyógyellátással kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt.  

(2) Az Szt. 50.§ (3) bekezdése értelmében az a szociálisan rászorult személy is 

jogosult közgyógyellátásra, akinek 

a)  az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 75 év felett 160%-át, 

egyedül élő esetén annak 200%-át, 75 év felett 210%-át nem haladja 

meg. 

b)  a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri.”  

 

2. §  A Rendelet 28. § -ában meghatározottakat a folyamatban lévő ügyekben is kell 

alkalmazni.  

 

3. §  A Rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.  
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4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba, a Mellékletben 

meghatározott intézményi térítési díjakat 2014. május 1. napjától kell alkalmazni. A 

jelen rendelet 2014. május 2. napján hatályát veszti.  

 

 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 

Ez a rendeletet 2014. március 28. - án kihirdettem.  

 

 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 

Melléklet a 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez   

Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 

Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 

díj (Ft)  

1. - 4. pontban 

bruttó  

Áfa 

összeg

e (Ft)  

Összesen 

(B+C)  

1 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

34 500 0 34 500 

2 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

1 150 0 1 150 

3 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

34 500 0 34 500 

4 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

1 150 0 1 150 

5 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

75 000 0 75 000 

6 
Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 
2 500 0 2 500 
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napi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

7 Szociális étkezés   

8 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200%-áig 

295 80 375 

9 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200-300%-a között 

345 90 435 

10 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

300%-ától  

355 95 450 

11 
Szociális étkeztetés  

kiszállításának összege 
30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
417 113 530 

13 

Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés 

nélkül  

80 20 100 

14 Házi szociális ellátásra   - -  

 

 

Nyersanyagnormák 

Sorszám  A B (nettó)   

1 Szociális étkezés (ebéd)  228  

2 
Idősek bentlakásos ellátása 

(reggeli, ebéd, vacsora)   
448   

3  
Idősek napközbeni ellátása 

(tízórai, ebéd, uzsonna)  
350   

 

4.napirendi pont: 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti 2014. évi közbeszerzési tervet elfogadásra 

javasolja a Képviselő – Testületnek.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az ismertetett 2014. évi közbeszerzési tervet az 

előterjesztett formában és tartalommal fogadja el.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

18/2014. (III. 27.) számú 

határozata  

A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.  

 

2. Külön az intézményeknek nem készül, a közbeszerzések az önkormányzatnál 

kerülnek lebonyolításra.  

 

3. Amennyiben a közbeszerzési tervet módosítani kell, arra a Képviselő - Testület  

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  

 

4. A közbeszerzésekről szóló összegzés elkészítésére, annak jóváhagyására – a 2013. 

évre vonatkozót is – felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

 

5.napirendi pont: A 2014. április 7-től a kommunális hulladékszállításról döntés 

meghozatala (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Jelenleg a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közbeszerzés ismételten ki van írva, 

mivel az előző felhívásra nem érkezett ajánlat. Az AKSD Kft. nem vállalja a további 

szállítást, mivel ők mondták fel velünk a szerződést, a DHK Kft. pedig csak úgy vállalja a 

szerződést, hogy az önkormányzat úgymond kézfizető kezességet vállal a be nem fizetett 

hátralékokra. Ez így nem jó. Mi úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat saját cége végezze a 

szemétszállítást, az engedélyt kérjük meg rá. Addig pedig míg ez nincs meg, zsákos 

módszerrel vigyük el a szemetet a lakosoktól. A kommunális hulladékos zsák ára bruttó 350 

Ft legyen, a műanyagot és a papírt tartalmazó zsákok ára pedig bruttó 150-150 Ft.  

 

Hosszu László M.F.Ü. Kft ügyvezetője  

Ismerteti a kalkulációt arra vonatkozóan, hogy mennyi a szemétszállítással kapcsolatos 

járulékos költségek, a beindítás költsége, díjak, valamint azt, hogy mennyi az üzemeltetés 

alatt várható költség és így a leendő ürítési díj.  

 

Kiss Zoltán képviselő  

Engem nagyon sokat kerestek meg, nem tartják jónak a zsákos módszert. Ez visszalépést 

jelent.  

 

Szabó József polgármester  

Akkor mondjon valaki jobb megoldást, mert eddig rajtunk kívül senki nem tett le az asztalra 

semmit.  

 

Helyi vita, a jegyzőkönyvet vezetni nem lehet.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadjuk el:  

 

„A Képviselő-Testület  
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1. A településen a szilárd hulladék elszállítását átmenetileg az önkormányzat saját 

maga végzi, mivel a közbeszerzési kiírásra még ajánlat nem érkezett és a 

közbeszerzési második kiírásra még lehet ajánlatot tenni.  

 

2. A hulladék gyűjtése zsákokba történik, melyek ára az alábbi:  

- Kommunális hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 350 Ft/db.  

- Műanyag hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 150 Ft/db.  

- Papír hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 150 Ft/db.  

 

3. A zsákok elhelyezhetők a hulladékgyűjtő edényzetben.  

 

4. Egy hónap múlva a Képviselő – Testület újratárgyalja a szilárd hulladék 

elszállításával kapcsolatos témát. ”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

19/2014. (III. 27.) számú 

határozata  

A Képviselő-Testület  

1. A településen a szilárd hulladék elszállítását átmenetileg az önkormányzat saját 

maga végzi, mivel a közbeszerzési kiírásra még ajánlat nem érkezett és a 

közbeszerzési második kiírásra még lehet ajánlatot tenni.  

 

2. A hulladék gyűjtése zsákokba történik, melyek ára az alábbi:  

- Kommunális hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 350 Ft/db.  

- Műanyag hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 150 Ft/db.  

- Papír hulladék gyűjtéséra alkalmas zsák ára bruttó 150 Ft/db.  

 

3. A zsákok elhelyezhetők a hulladékgyűjtő edényzetben.  

 

4. Egy hónap múlva a Képviselő – Testület újratárgyalja a szilárd hulladék 

elszállításával kapcsolatos témát.  

 

6.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Most lesz a lakossági fórum a szilárd hulladékkal kapcsolatban, javaslom menjünk arra.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját 

és a részvételt.  

 

K.m.f.  
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 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


