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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus  28-án 

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

nyílt ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:  46-50/2014. (VIII. 28.) számú határozat.     

d. rendeletek: 12-13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet.  

 

Ügyiratszám: ……………….  

 

Határozatok:  

- 46/2014. (VIII. 28.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 47/2014. (VIII. 28.) számú határozat: Helyi Választási Bizottság választott tagjainak 

és póttagjainak megválasztása  

- 48/2014. (VIII. 28.) számú határozat: Molnár Edit részére a Monostorpályi, Vasvári 

P. utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása  

- 49/2014. (VIII. 28.) számú határozat: Monostorpályiért Közalapítvány alapító 

okiratának módosítása  

- 50/2014. (VIII. 28.) számú határozat: Térfigyelő kamerahelyek ismételt jóváhagyása  

 

Rendeletek:   

- 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet: a közterületek elnevezésének,valamint 

az elnevezésük megváltoztatására  irányuló kezdeményezés és a házszám- 

megállapítás szabályairól  

- 13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet: a közterület-felügyeleti feladatok 

polgármesteri hivatalon belül közterület felügyelővel való ellátásáról  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

2. A közterületek elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására  

irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól  (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Molnár Edit kérelme a volt fodrászüzlet kibérléséhez Virág – Ajándék bolt 

céljából (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2014. augusztus 28.          

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2014. augusztus 28-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  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

   

Lakosok száma: 15 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.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

2. A közterületek elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására  

irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól  (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Molnár Edit kérelme a volt fodrászüzlet kibérléséhez Virág – Ajándék bolt 

céljából (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. 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.  
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A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

46/2014. (VII. 31.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 

 A Képviselő – Testületi ülés napirendjét elfogadta.  

 

1.napirendi pont: Monostorpályi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a jegyző   

 

Juhász Péter jegyző   

Ismerteti az előterjesztést. Vasadi Sándor és Vónya Piroska mégsem vállalták a HVB 

tagságot/póttagságot. Tagnak javaslom ezért Vasadi Sándor helyett Sáfrányné Félegyházi 

Beátát, aki vállalta a tagságot.  

 

Szabó József polgármester  

Köszöni a HVB tagoknak/póttagoknak a vállalást, munkájukhoz sok sikert kíván.  

 

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

 

„A Képviselő - Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Monostorpályi 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási 

Bizottság tagjává megválasztja: 

a) Somogyi Sándor (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 41.)  

b) Vass László (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7.)  

c) Sáfrányné Félegyházi Beáta (lakcím: 4275 Monostorpályi, Bocskai utca 14.), 

továbbá  

póttaggá megválasztja  

d) Kőnig István (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 39.)  

e) Kádár Zoltán (lakcím: 4275 Monostorpályi, Vasvári Pál utca 31/c.) 

 

2. A Képviselő-Testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 

Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. szeptember 2-ig.   

Felelős:  eskütétel: a polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős: a jegyző”  

 

Szavazás.  

 

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

Képviselő – Testületének  

47/2014. (VIII. 28.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Monostorpályi 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: 

1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási 

Bizottság tagjává megválasztja: 

a) Somogyi Sándor (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 41.)  

b) Vass László (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 7.)  

c) Sáfrányné Félegyházi Beáta (lakcím: 4275 Monostorpályi, Bocskai utca 14.), 

továbbá  

póttaggá megválasztja  

d) Kőnig István (lakcím: 4275 Monostorpályi, Létai utca 39.)  

e) Kádár Zoltán (lakcím: 4275 Monostorpályi, Vasvári Pál utca 31/c.) 

 

2. A Képviselő-Testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 

Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb 2014. szeptember 2-ig.   

Felelős:  eskütétel: a polgármester 

A végrehajtás előkészítéséért felelős: a jegyző  

 

2.napirendi pont: A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására  irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól  

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kiss Zoltán képviselő  

Én nem járulok hozzá ahhoz, hogy az utcák nevét megváltoztassuk, mert az a lakosságnak 

pénzbe kerül, az okmányok átíratása.  

 

Szabó József polgármester  

Most nem is erről kell dönteni, hanem az eljárás menetéről melyet a törvény kötelezőszerűen 

előír, hogy az eljárás menetéről önkormányzati rendeletet kell alkotni. Senki nem beszél most 

még átírásról, vagy megváltoztatásról.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  
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A Képviselő - Testület  5 igen és 1 nem szavazattal megalkotta a közterületek 

elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására  irányuló kezdeményezés és a 

házszám- megállapítás szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét, 

mely az alábbi:  

 

Monostorpályi  Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete  

a közterületek elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására  irányuló 

kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § 2. és 3. pontja, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) 

bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás egységes rendjét 

biztosítsa, ennek során érvényesítse a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében meghatározottakat, valamint a helyi 

sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi 

szempontokat. 

(2) A rendelet hatálya Monostorpályi Község közigazgatási területén lévő közterületekre 

terjed ki. 

(3) Monostorpályi Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, a korábban 

megállapított közterület nevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint 

lehet. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. §  A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

közterület. 

b) A közterület elnevezése: a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású 

meghatározásából (út, utca, tér, park, sor, köz, stb.) áll. 

c) Építési telek: a község belterületén az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi 

számmal (alszámmal) rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné 

váló beépíthető lakótelek. 

d) Önálló épület: az utcai számozás szerinti főépületnek minősülő lakó, gazdasági, vagy 

egyéb rendeltetésű épület. 

e) Önálló lakás: az önállóhelyrajzi számmal ellátott ingatlanon lévő többlakásos épület 

(sorház).  

f) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és többlakásos épületben lévő egyes 

lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése. 
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3. A közterület elnevezésének általános szabályai 

 

3.§ (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve az erdőterületen lévő közterületeket illetve 

a mezőgazdasági célú dűlő utakat. 

(2) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Monostorpályi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

4.§ (1) Az új közterület nevét, a közterület létrejöttét követő három hónapon belül meg kell 

állapítani. 

(2) Új közterület elnevezésénél már meglévő közterület nevét felhasználni nem lehet, kivéve, 

ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. 

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként kialakított új közterület rész külön 

elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve, ha az új 

közterületrész a meglévő közterület azon részéhez csatlakozik, amelynél a házszámozás 

kezdődik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok változása aránytalan hátrányt okozna az 

érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak, lehetőség van az új közterületrész külön 

eljárásban történő elnevezésére. 

 

5.§ (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és 

közérthető, a magyar nyelvhelyességi szabályainak megfelelő legyen.  

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 

névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 

(3) Közterületet élő személyről elnevezni nem lehet. Az elnevezésre kerülő közterület 

előtagjának a személy családi, illetve utónevét is tartalmaznia kell. Ha a névadó személy 

foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, 

akkor ez a közterület nevében is feltüntethető. 

(4) A közterületet olyan személyről lehet elnevezni: 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt 

és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy 

b) aki a tudomány, művelődés, sport, vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 

jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy 

c) akinek Monostorpályi Község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, 

tevékenységével hozzájárult Monostorpályi fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

6.§ (1) A közterület nem viselheti olyan személy nevét, olyan kifejezést vagy olyan szervezet 

nevét, melyet magasabb jogszabály tilt. 

 (2) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, 

közérthető legyen, utaljon a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi 

környezetére. 

 

4. Eljárási szabályok 

 

7.§ (1) Közterület elnevezését, illetve neve megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) helyi önkormányzat képviselője, 

d) az érintett közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, használói, 

e) Monostorpályi  község közigazgatási területén bejelentett állampolgár.  

(2) Az elnevezésre a 7.§(1) bekezdésében meghatározott személyek a polgármesterhez 

benyújtott írásbeli kérelemben tehetnek javaslatot, melynek tartalmaznia kell az elnevezni 

kívánt közterület pontos lehatárolását, valamint indoklását. 
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8.§ Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület ülése előtt legalább 5 nappal a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott írásos 

észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

9.§ A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni, továbbá értesíteni kell az illetékes Járási Földhivatalt, Okmányirodát, a 

rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat és 

a cégbíróságot. 

 

10.§ (1) Az utca megszűnésével külön Képviselő-testületi döntés nélkül az utca neve is 

megszűnik. 

(2) A megszűnt utca nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés 

okát és idejét. 

5. A közterületek névtábláinak elhelyezése 

 

11.§ A közterület nevét csak a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán lehet feltüntetni.  

 

12.§ (1) A közterületi névtábla kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a 

polgármester hatásköre és feladata. 

(2) A közterületi névtáblát minden csatlakozási helyen, épületen, kerítésen, vagy ezek 

hiányában külön tartószerkezeten –jól láthatóan- kell elhelyezni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és 

az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon 

kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni. 

(4) A kihelyezésről értesíteni kell az érintet ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat. 

 

13.§ A megváltozott közterületnevek esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől 

számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új 

táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelébe kell felszerelni. 

 

6. A házszámozás 

 

14.§ Belterületen házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni az ingatlanokat. 

Ugyanazon közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 

 

15.§ Az ingatlanok számozását úgy kell végezni, hogy a számok a település központból kifelé 

haladva növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, úgy az érintett 

közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni. 

 

16.§ Az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számoknak kell lenniük, meglévő 

utcákban a házszámozás értelemszerűen folytatódik.  

 

17.§ Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos 

közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 

 

18.§ A terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával ellentétesen alakítható 

ki. 

 

19.§ Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként – amennyiben ez szükséges - alátörés és 

betűk is alkalmazhatók. 

7. Házszámváltozás 
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20.§ (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a 

kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik a polgármester állapítja meg. 

(2) A határozat alapján azok, akik az érintet ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, 

kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezetni, illetve az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

 

21. § Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha: 

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos 

nyilvántartásban, 

b)  az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban 

található, 

c) ingatlan megosztására, egyesítésére kerül sor. 

 

22.§ (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és az 

újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában  

/A,/B,/C, stb áttörést kap. 

(2) Amennyiben a kialakult számozás után megosztott ingatlanon épület található úgy eredeti 

sorszáma megmarad, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, /A,/B,/C, stb 

áttörést kap. 

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok – számokat egyesítve – megtartják eredeti 

sorszámukat. 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl közölni kell a 9.§-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal 

közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.   

 

8. Házszámtábla kihelyezésének szabályai 

 

23.§ (1) A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen, vagy házfalra, az utcáról jól látható 

módon kell elhelyezni. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A 

házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén 

pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. 

(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett 

házszámtáblák lecserélését a polgármester a tulajdonos terhére elrendelheti. 

 

24.§ A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

9. Záró rendelkezések 

 

25.§ E rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelet a 

hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

   Szabó József       Juhász Péter 

                     polgármester                                                                         jegyző 

                                                                                                                 
 

A jelen rendeletet 2014. augusztus 29-én kihirdettem.  

                                                                                         Juhász Péter  

                                                                                               jegyző 
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3.napirendi pont: Molnár Edit kérelme a volt fodrászüzlet kibérléséhez Virág – Ajándék 

bolt céljából (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti Molnár Edit kérelmét. A Képviselő - Testület  9/2014. (II. 27.) határozatával 

rendelkezett már erről a kérdésről. A határozat a következő  

 

„Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

9/2014. (II. 27.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 

1. A Molnár Edit és Sápi Beáta által üzemeltetett virág – ajándékbolt bővítésének 

céljából bérbe adja részükre a Tasnádi Jánosné részéről a szerződésének felmondását 

követő naptól az önkormányzat tulajdonát képező Monostorpályi, Vasvári Pál utca 2. 

szám alatt található, eddig fodrászhelyiségnek használt épületet.  

 

2. A bérleti díjat a 87/2010. (XII. 27.) számú határozat szerint állapítja meg.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a 

szerződések aláírására.”   

 

Szabó József polgármester  

A jelenlegi kérelemben 2014. szeptember 1. napja van megjelölve a bérlés kezdő 

időpontjának. Némi felújítást is eszközölnek a helyiségben, ez 46.800 Ft-ban lett 

meghatározva és kéri a bérleti díjból való elengedését. Javaslom, hogy ez utóbbit támogassuk 

azzal, hogy a felújítás során beszerelt dolgot az önkormányzat tulajdonát fogják képezni.  

 

Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve az alábbiak szerint:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. A Molnár Edit részére a virág – ajándékbolt bővítésének céljából bérbe adja 2014. 

szeptember 1.-től az önkormányzat tulajdonát képező Monostorpályi, Vasvári Pál utca 

2. szám alatt található, eddig fodrászhelyiségnek használt épületet.  

 

2. A bérleti díjat a 87/2010. (XII. 27.) számú határozat szerint állapítja meg, melyből a 

Molnár Edit által vállalt egyszeri 46.800 Ft összegű felújítási összeget elengedi azzal a 

feltétellel, hogy a helyiségbe beszerelt dolgok az önkormányzat tulajdonát képezik 

majd.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a 

szerződések aláírására.  

 

4. A 9/2014. (II. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. ” 

 

Javaslom, hogy aki az ismertetett határozat – tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  



153 

 

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

48/2014. (VIII. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Molnár Edit részére a virág – ajándékbolt bővítésének céljából bérbe adja 2014. 

szeptember 1.-től az önkormányzat tulajdonát képező Monostorpályi, Vasvári Pál utca 

2. szám alatt található, eddig fodrászhelyiségnek használt épületet.  

 

2. A bérleti díjat a 87/2010. (XII. 27.) számú határozat szerint állapítja meg, melyből a 

Molnár Edit által vállalt egyszeri 46.800 Ft összegű felújítási összeget elengedi azzal a 

feltétellel, hogy a helyiségbe beszerelt dolgok az önkormányzat tulajdonát képezik 

majd.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére, a 

szerződések aláírására.  

 

4. A 9/2014. (II. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.   

 

4.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

A szennyvízberuházással kapcsolatban jelenleg az az információnk, hogy a szeptember 8-ai 

héten indul Monostorpályi a tényleges kivitelezés. A BM önerő alapra vonatkozóan az önerő 

tekintetében 2-3 héten belül döntenek.  

Tájékoztatok mindenkit, hogy a Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvétele megtörtént, az 

átírások is. Az általános iskolai gyermekek jutalomkirándulása is megvolt. Az iskola napelem 

és kerékpártároló műszaki átadásra lezajlott, a tényleges átadás szeptember harmadik hetében 

lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. A térfigyelő kamerarendszer kiépítése elindult, 

szeptember 20.-ra van szerződés szerint a befejezési határidő. A művelődési ház felújítása is 

lassan elkészül.  

 

A Monostorpályi Közalapítvány kuratóriuma tagjainak összetételében változás történt, Pusztai 

János váltotta Gellért Lászlónét. A Debreceni Törvényszék hiánypótlásra szólított fel minket. 

Ismertetve a hiánypótlás. Jegyző Úr elkészítette az új Ptk. szerint az alapító okiratot.  

 

Juhász Péter jegyző   

Ismerteti az alapítvány új alapító okiratát.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy fogadjuk el a Monostorpályiért Közalapítvány új alapító okiratát. 

Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve.  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadjuk el:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Képviselő - Testület elfogadja a Monostorpályiért Közalapítvány módosított és 

ezzel együtt egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.  
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2. Felkéri a polgármestert és az elnököt, hogy az alapító okiratot a Debreceni 

Törvényszékre nyújtsák be.   

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és az elnök  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges ismételt módosítások átvezetéséről 

saját hatáskörben rendelkezzen a Monostorpályiért Közalapítvány alapító okiratán. ” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

49/2014. (VIII. 28.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület   

1. A Képviselő - Testület elfogadja a Monostorpályiért Közalapítvány módosított és 

ezzel együtt egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.  

 

2. Felkéri a polgármestert és az elnököt, hogy az alapító okiratot a Debreceni 

Törvényszékre nyújtsák be.   

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és az elnök  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges ismételt módosítások átvezetéséről 

saját hatáskörben rendelkezzen a Monostorpályiért Közalapítvány alapító okiratán.  

 

Szabó József polgármester  

Monostorpályi Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszert nyert 9,9 M forint 

értékben.  

A törvényes üzemeltetés feltétele az, ha az üzemeltetési feladatokat közterület-felügyelet 

létrehozásával, vagy a hivatalban alkalmazandó közterület-felügyelő alkalmazásával láttatja el 

az önkormányzat.  

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése alapján a 

közterület-felügyeletnek feladatot – meghatározott keretek között – önkormányzati rendelet is 

megállapíthat. 

Elsődlegesen a hivatalba nem szükséges új létszámot felvenni ezen feladat ellátására, hanem 

indokolt az eddig alkalmazott köztisztviselők egyikének megszerezni azon végzettségét, 

amely alkalmas a közterület-felügyelői feladatok ellátására. Addig ezen feladatot a jegyző 

lássa e.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.  

 

Nyilas József képviselő  

Arról szól a rendelet, hogy egy főt alkalmazzunk plusz létszámban a hivatalban?   

 

Szabó József polgármester  

Nem. Arról beszéltem, hogy ezt elsődlegesen a meglévő dolgozói létszámmal látnánk el, mint 
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közterület-felügyelői feladatot.  

 

Nyilas József képviselő  

Én akkor is azt látom, hogy egy főt pluszba akartok alkalmazni.  

 

Szabó József polgármester  

Nem vitatkozom ezen, mert nem így van.  

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen és 1 nem szavazattal megalkotta a közterület-felügyeleti 

feladatok polgármesteri hivatalon belül közterület felügyelővel való ellátásáról szóló 

13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét, mely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

13/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

 

közterület-felügyeleti feladatok polgármesteri hivatalon belül közterület felügyelővel 

való ellátásáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közterület – felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 1. § (2) – (3) és (6) bekezdéseiben, valamint a 22. § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1. § Monostorpályi Község Önkormányzata a polgármesteri hivatalban közterület felügyelő 

alkalmazásával vállalja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) 

bekezdésében foglaltakon túl a közterület-felügyeleti feladatok ellátását:  

 a) térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése,  

 b) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 

szankcionálása. 

 

2. § Az 1. §-ban meghatározott feladatokat az önkormányzat 2014. szeptember 20. napjától 

látja el a hivatalban alkalmazandó közterület felügyelő alkalmazásával.  

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Szabó József  Juhász Péter  

polgármester jegyző 

  

 

A jelen rendeletet 2014. augusztus 29. napján kihirdettem.  

 

 

 Juhász Péter  
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 jegyző 

 

 

 

Szabó József polgármester  

A térfigyelő rendszerek kialakítására az alábbi határozat szerint nyújtottuk be pályázatunkat.  

 

„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.”  

 

Javaslom, hogy erősítsük meg és ismételten hagyjuk jóvá a kiépített 16 helyre vonatkozóan a 

térfigyelő kamerák helyeit és az alábbi határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – 

Testület:  

„A Képviselő-Testület  

A 20/2014. (IV. 22.) számú határozat alapján beadott, a térfigyelő rendszerek 

kialakítására vonatkozó pályázat során kialakítandó térfigyelő kamerák helyszíneit 

ismételten jóváhagyja a 16 kamerahely vonatkozásában, melynek kivitelezési munkáit 

a "Vagyonvill"-Debrecen Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 4025 Debrecen Bajcsy-Zs. 

u. 62., adószám: 11157027-2-09, cégjegyzék szám: 09-09-003269, képviseli: Tarcza 

Rudolf ügyvezető igazgató) végzi az önkormányzattal 2014. augusztus 8. napján kötött 

vállalkozási szerződés alapján.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő - Testülete 

50/2014. (VIII. 28.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő-Testület  

A 20/2014. (IV. 22.) számú határozat alapján beadott, a térfigyelő rendszerek 

kialakítására vonatkozó pályázat során kialakítandó térfigyelő kamerák helyszíneit 

ismételten jóváhagyja a 16 kamerahely vonatkozásában, melynek kivitelezési munkáit 

a "Vagyonvill"-Debrecen Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 4025 Debrecen Bajcsy-Zs. 

u. 62., adószám: 11157027-2-09, cégjegyzék szám: 09-09-003269, képviseli: Tarcza 

Rudolf ügyvezető igazgató) végzi az önkormányzattal 2014. augusztus 8. napján kötött 

vállalkozási szerződés alapján.  
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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  


