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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott 

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

ülésének  

o 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  21-31/2014. (IV. 30.) számú határozat.     

d. rendeletek: 7-8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendeletek.  

 

Ügyiratszám: ……………….  

 

Határozatok:  

- 21/2014. (IV. 30.) számú határozat: 2014. Évben a szociális nyári 

gyermekétkeztetésben való részvételről döntés  

- 22/2014. (IV. 30.) számú határozat: A Monostorpályi Közalapítvány kuratóriumi 

tagjának lemondása, kuratóriumi tag megválasztása  

- 23/2014. (IV. 30.) számú határozat: A Képviselő - Testület hozzájárulása az 

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnéséhez  

- 24/2014. (IV. 30.) számú határozat: A Gondozási Központ és Község Könyvtár 

2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása  

- 25/2014. (IV. 30.) számú határozat: Az SWR Kft. által indított perben döntés 

meghozatala  

- 26/2014. (IV. 30.) számú határozat: Települési szilárd hulladék elszállításával 

kapcsolatos döntés meghozatala, az M.F.Ü Kft felhatalmazása a hulladékszállítási 

közszolgáltatási engedély megszerzésére  

- 27/2014. (IV. 30.) számú határozat: Szociális szövetkezet alapításáról elvi döntés 

meghozatala  

- 28/2014. (IV. 30.) számú határozat: Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel az orvosi 

ügyelet ellátására vonatkozó szerződés elfogadása  

- 29/2014. (IV. 30.) számú határozat: Alföldvíz Zrt-ben lévő tulajdonrész Zrt. általi 

visszavásárlásáról (egy évvel történő meghosszabbításáról) történő döntés 

meghozatala  

- 30/2014. (IV. 30.) számú határozat: Létavértesi Mentőállomás támogatása  

- 31/2014. (IV. 30.) számú határozat: Tanulmányi versenyen helyezést elérő általános 

iskolás gyermekek jutalmazása kirándulással  

 

Rendeletek:   

- 7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról  

- 8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2013. évi zárszámadásáról 

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

2. 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. 2014. évi nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  
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4. Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, kuratóriumi 

tag felkérése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről 

döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. éves beszámolójának elfogadása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a gondozási központ és községi könyvtár intézményvezetője  

 

7. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2014. április 30.       

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. április 30-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendes nyílt üléséről.  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Nyilas József képviselő  

- Csuka Tamás képviselő  

- Kiss Zoltán képviselő  

- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

- Kardos Róza a PB tagja  

- Pusztai János  

- Hosszu László   

 

Lakosok száma: 2 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen, 

így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. 1 fő jelezte távolmaradását, Berényi Attiláné 

képviselő.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

2. 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. 2014. évi nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, kuratóriumi 

tag felkérése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

5. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről 

döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

6. Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. éves beszámolójának elfogadása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a gondozási központ és községi könyvtár intézményvezetője  
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7. Különfélék  

 

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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 

napirendjét.  

 

1.napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester    

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra a Képviselő - Testület felé.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezetet fogadjuk el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló 

7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének 

7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §   A Monostorpályi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

2/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei 

helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.  A Rendelet 3.§ (4) bekezdése 

szerinti, az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1. 
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melléklet tartalmazza., amely kiadási oldalon összevontan tartalmazza 

valamennyi intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti tagolásban - ide 

értve az általános tartalék és céltartalék előirányzatait is. 

 

2. §    (1) A Rendelet 3. § (1) –(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosított 

előirányzatát 954.368 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el, mely 

tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében ellátandó 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is. 

 

(2) A feladatfinanszírozás végett, mivel az adott feladatokra kapott összeg nem 

csoportosítható át másra, ezért az adott intézményeknél az alábbi működési 

hiány mutatható ki:  

a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya 11.121 E Ft,  

b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya 5.540 E Ft,  

c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya 3.926 E Ft,  

Összességében a működési hiány az a) – tól c) pontokig figyelembe véve 

önkormányzati szinten 20.587 E Ft.”   

 

(3) A Rendelet valamennyi melléklete a Rendelet címeinek és mellékleteinek 

számozási rendjének, megnevezésének és szerkezetének megfelelően a jelen 

rendelet 1. melléklet, az I. cím, a II. cím, III. cím, IV. cím,    1/A. melléklet, a 

I/A. melléklet, a II/A. melléklet, a III/A. melléklet, és a IV/A. melléklet,  1/B. 

melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, I/C. cím, II/B. 

melléklet, II/C. cím, III/B. melléklet, III/C. melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. 

cím, IV/D. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. 

melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 

12. melléklet, 13. mellékleteivel egészül ki.   

3. §  Jelen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba 

lépést követő munkanapon hatályát veszti.  

 

 

Juhász Péter 

jegyző 

Szabó József  

polgármester 

 

Jelen rendeletet 2014. május 1. napján kihirdettem:  

  

 

Juhász Péter 

jegyző 

 

 

A 7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei annak terjedelmét tekintve a 

jegyzőkönyv részeként a jegyzőkönyv mellékleteként lesznek feltüntetve.  

 

2.napirendi pont: 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester    

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Nyilas József PB elnöke  
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A pénzügyi bizottság a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra a Képviselő - Testület felé.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezetet fogadjuk el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló szóló 7/2014. (V. 1.) 

önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete (a továbbiakban: Képviselő 

- Testület), Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi 

költségvetésének végrehajtását 954.368 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, 

valamint 947.651 E Ft bevételi és 828.384 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. 

melléklet szerint. Az „elemi” önkormányzat mérlegét és az intézmények mérlegeit, továbbá az 

egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az I. cím, II. cím, III. cím, IV. cím szerint fogadja 

el.  

 

(2) A Képviselő - Testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosított bevételi 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/A. melléklet, a I/A. melléklet, a II/A. melléklet, a III/A. 

melléklet, és a IV/A. melléklet szerint fogadja el.  

 

(3) A Képviselő – Testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosított kiadási 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/B. melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, 

I/C. cím, II/B. melléklet, II/C. cím, III/B. melléklet, III/C. melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. 

cím, IV/D. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. 

melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 

14. melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő - Testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programokat is tartalmazó projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást 

az 5. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

 

(1) A Képviselő - Testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány 

kimutatását a 14. melléklet, a könyvviteli mérlegét a 16. melléklet szerint fogadja el.  
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(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonáról szóló kimutatás a 15. melléklet szerint 

fogadja el.  

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.  

 

 Juhász Péter  Szabó József  

 jegyző polgármester 

 

A jelen rendeletet 2014. május 1. napján kihirdettem.  

  Juhász Péter    

  jegyző  

 

 

A 8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei annak terjedelmét tekintve a 

jegyzőkönyv részeként a jegyzőkönyv mellékleteként lesznek feltüntetve.  

 

3.napirendi pont: 2014. évi nyári gyermekétkeztetésről döntés meghozatala (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti határozat - tervezetet javasolja elfogadásra a 

Képviselő - Testület felé.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelő határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

21/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő-Testület  

1. Részt kíván venni a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a nyári 

gyermekétkeztetésben (54 munkanapra) a rászoruló gyermeklétszám maximum 25%-

ára a Rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.  

 



93 

 

2. A végleges nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermeklétszám meghatározására 

felkéri a polgármestert és a jegyzőt.    

 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a Rendeletben foglaltak 

figyelembevételével adja be.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

 

4.napirendi pont: Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, 

kuratóriumi tag felkérése (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelő határozat - tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

22/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület   

1. A Képviselő - Testület elfogadja Gellért Lászlóné (lakcím: 4275 Monostorpályi, 

Kossuth utca 4.), a Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondását.  

 

2. A Monostorpályiért Közalapítvány kuratóriumának hiányzó sorába megválasztja 

Pusztai Jánost (lakcím: 4275 Monostorpályi, Debreceni utca 12.).  

 

3. A változást követően a kuratórium összetétele 2014. április 30.-tól az alábbi:  

Elnök: Piros Gáspár  

Tagok:  

- Dr. Koczka József  

- Vas László  

- Kéri Lajos  

- Pusztai János  

4. Felkéri a polgármestert és az elnököt, hogy a változás átvezetéséről a cégbíróságon 

keresztül gondoskodjon.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és az elnök  
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5.napirendi pont: Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli 

megszüntetéséről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Nyilas József PB elnöke  

A pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a 

Képviselő - Testület felé.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelő határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

23/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő-Testület  

1. A Képviselő - Testület hozzájárul az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

jogutód nélküli megszűnéséhez.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 

közgyűlését tájékoztassa, és felhatalmazza arra, hogy a jelen határozat tartalma szerint 

szavazzon.  

Határidő:  folyamatos  

Felelős: a polgármester  

 

6.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. éves beszámolójának 

elfogadása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a gondozási központ és községi könyvtár intézményvezetője  

 

Kungler Sándor a gondozási központ és községi könyvtár intézményvezetője  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  
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Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő-Testület  

A Gondozási Központ és Község Könyvtár 2013. évi működéséről szóló beszámolót a 

Képviselő – Testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”  

 

Javaslom, hogy a Gondozási Központ és Község Könyvtár 2013. évi működéséről szóló 

beszámolót fogadja el a Képviselő – Testület a határozat-tervezet szerint.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

24/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő-Testület  

A Gondozási Központ és Község Könyvtár 2013. évi működéséről szóló beszámolót a 

Képviselő – Testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

7.napirendi pont: Különfélék 

 

Kiss Zoltán képviselő  

A szennyvízberuházás kivitelezési szakasza várhatóan mikor kezdődik el?  

 

Szabó József polgármester  

Előbb a kiviteli terveknek kell elkészülniük. A vállalkozó tájékoztatása szerint idén június 

végén, vagy július elején elkezdődhetnek a munkálatok, amennyiben a szükséges 

dokumentumok rendelkezésre fognak állni.  

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy az SWR Bauconsulting Kft. beperelt minket a 0335/6, a 

0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlanok bérleti szerződésének érvénytelensége végett. 

Természetesen a szerződés nem érvénytelen, valamennyi jogszabályban előírt és testületi 

határozatban meghatározott kötelezettségnek eleget tettünk, azt végrehajtottuk. Javaslom, 

hogy ezzel kapcsolatban egy határozatot fogadjunk el. Ismertetve az alábbiak szerint:  

 

„A Képviselő - Testület 

1. Az SWR Kft. G.40.168/2013. bírósági számon iktatott és a második G.40.042/2014. 

számon iktatott keresetét, annak valamennyi, önkormányzattal elleni pontját és 

tartalmát messzemenőleg visszautasítja, és kéri a bíróságot arra, hogy az SWR Kft. 

keresetét teljes mértékben utasítsa el. Ezzel kapcsolatban az alábbi pontokat határozza 

meg. 

2. Az önkormányzatnak rendelkezésére állt a teljes összeg a 0335/3. hrsz-on 

megvalósított Napelempark önerős rész teljesítéséhez. (Hitel; EU Önerő támogatás) 

3. Teljes mértékben elfogadja azt, hogy a polgármester vagy a jegyző az önkormányzat 

bevételeinek növelése érdekében az arra érdekelttel (legyen az magánszemély, vagy 

gazdasági társaság) tárgyalást folytatott és folytasson. Az ilyen jellegű tárgyalások 

folyamatosak kell legyenek az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, mivel 

kiemelt cél az önkormányzat vonatkozásában az, hogy nem az állami támogatásra kell 

hagyatkozni a kötelező és nem kötelező feladatok végrehajtása érdekében, hanem 

mindent meg kell tenni azért, hogy az állam újraelosztó szerepétől függetlenül a 

település a saját önellátását valósítsa meg, ezzel garantálva a hosszú távú fejlődést. 
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4. Az önkormányzatot (Képviselő — Testületet) az SWR Kft. kereste meg, befektetési 

szándékkal, melyre az önkormányzat nyitott volt, a tárgyalások e tekintetben 

folytatódtak az önkormányzat részéről. 

5. Az önkormányzat a településrendezési tervében a 0335 hrsz-ú és azok peres hrsz-ai 

vonatkozásában is ipari területté (GIP) nyilvánította azokat, bízva a hosszas 

együttműködés reményében az SWR Kft.-vei, melyei többek között hosszú távú 

megállapodást hagyott jóvá a Képviselő - Testület döntésével, a 265 kwp-os 

napelempark tekintetében közös céget is szándékozott létrehozni az SWR Kft. 

javaslatára és utóbbi projekt tekintetében a mai napig érvényben lévő három oldalú 

megállapodása van az önkormányzatnak az SWR Kft.-vel és a MAPI-val a 265 kwp-

os napelempark megvalósítása tekintetében. 

6. Az SWR Kft. és az önkormányzat között kötött, a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú 

ingatlanokra kötött haszonbérleti szerződés egyértelműen meghatározza az SWR Kft. 

elgondolását, jövőbeni terveit, mivel annak egyik melléklete pont ez. Ha 

haszonbérletnél lehet birtokbaadásról és birtokbavételről értelmezni, akkor a szerződés 

ezt is rögzíti, bár a szerződés maga kifejezetten erre, azaz a tényleges bérbeadásra 

vonatkozik, szerződéskötés napi állapotnak és időpontnak megfelelően. Ezért nem 

tudja többek között értelmezni az önkormányzat az SWR Kft. ezen érvelését annak 

keresetében. 

7. A Képviselő — Testület határozott álláspontja, hogy a 265 kwp-os napelempark 

megvalósítása és a haszonbérleti szerződéssel lefedett 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérlete teljesen elkülönülnek egymástól, azzal nem 

összeegyeztethetőek. Teljesen külön ügyletek, mivel haszonbérlet nélkül is 

megvalósította volna az Önkormányzat a saját tulajdonú napelemparkot, és tudomása 

szerint az SWR feltett szándéka volt a haszonbérelt területeken a saját beruházásának 

megvalósítása is függetlenül attól, hogy az Önkormányzat megépíti-e a saját tulajdonú 

naperőművét vagy sem. 

8. A 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Képviselő - Testület 

minden esetben döntött a haszonbérletbe történő meghirdetés, a megosztás, és egyéb 

feladatokról, valamint a tényleges döntés tekintetében, a polgármester, a jegyző az ide 

vonatkozó feladatát maradéktalanul és a vonatkozó jogszabályok tekintetében 

törvényesen (jogszerűen) elvégezte. 

9. A három ingatlan megosztásának költségeit az SWR Kft. finanszírozta (kérésüknek és 

terveik megvalósítása végett), melyből következik az önkormányzat együttműködésé, 

hosszú távú terveinek megvalósítása. 

10. Fontosnak tartja a Képviselő - Testület kiemelni, hogy a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének megkötése előtt az SWR Kft.-nek már 

tudomása volt arról, hogy a haszonbérleti díjat előre ki kell fizetnie, mivel ezt már a 

haszonbérbeadás felhívására vonatkozó határozat tartalmazta. 

11. A földhivatali eljárás kezdeményezésének elmulasztása a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződés vonatkozásában a vonatkozó törvényi 

szabályozás és a szerződés tekintetében is az SWR Kft mulasztását vonja maga után. 

12. A Képviselő - Testület becsapva érzi magát (hiszen hosszú távú együttműködési 

megállapodást hagyott jóvá, hiszen közös céget kívánt alapítani az SWR Kft.-vei, 

hiszen az SWR Kft. kereste meg a leendő 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan 

kialakítására az SWR Kft. fejlesztéseinek véghezviteléhez), ezért is állítja, hogy az 

SWR Kft. keresetéből az következik (más nem következhet), hogy úgy kívánt az SWR 

Kft. a beruházásukhoz földterületet bérelni, hogy az önkormányzatot már az elejétől 

fogva félrevezették. Ezek szerint az SWR Kft. csak abban az esetben akarta az 

önkormányzattal a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 

haszonbérleti szerződést fenntartani, ha a saját beruházásuk megvalósul. Már a 

keresetlevelük kezdete is arról szól, hogy az SWR Kft.-t már a kezdetektől fogva 
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félrevezetési szándék vezérelte, hiszen beismerik, hogy részükről színleltnek 

tekintendő a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződése, 

félrevezetve ezzel az önkormányzatot. Illetve becsapva érzi magát, hiszen az SWR úgy 

reklámozza magát mint az Önkormányzat saját tulajdonú napelemparkjának 

megépítésében projektmenedzsmentként közreműködő cég, amely szintén nem fedi a 

valóságot (erről ad tanulságot az SWR honlapja). 

13. A Képviselő — Testület messzemenőkig felháborítónak tartja és visszautasítja az 

SWR Kft azon próbálkozásait, amivel rá akarta bírni a Polgármestert és a Jegyzőt, 

hogy a Képviselő — Testület járuljon hozzá a haszonbérleti szerződés módosításához 

és fizessen vissza a bérleti díjból! Személyes találkozók alkalmával többször is 

kinyilatkozták, hogy feljelentik a jegyzőt, az önkormányzatot! Erre utalt 2013. 

december 04-i keltezésű, Dr Kurucz György ügyvéd által küldött levél is, melyben 

megfenyegeti az Önkormányzatot, hogy feljelenti az NFU-nél, a Számvevőszéknél, 

illetve csalás bűntett elkövetés miatt ismeretlen tettes ellen is feljelentést tesz! A 

fenyegetőzést és megfélemlítést bizonyítja továbbá a 2014. január 30-i keltezésű, Dr 

Kiss Anita Nemzetközi Európai Szakjogász jogi képviselő által küldött fenyegető 

tartalmú levelük is, melyben az NKEK-nél kívántak az Ónkormányzattal szemben 

szabálytalansági eljárást kezdeményezni! 

14. A Képviselő — Testület szerint is megállapítható, hogy a felperes keresetlevélben 

foglalt előadását eddig semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, a keresetlevél 

nem más, mint egy logikai hibákkal teletűzdelt, valótlan történet, amellyel az SWR 

Kft. szabadulni kíván az érvényesen létrejött 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú 

ingatlan haszonbérleti szerződésétől és azt mindenféle mondvacsinált okokra 

hivatkozva semmisnek kívánja nyilváníttatni. 

15. Felkéri a Képviselő - Testület a polgármestert, hogy a jelen határozatot a bírósághoz 

nyújtsa be az ügyvéd által, valamint a hatályos szervezeti és működési szabályzatnak 

megfelelően a peres ügyben képviselje az önkormányzatot a továbbiakban is, valamint 

vizsgálja meg jogi szakértőkkel annak a lehetőségét, hogy az SWR Kft vezetője, 

valamint résztvevő munkatársai ellen milyen jogi lépések tehetők Monostorpályi 

Község Önkormányzatát ért támadások, fenyegetések, lejáratások, megtévesztések 

végett.” 

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előbb szó szerint ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő - Testület 

fogadj el.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

25/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. Az SWR Kft. G.40.168/2013. bírósági számon iktatott és a második G.40.042/2014. 

számon iktatott keresetét, annak valamennyi, önkormányzattal elleni pontját és 

tartalmát messzemenőleg visszautasítja, és kéri a bíróságot arra, hogy az SWR Kft. 
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keresetét teljes mértékben utasítsa el. Ezzel kapcsolatban az alábbi pontokat 

határozza meg. 

2. Az önkormányzatnak rendelkezésére állt a teljes összeg a 0335/3. hrsz-on 

megvalósított Napelempark önerős rész teljesítéséhez. (Hitel; EU Önerő támogatás) 

3. Teljes mértékben elfogadja azt, hogy a polgármester vagy a jegyző az önkormányzat 

bevételeinek növelése érdekében az arra érdekelttel (legyen az magánszemély, vagy 

gazdasági társaság) tárgyalást folytatott és folytasson. Az ilyen jellegű tárgyalások 

folyamatosak kell legyenek az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, mivel 

kiemelt cél az önkormányzat vonatkozásában az, hogy nem az állami támogatásra kell 

hagyatkozni a kötelező és nem kötelező feladatok végrehajtása érdekében, hanem 

mindent meg kell tenni azért, hogy az állam újraelosztó szerepétől függetlenül a 

település a saját önellátását valósítsa meg, ezzel garantálva a hosszú távú fejlődést. 

4. Az önkormányzatot (Képviselő — Testületet) az SWR Kft. kereste meg, befektetési 

szándékkal, melyre az önkormányzat nyitott volt, a tárgyalások e tekintetben 

folytatódtak az önkormányzat részéről. 

5. Az önkormányzat a településrendezési tervében a 0335 hrsz-ú és azok peres hrsz-ai 

vonatkozásában is ipari területté (GIP) nyilvánította azokat, bízva a hosszas 

együttműködés reményében az SWR Kft.-vei, melyei többek között hosszú távú 

megállapodást hagyott jóvá a Képviselő - Testület döntésével, a 265 kwp-os 

napelempark tekintetében közös céget is szándékozott létrehozni az SWR Kft. 

javaslatára és utóbbi projekt tekintetében a mai napig érvényben lévő három oldalú 

megállapodása van az önkormányzatnak az SWR Kft.-vel és a MAPI-val a 265 kwp-

os napelempark megvalósítása tekintetében. 

6. Az SWR Kft. és az önkormányzat között kötött, a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú 

ingatlanokra kötött haszonbérleti szerződés egyértelműen meghatározza az SWR Kft. 

elgondolását, jövőbeni terveit, mivel annak egyik melléklete pont ez. Ha 

haszonbérletnél lehet birtokbaadásról és birtokbavételről értelmezni, akkor a szerződés 

ezt is rögzíti, bár a szerződés maga kifejezetten erre, azaz a tényleges bérbeadásra 

vonatkozik, szerződéskötés napi állapotnak és időpontnak megfelelően. Ezért nem 

tudja többek között értelmezni az önkormányzat az SWR Kft. ezen érvelését annak 

keresetében. 

7. A Képviselő — Testület határozott álláspontja, hogy a 265 kwp-os napelempark 

megvalósítása és a haszonbérleti szerződéssel lefedett 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérlete teljesen elkülönülnek egymástól, azzal nem 

összeegyeztethetőek. Teljesen külön ügyletek, mivel haszonbérlet nélkül is 

megvalósította volna az Önkormányzat a saját tulajdonú napelemparkot, és tudomása 

szerint az SWR feltett szándéka volt a haszonbérelt területeken a saját beruházásának 

megvalósítása is függetlenül attól, hogy az Önkormányzat megépíti-e a saját tulajdonú 

naperőművét vagy sem. 

8. A 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Képviselő - Testület 

minden esetben döntött a haszonbérletbe történő meghirdetés, a megosztás, és egyéb 

feladatokról, valamint a tényleges döntés tekintetében, a polgármester, a jegyző az ide 

vonatkozó feladatát maradéktalanul és a vonatkozó jogszabályok tekintetében 

törvényesen (jogszerűen) elvégezte. 

9. A három ingatlan megosztásának költségeit az SWR Kft. finanszírozta (kérésüknek és 

terveik megvalósítása végett), melyből következik az önkormányzat együttműködésé, 

hosszú távú terveinek megvalósítása. 

10. Fontosnak tartja a Képviselő - Testület kiemelni, hogy a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének megkötése előtt az SWR Kft.-nek már 

tudomása volt arról, hogy a haszonbérleti díjat előre ki kell fizetnie, mivel ezt már a 

haszonbérbeadás felhívására vonatkozó határozat tartalmazta. 
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11. A földhivatali eljárás kezdeményezésének elmulasztása a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 

hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződés vonatkozásában a vonatkozó törvényi 

szabályozás és a szerződés tekintetében is az SWR Kft mulasztását vonja maga után. 

12. A Képviselő - Testület becsapva érzi magát (hiszen hosszú távú együttműködési 

megállapodást hagyott jóvá, hiszen közös céget kívánt alapítani az SWR Kft.-vei, 

hiszen az SWR Kft. kereste meg a leendő 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan 

kialakítására az SWR Kft. fejlesztéseinek véghezviteléhez), ezért is állítja, hogy az 

SWR Kft. keresetéből az következik (más nem következhet), hogy úgy kívánt az SWR 

Kft. a beruházásukhoz földterületet bérelni, hogy az önkormányzatot már az elejétől 

fogva félrevezették. Ezek szerint az SWR Kft. csak abban az esetben akarta az 

önkormányzattal a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 

haszonbérleti szerződést fenntartani, ha a saját beruházásuk megvalósul. Már a 

keresetlevelük kezdete is arról szól, hogy az SWR Kft.-t már a kezdetektől fogva 

félrevezetési szándék vezérelte, hiszen beismerik, hogy részükről színleltnek 

tekintendő a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződése, 

félrevezetve ezzel az önkormányzatot. Illetve becsapva érzi magát, hiszen az SWR úgy 

reklámozza magát mint az Önkormányzat saját tulajdonú napelemparkjának 

megépítésében projektmenedzsmentként közreműködő cég, amely szintén nem fedi a 

valóságot (erről ad tanulságot az SWR honlapja). 

13. A Képviselő — Testület messzemenőkig felháborítónak tartja és visszautasítja az 

SWR Kft azon próbálkozásait, amivel rá akarta bírni a Polgármestert és a Jegyzőt, 

hogy a Képviselő — Testület járuljon hozzá a haszonbérleti szerződés módosításához 

és fizessen vissza a bérleti díjból! Személyes találkozók alkalmával többször is 

kinyilatkozták, hogy feljelentik a jegyzőt, az önkormányzatot! Erre utalt 2013. 

december 04-i keltezésű, Dr Kurucz György ügyvéd által küldött levél is, melyben 

megfenyegeti az Önkormányzatot, hogy feljelenti az NFU-nél, a Számvevőszéknél, 

illetve csalás bűntett elkövetés miatt ismeretlen tettes ellen is feljelentést tesz! A 

fenyegetőzést és megfélemlítést bizonyítja továbbá a 2014. január 30-i keltezésű, Dr 

Kiss Anita Nemzetközi Európai Szakjogász jogi képviselő által küldött fenyegető 

tartalmú levelük is, melyben az NKEK-nél kívántak az Ónkormányzattal szemben 

szabálytalansági eljárást kezdeményezni! 

14. A Képviselő — Testület szerint is megállapítható, hogy a felperes keresetlevélben 

foglalt előadását eddig semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, a keresetlevél 

nem más, mint egy logikai hibákkal teletűzdelt, valótlan történet, amellyel az SWR 

Kft. szabadulni kíván az érvényesen létrejött 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú 

ingatlan haszonbérleti szerződésétől és azt mindenféle mondvacsinált okokra 

hivatkozva semmisnek kívánja nyilváníttatni. 

15. Felkéri a Képviselő - Testület a polgármestert, hogy a jelen határozatot a bírósághoz 

nyújtsa be az ügyvéd által, valamint a hatályos szervezeti és működési szabályzatnak 

megfelelően a peres ügyben képviselje az önkormányzatot a továbbiakban is, valamint 

vizsgálja meg jogi szakértőkkel annak a lehetőségét, hogy az SWR Kft vezetője, 

valamint résztvevő munkatársai ellen milyen jogi lépések tehetők Monostorpályi 

Község Önkormányzatát ért támadások, fenyegetések, lejáratások, megtévesztések 

végett.  

 

Szabó József polgármester  

Többször is tárgyaltuk már, hogy a településen  a hulladékszállítás jelenleg nem megoldott. 

Mi letettünk az asztalra egy megoldási javaslatot, miszerint az önkormányzat cége, az M.F.Ü 

Kft. amennyiben megszerzi az engedélyt, akkor végezhetni a feladatot a cég. Az A.K.S.D Kft. 

felmondta a szerződésünket, a DHK Kft. az önkormányzat kézfizető kezességvállalása mellett 

vállalná a szerződést. Jelenleg zsákos gyűjtéssel van az elszállítás, negyede az a mennyiség, 
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amit összegyűjtünk, mint amikor az A.K.S. D Kft. csinálta, 10 tonna helyett heti 2,5 tonna az 

átlag és úgy, hogy a külterületen nincs szemetelés. Ha valaki ilyet észlelne, akkor jelezze.  

 

Nyilas József képviselő  

Én elfogadom, hogy az önkormányzat cége csinálja, de nem értek vele egyet. Az elején kellett 

volna közösen megbeszélni a dolgot.  

 

Szabó József polgármester  

Rendben van, akkor mondjatok más megoldást. Mert eddig a kritikákon kívül megoldási 

javaslatot nem mondott senki.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a hulladékszállítást az önkormányzat cégével végeztessük, az engedélyezési 

eljárást a cég kezdje el.  

Javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását:  

„A Képviselő - Testület 

1. Megbízza és egyben felhatalmazza a Monostorpályi M.F.Ü Üzemeltetési és Fejlesztési 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét arra, hogy a Monostorpályi 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 

közszolgáltatási engedélyt kérje meg.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a Kft. ügyvezetője  

 

2. Kinyilatkozza a Képviselő - Testület, hogy amennyiben a Kft. a települési szilárd 

hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási engedélyt megkapta, úgy ezen 

feladat ellátására az ÖHÜ minősítést követően a Kft-vel hulladékszállítási 

közszolgáltatási szerződést kíván kötni. ” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

26/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. Megbízza és egyben felhatalmazza a Monostorpályi M.F.Ü Üzemeltetési és Fejlesztési 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét arra, hogy a Monostorpályi 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 

közszolgáltatási engedélyt kérje meg.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: a Kft. ügyvezetője  

 

2. Kinyilatkozza a Képviselő - Testület, hogy amennyiben a Kft. a települési szilárd 

hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási engedélyt megkapta, úgy ezen 

feladat ellátására az ÖHÜ minősítést követően a Kft-vel hulladékszállítási 

közszolgáltatási szerződést kíván kötni.  
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Szabó József polgármester  

Szintén többször beszéltünk már a szociális szövetkezet alapításáról, javaslom, hogy ennek az 

előkészítési munkálatait kezdjük el.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület 

1. A szociális szövetkezet alapítását kezdeményezi.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési munkálatokat ezzel kapcsolatban 

kezdje el és terjessze azt a Képviselő - Testület elé.  

Határidő: folyamatos  

 Felelős: a polgármester” 

 

Javaslom, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

27/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

3. A szociális szövetkezet alapítását kezdeményezi.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési munkálatokat ezzel kapcsolatban 

kezdje el és terjessze azt a Képviselő - Testület elé.  

Határidő: folyamatos  

 Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Az orvosi ügyelet szerződés módosítása válik szükségessé. 3 Ft forint emelést (42 Ft/lakos/ hó 

összegre) hajtottak végre. Ismertetve a szerződés-tervezetet.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) az 

orvosi ügyeletre vonatkozó szerződés-tervezetet fogadjuk el.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  
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28/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) 

megkötendő, az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés-tervezetet a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.   

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a későbbiekben az esetleges 

módosítások aláírására.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

Az Alföldvíz Zrt.-ben van tulajdonrészünk, erről még a tavalyi évben döntött a Képviselő – 

Testület. Most a Zrt. visszavenné ezeket a részvényeket. De én azt javaslom, hogy kérjük fel 

őket arra, hogy ezen döntésüket egy évvel tolják ki.  

 

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Az 55/2013. (V. 14.) számú határozattal a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő- Testülete által az Alföldvíz Zrt.-ben vásárolt 10 db, egyenként 14.000.- Ft 

névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000 Ft értékű 

részvénycsomag – Alföldvíz Zrt. által történő visszavásárlását 1 évvel meg kívánja 

hosszabbítani.  

 

2. Felkéri az Alföldvíz Zrt-t, hogy az 1. pontban részletezett részvények visszavásárlási 

jogát 1 évvel hosszabbítsa meg.  

 

3. A Képviselő - Testület felhatalmazza Szabó József polgármestert, hogy az Alföldvíz 

Zrt. felé az önkormányzat jelen döntését továbbítsa, valamint a szükséges 

szerződéseket írja alá, a jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint” 

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az ismertetett határozat-tervezetet fogadja el Képviselő - Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

29/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. Az 55/2013. (V. 14.) számú határozattal a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő- Testülete által az Alföldvíz Zrt.-ben vásárolt 10 db, egyenként 14.000.- Ft 
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névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000 Ft értékű 

részvénycsomag – Alföldvíz Zrt. által történő visszavásárlását 1 évvel meg kívánja 

hosszabbítani.  

 

2. Felkéri az Alföldvíz Zrt-t, hogy az 1. pontban részletezett részvények visszavásárlási 

jogát 1 évvel hosszabbítsa meg.  

 

3. A Képviselő - Testület felhatalmazza Szabó József polgármestert, hogy az Alföldvíz 

Zrt. felé az önkormányzat jelen döntését továbbítsa, valamint a szükséges 

szerződéseket írja alá, a jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Szabó József polgármester  

A mentőállomás keresett meg minket e-mail-ben, hogy amennyiben lehetőség van rá, 

támogassuk eszközök beszerzése érdekében őket. Én 30.000 Ft-ra gondoltam.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a Létavértesi Mentőállomást 30.000 Ft-tal támogassuk a feladatellátásukhoz 

szükséges eszközök beszerzésére.  

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület 

1. A Létavértesi Mentőállomást 30.000 Ft-tal támogatja a feladatellátásukhoz szükséges 

eszközök beszerzésére.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra és az utalás teljesítésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester” 

 

Javaslom, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

30/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. A Létavértesi Mentőállomást 30.000 Ft-tal támogatja a feladatellátásukhoz szükséges 

eszközök beszerzésére.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásra és az utalás teljesítésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  
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Hajdúbagoson volt idén is a Wass Albert versmondó verseny. Megint lenne lehetőség arra, 

hogy az általuk szervezett kiránduláson a versmondó versenyen résztvevő gyerekek részt 

vegyenek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tehetséges gyermek van az iskolában, akik 

eredményt értek el, azokat is jutalmazzuk kirándulással, ne pedig csak a Wass Albert 

versenyen részt vevőket.  

 

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület 

1. Azon általános iskolás gyermekek, aki tanulmányi versenyeken helyezést értek el, 

minden évben egy alkalommal az önkormányzat által (vagy az iskola által) szervezett 

kiránduláson vehetnek részt, melyre az önkormányzat a fedezetet biztosítja.  

 

2. Amennyiben az iskola szervezi a kirándulást, a fedezet biztosítása támogatás 

formájában kerül biztosításra az általános iskola fenntartója részére.” 

 

Szavazás.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

31/2014. (IV. 30.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület 

1. Azon általános iskolás gyermekek, aki tanulmányi versenyeken helyezést értek el, 

minden évben egy alkalommal az önkormányzat által (vagy az iskola által) szervezett 

kiránduláson vehetnek részt, melyre az önkormányzat a fedezetet biztosítja.  

 

2. Amennyiben az iskola szervezi a kirándulást, a fedezet biztosítása támogatás 

formájában kerül biztosításra az általános iskola fenntartója részére.  

 

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  


