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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én megtartott 

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

ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  20/2014. (IV. 22.) számú határozat.     

d. rendeletek: - 

 

Ügyiratszám: ……………….  

 

Határozatok:  

- 20/2014. (IV. 22.) számú határozat: „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása Monostorpályi községben”, tárgyában pályázat beadása  

 

Rendeletek:  -  

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Monostorpályi 

községben”, tárgyában pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

 

Monostorpályi, 2014. április 22.       

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. április 22-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  

 

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. „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Monostorpályi 

községben”, tárgyában pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

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

napirendjét.  

 

1.napirendi pont: „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

Monostorpályi községben”, tárgyában pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az pályázati anyagot. Megint be lehet adni közbiztonságira, két éve nem nyertünk 

ezen a pályázaton, most 100%-os lehet a támogatás.   
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Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:  

„A Képviselő-Testület  

1.  Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 

megismerése után pályázatot nyújt be „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása Monostorpályi községben”, tárgyában bruttó 22.503384 Ft értékben 

100 %-os BM támogatás igénybevételével.  

 

2. A pályázatot az Önkormányzat adja be az ebr42 rendszeren keresztül, továbbá a 

közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 

28/2014. (IV. 1.) BM rendeletnek megfelelően.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 

20/2014. (IV. 22.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata a konstrukció és a pályázati kiírás 

megismerése után pályázatot nyújt be „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása Monostorpályi községben”, tárgyában bruttó 22.503384 Ft értékben 

100 %-os BM támogatás igénybevételével.  

 

2. A pályázatot az Önkormányzat adja be az ebr42 rendszeren keresztül, továbbá a 

közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 

28/2014. (IV. 1.) BM rendeletnek megfelelően.  

 

Szabó József polgármester  

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.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  


