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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott 

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

ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  32-39/2014. (V. 29.) számú határozat.     

d. rendeletek: 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.  

 

Ügyiratszám: ……………….  

 

Határozatok:  

- 32/2014. (V. 29.) számú határozat: Szolgáltatástervezési koncepció elfogadása  

- 33/2014. (V. 29.) számú határozat: Az M.F.Ü Kft részére engedélyezés és felkérés a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély megszerzéséhez, valamint a 

szemétszállításra alkalmas jármű tárolásához ingyenes ingatlanhasználat biztosítása  

- 34/2014. (V. 29.) számú határozat: Az M.F.Ü Kft-nek a 2013. évi osztalék 

megállapításról és a beszámoló elfogadásáról szóló döntés meghozatala s 

- 35/2014. (V. 29.) számú határozat: Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. 

évi beszámolójának elfogadása  

- 36/2014. (V. 29.) számú határozat: a Monostorpályi Község Önkormányzatának 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2013. évi átfogó 

értékelésének elfogadása  

- 37/2014. (V. 29.) számú határozat: Az M.F.Ü Kft felkérése a művelődési ház 

nyílászáróinak cseréjére  

- 38/2014. (V. 29.) számú határozat: DURABO EGTC-be való belépésről döntés 

meghozatala  

- 39/2014. (V. 29.) számú határozat: Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez 

tagként csatlakozás  

 

Rendeletek:   

- 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

2. Az M.F.Ü Kft részére települési hulladék gyűjtésére engedély megkérése, a 

szemétszállító jármű tárolására ingatlan biztosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. A Monostorpályi M.F.Ü Fejlesztési és Üzemeltetési  Nonprofit Kft. 2013. évi éves 

beszámolójának megtárgyalása, osztalék megállapítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

4. Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolójának elfogadása 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    
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5. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

6. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2014. május 29.        

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. május 29-én 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  

 

Távolmaradását bejelentette:  

- Berényi Attiláné képviselő  

- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

- Merkószki András általános iskola tagintézmény-vezetője  

   
Lakosok száma: 4 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel van jelen, 

így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. 2 fő jelezte távolmaradását, Berényi Attiláné 

képviselő és dr. Varga Zoltán képviselő.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

2. Az M.F.Ü Kft részére települési hulladék gyűjtésére engedély megkérése, a 

szemétszállító jármű tárolására ingatlan biztosítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

3. A Monostorpályi M.F.Ü Fejlesztési és Üzemeltetési  Nonprofit Kft. 2013. évi éves 

beszámolójának megtárgyalása, osztalék megállapítása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

4. Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolójának elfogadása 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester    

 

5. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés 

napirendjét.  

 

1.napirendi pont: Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester    

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

32/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja a szociális szolgáltatástervezési koncepciót a jegyzőkönyv melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

2. A 16/2009. (IV. 23.) számú határozattal elfogadott koncepciót hatályon kívül 

helyezi.  

 

2.napirendi pont: Az M.F.Ü Kft részére települési hulladék gyűjtésére engedély 

megkérése, a szemétszállító jármű tárolására ingatlan biztosítása (írásbeli 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.  
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Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

33/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Felkéri az M.F.Ü Kft ügyvezetőjét, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötéséhez, ezen tevékenység elvégzéséhez szükséges 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt kérje meg.  

Felelős: az M.F.Ü Kft ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  

 

2. Felhatalmazza a Képviselő - Testület az M.F.Ü Kft ügyvezetőjét arra, hogy az 1. 

pontbeli feladat ellátásához a szükséges eszközöket szerezze be; engedélyez ezzel 

kapcsolatban valamennyi kötelezettségvállalást.  

Felelős: az M.F.Ü Kft ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  

 

3. Az M.F.Ü Kft részére térítésmentesen használatra biztosítja a beszerzendő kukásautó 

telephelyként történő tárolására a Monostorpályi, Kossuth utca 57/A. szám alatti 

ingatlant.  

3.napirendi pont: A Monostorpályi M.F.Ü Fejlesztési és Üzemeltetési  Nonprofit Kft. 

2013. évi éves beszámolójának megtárgyalása, osztalék megállapítása (írásbeli 

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.  

 

Kardos Róza az FB elnöke  

A cég felügyelő bizottsága az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet javasolja elfogadásra a 

Képviselő - Testület felé.  
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Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

34/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

a 2013. évi osztalék megállapításról és a beszámoló elfogadásáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174) egyedüli tagja kijelenti, 

hogy a 2013. évi beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő - Testület a 2013. évi beszámoló adatait megismerte, a gazdálkodási 

eredményekkel együtt azt elfogadja.  

2. Az adózott eredmény 2.699 ezer Ft. 

3. Osztalék jóváhagyására nem kerül sor. 

4. A mérleget 5.035 ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. 

 

4.napirendi pont: Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolójának 

elfogadása (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester    

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

35/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   
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1. A Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolóját elfogadja a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjét értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

5.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a jegyző   

 

Juhász Péter jegyző   

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Szabó József polgármester  
Kérdés, hozzászólás, észrevétel.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

36/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2013. évi átfogó értékelést.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként 

továbbítsa a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére.  

 

6.napirendi pont: Különfélék 

 

Szabó József polgármester  

Tájékoztatásul közlöm, hogy 40 fő gyermek nyári gyermekétkeztetését tudjuk megoldani a 

nyári szünetben, 54 munkanapon keresztül. Sajnos egyetlen egy pedagógus sem vállalta az 

étkeztetés alatt a gyermekek felügyeletét.  

A művelődési ház felújítását a polgárőr egyesület csinálja. Sajnos a pályázat nem tartalmazta 

a nyílászáró cseréket, ezért úgy gondoltuk, hogy a Monostorpályi M.F.Ü. Kft ezt a feladatot 

az egyéb bevételei terhére csinálja meg.  
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Hosszu László M.F.Ü Kft. ügyvezetője  

Biztosított az összeg a művelődési ház nyílászáróinak cseréjére. Ismerteti a bekért 

árajánlatokat, mely a jegyzőkönyv mellékletét is képezi.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, hozzászólás, észrevétel?  

 

Kardos Róza PB tagja  

Nagyon jónak tartom, hogy a cég a gazdálkodását úgy alakítja, hogy még ilyenre is futja. 

Csak helyeselni és támogatni tudom mindezt.  

 

Szabó József polgármester  

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

„A Képviselő - Testület   

1. Felkéri a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft ügyvezetőjét (4275 Monostorpályi, 

Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174), hogy a művelődési ház (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.) épülete nyílászáró cseréjét végezze el a 

Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. egyéb bevételei terhére.  

Felelős: a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  

 

2. A Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozata alapján az 1. pont 

szerinti feladat elvégzésére a fedezet biztosított.  

 

3. Az 1. pont szerinti feladat elvégzését követően gondoskodni kell arról, hogy a 

nyílászárók az önkormányzat nyilvántartásában szerepeljenek.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

37/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Felkéri a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft ügyvezetőjét (4275 Monostorpályi, 

Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174), hogy a művelődési ház (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.) épülete nyílászáró cseréjét végezze el a 

Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. egyéb bevételei terhére.  

Felelős: a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  

 

2. A Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozata alapján az 1. pont 

szerinti feladat elvégzésére a fedezet biztosított.  

 

3. Az 1. pont szerinti feladat elvégzését követően gondoskodni kell arról, hogy a 

nyílászárók az önkormányzat nyilvántartásában szerepeljenek.  

 

Szabó József polgármester  
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A Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét tájékoztatásul átadjuk 

mindenkinek, kérek mindenkit tanulmányozzák át.  

Lehetőség van most arra, hogy a DURABO EGTC-hez csatlakozzunk. Úgy gondolom, hogy 

minél több ilyen egtc-hez csatlakozunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy több projektet 

valósítsunk meg, több forrást tudjunk lehívni az EU-tól. Ismerteti az Alapszabályt az egtc-

nek.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  Monostorpályi 

Község Önkormányzata a DURABO Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulásba tagként belép. 

 

a)  Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DURABO Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Egyezményét és 

Alapszabályát megismerte és elfogadja. 

 

b)  Monostorpályi Község Önkormányzata benyújtja a DURABO Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban való tagság iránti hozzájárulási és 

jóváhagyási kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti joghatósághoz. 

A tagság jóváhagyásáról az Önkormányzat tájékoztatja a DURABO Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulást. 

 

c)  Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Muraközi 

István polgármestert a tagságra vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására azzal, hogy a 

szándéknyilatkozat nemzeti jóváhagyás nélkül kötelezettséget nem jelent a DURABO 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos 

jogviszonyban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

38/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  Monostorpályi 

Község Önkormányzata a DURABO Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulásba tagként belép. 
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a)  Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DURABO Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Egyezményét és 

Alapszabályát megismerte és elfogadja. 

 

b)  Monostorpályi Község Önkormányzata benyújtja a DURABO Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban való tagság iránti hozzájárulási és 

jóváhagyási kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti joghatósághoz. 

A tagság jóváhagyásáról az Önkormányzat tájékoztatja a DURABO Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulást. 

 

c)  Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Muraközi 

István polgármestert a tagságra vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására azzal, hogy a 

szándéknyilatkozat nemzeti jóváhagyás nélkül kötelezettséget nem jelent a DURABO 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos 

jogviszonyban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat most lehetőség biztosít arra, hogy az általuk 

megalakított szociális szövetkezethez csatlakozzunk. A saját szociális szövetkezet 

megalapítása elég macerás, nem biztos, hogy menni fog. Mi már próbáltuk megnézni azt, 

hogy működne e, eddig még nem sikerült úgy kialakítani, hogy jó legyen. Ezért javasolnám 

azt, hogy egy meglévőhöz csatlakozzunk, nézzük meg, hogyan működik. Ezután lesz 

lehetőség arra, hogy saját magunk is létrehozzunk szociális szövetkezetet, de most fontosnak 

tartanám azt, hogy előbb nézzük meg a működését.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete részt kíván venni a 

Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként 

csatlakozik. 

 

2. A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 

dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével. 

 Határidő: 2014. 06. 30. 

 Felelős: a polgármester ” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
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Képviselő-Testületének 

39/2014. (V. 29.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete részt kíván venni a 

Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként 

csatlakozik. 

 

2. A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 

dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével. 

 Határidő: 2014. 06. 30. 

 Felelős: a polgármester   

 

 

Szabó József polgármester  

Feladatunk és kötelességünk is folyamatosan felülvizsgálni a szociális rendeletünket és 

akképp alakítani, hogy az a község lakói javát szolgálja. Ezt megtettük most jelenleg a 

méltányossági közgyógyellátásra való alkalmasság szempontjából. Ismerteti a rendelet-

tervezetet.  

 

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet a Képviselő - Testület fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a pénzbeli - és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (V. 30.) 

önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

 

Képviselő – testületének  

 

9/2014. (V. 30.) 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 kapott 

felhatalmazás alapján,  

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

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
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1. §  A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28.§ (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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 egyedül élő esetén is 

– az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem 

haladja meg, továbbá  

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. § Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba, majd a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti.  

 

 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 

Ez a rendeletet 2014. május 30. napján kihirdettem.  

 

 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 

Szabó József polgármester  

Tájékoztatásul közlöm, hogy a címer és zászló rendeletünk tervezetének elkészítése 

folyamatban van, most körbeadom a címer tervezetet átnézésre. Várom ezzel kapcsolatban a 

javaslatokat.  

Hősök napja és a Trianoni megemlékezés most lesz, valamint a pedagógus nap is, a 

meghívókat mindenki részére elküldjük.  

 

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  


