Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott
(helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) alakuló ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok: 58-65/2014. (X. 20.) számú határozat.
rendeletek: 17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet.

Ügyiratszám: ……………….
Határozatok:
- 58/2014. (X. 20.) számú határozat: Napirend elfogadása.
- 59/2014. (X. 20.) számú határozat: Alpolgármesteri választás titkos szavazását
lebonyolító bizottság megválasztása
60/2014. (X. 20.) számú határozat: Basa Attila Zoltán képviselő Monostorpályi
társadalmi megbízatású alpolgármesterének történő megválasztása
- 61/2014. (X. 20.) számú határozat: Pénzügyi Bizottság megalakítása, elnökének és
tagjainak megválasztása
- 62/2014. (X. 20.) számú határozat: Szabó József polgármester havi illetményének és
havi költségtérítésének megállapítása
- 63/2014. (X. 20.) számú határozat: Basa Attila Zoltán alpolgármester havi
tiszteletdíjának és havi költségtérítésének megállapítása
- 64/2014. (X. 20.) számú határozat: A Monostorpályi Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatának szükségességéről döntés
- 65/2014. (X. 20.) számú határozat: Polgármesteri program elfogadása
Rendeletek:
- 17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet: A Monostorpályi Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 17/2014. (X. 21.)
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló rendelet.
NAPIRENDI PONTOK ELŐTT:
1. Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
2. Helyi önkormányzati képviselők eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
3. Polgármester eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
NAPIRENDI PONTOK:
1. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása és eskütétele (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Pénzügyi Bizottság létrehozása, elnökének és tagjainak megválasztása továbbá a
nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
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3. Polgármester
előterjesztés)

illetményének

és

költségtérítésének

megállapítása

(írásos

4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
5. Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
6. Polgármester programjának ismertetése (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
7. Különfélék
Monostorpályi, 2014. október 20.

SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2014. október 20-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő
testületének alakuló üléséről.
Jele vannak:
- Szabó József polgármester
- Basa Attila Zoltán képviselő (alpolgármester)
- Nyilas József képviselő
- Csuka Tamás képviselő
- Futó Ferencné képviselő
- Berényi Attiláné képviselő
- Dr. Varga Zoltán László képviselő
Távolmaradását bejelentette: Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
- Vas László HVB elnöke
- Somogyi Sándor HVB elnökhelyettese
- Sáfrányné Félegyházi Beáta HVB tagja
- Kardos Róza PB tagja
- Hajdú Józsefné PB tagja
Meghívott vendég: Pajna Zoltán
Lakosok száma: 40 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel van jelen,
így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes.
Kérem a jelenlévőket, hogy énekeljük el közösen a Himnuszt.
A jelenlévők közösen eléneklik a Himnuszt.
Szabó József polgármester
Mivel még nem tettünk esküt (sem a képviselők, sem a polgármester), ezért a napirendi
pontokat később (a „Napirendi pontok előtt” három pontja után) lehet elfogadni majd, az
eskütételt követően. Ennek megfelelően így napirendi pont előtt az alábbiak lesznek:
NAPIRENDI PONTOK ELŐTT:
1. Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
2. Helyi önkormányzati képviselők eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
3. Polgármester eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
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Vas László HVB elnöke írja alá az esküt tevők eskütételéről az okmányokat (okiratokat),
valamint az eskütevők.
Átadom a szót Vas László helyi választási bizottság (HVB) elnöke részére, aki tájékoztat
bennünket a 2014. október 12. napi választás eredményéről.
Napirendi pontok előtt 1.: Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
Vas László HVB elnöke
A 2014. október 12. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom kedves mindnyájukat.
A választás zökkenőmentesen zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 2 szavazókör
működött a településen: a 001-es szavazókör az általános iskolában, a 002 – es szavazókör
pedig a gondozási központban. A helyi választási bizottság a szavazás napján a
polgármesteri hivatal épületében foglalta el helyét, 3 fővel.
A polgármesteri eredmény már október 12. –én látható volt, ezt számolta össze legelőször a
két bizottság, majd a képviselői eredmények jelentek meg. A megyei közgyűlés eredményei
nem helyben, hanem területileg lettek összesítve.
Az eredményekről és pár adat a megjelentek vonatkozásában:
-

A két szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1796 fő
volt, ennyiben mehettek szavazni.
Szavazóként megjelentek száma: 1074 fő.
Szavazólapok számával kapcsolatban eltérés nem volt.

Polgármester választás eredményei:
- Polgármesterré Szabó József lett megválasztva 756 szavazattal, 71,32 %-os
támogatottsággal.
- Nyilas József polgármester jelölt 217 szavazatott kapott (20,47 %), Kiss Zoltán
polgármester jelölt 87 szavazatot (8,21%)
A képviselői mandátumok megszerzéséért összesen 18 képviselő jelölt indult, ebből 6 fő
kerülhetett be a Képviselő – Testületbe, akik az első hat legtöbb szavazatot kapták.
Helyi önkormányzati képviselő választás eredményei (a kapott szavazatok sorrendjében)
- Basa Attila Zoltán képviselő 604 szavazat,
- Dr. Varga Zoltán László képviselő 498 szavazat,
- Futó Ferencné képviselő 482 szavazat,
- Berényi Attiláné képviselő 452 szavazat,
- Csuka Tamás képviselő 450 szavazat,
- Nyilas József képviselő 389 szavazat.
Községünkben nemzetiségi választás nem volt, így annak eredményéről nem tudok
természetesen beszámolni.
Köszönöm a szavazatszámláló bizottságok, valamint a helyi választási iroda munkáját.
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A megbízólevelek átadására a polgármester és a képviselők részére 2014. október 17.-én
került sor.
Napirendi pontok előtt 2.: Helyi önkormányzati képviselők eskütétele (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
Vas László HVB elnöke
Kérem a képviselőket és a jelenlévőket álljanak fel és a képviselők mondják utánam az eskü
szövegét, amely a következő:
„Én, ………………(név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Basa Attila Zoltán képviselő, Nyilas József képviselő, Csuka Tamás képviselő, Futó
Ferencné képviselő, Berényi Attiláné képviselő és Dr. Varga Zoltán László képviselő a
fenti szövegnevek maradéktalanul megfelelően leteszik az esküt a Képviselő - Testület
előtt.
Basa Attila Zoltán képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Basa Attila Zoltán (név)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Nyilas József képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Nyilas József (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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Csuka Tamás képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Csuka Tamás (név)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Futó Ferencné képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Futó Ferencné (név)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Berényi Attiláné képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Berényi Attiláné (név)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Varga Zoltán László képviselő eskütétele az alábbi:
„Én, Dr. Varga Zoltán László (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Vas László, a helyi választási bizottság elnöke átadja a képviselők részére a képviselői
eskü letételéről, annak megtörténtéről szóló okiratot (okmányt), melyet aláírtak a
képviselők és a helyi választási bizottság elnöke.
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Napirendi pontok előtt 3.: Polgármester eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: HVB elnöke
Vas László HVB elnöke
Kérem Szabó József polgármestert és a jelenlévőket, álljanak fel és polgármester úr mondja
utánam az eskü szövegét, amely a következő:
„Én, Szabó József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Szabó József polgármester letette az esküt a fenti szövegnek maradéktalanul
megfelelően a Képviselő - Testület és a jelenlévők előtt.
Szabó József polgármester eskütétele az alábbi:
„Én, Szabó József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Vas László, a helyi választási bizottság elnöke átadja Szabó József polgármester részére
a polgármesteri eskü letételéről, annak megtörténtéről szóló okiratot (okmányt), melyet
aláírt Szabó József polgármester és a helyi választási bizottság elnöke.
Vas László HVB elnöke
Köszönöm mindenkinek az eskütételt. Megállapítom, hogy azt maradéktalanul a
jogszabálynak megfelelő formában és tartalommal a képviselők és Szabó József polgármester
letette.
Most átadom a szót Szabó József polgármesternek, aki a napirendi pontok elfogadásával
folytassa, mivel most már lehet szavazni, ugyanis az esküt letették a képviselők és a
polgármester is.
Szabó József polgármester
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
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1. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása és eskütétele (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Pénzügyi Bizottság létrehozása, elnökének és tagjainak megválasztása továbbá a
nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Polgármester
előterjesztés)

illetményének

és

költségtérítésének

megállapítása

(írásos

4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
5. Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
6. Polgármester programjának ismertetése (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
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.
A határozat – tervezet az alábbi:
„A Képviselő - Testület
A 2014. október 20-ai Képviselő – Testületi alakuló ülés napirendi pontjait elfogadja.”
Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és
az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
58/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
A 2014. október 20-ai Képviselő – Testületi alakuló ülés napirendi pontjait elfogadja.
1.napirendi pont: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása és eskütétele
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
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Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztés első határozat-tervezetére vonatkozó részt, amely az alábbi:
Az Mötv. alapján az alpolgármesterről az alábbi rendelkezések találhatóak:
Az alpolgármester
74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:
a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati
képviselőnek;
b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület
alakuló ülésének napján; továbbá
c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben;
d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel megbízását visszavonja.
77. § Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja
alapján nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen
megvonja, a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult.
78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is
csak társadalmi megbízatásban tölthető be.
79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés
elnökét és a főpolgármestert is érteni kell.
(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó
szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármesterhelyettesre is megfelelően alkalmazni kell.
II. Alkalmazott jogszabályok:
1. Mötv.
III. A döntés anyagi kihatása:
Nincs.
IV. Határozat-tervezet:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
…/2014. (…) számú
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Határozata
A Képviselő - Testület
Monostorpályi Alpolgármesterének megválasztása céljából, annak eredményének
megállapítására, a Képviselő-Testület elé való azonnali előterjesztésre és a titkos szavazás
lebonyolítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza létre:
1. Bizottság neve:
Alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító
bizottság
2. Tagjainak száma:
Tagjai:

3 fő
Csuka Tamás (elnök)
Futó Ferencné (tag)
Berényi Attiláné (tag)

3. A szavazólapon Basa Attila Zoltán képviselő kerül feltüntetésre, mivel a polgármester
őt
javasolja
megválasztani
alpolgármesternek
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. §
(1) bekezdése alapján. A szavazólap alján a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal
körbélyegzője található. A szavazólapot egy a jelen határozattal megválasztott
bizottság által megvizsgált és üres urnába kell elhelyezni. Szavazást követően a
helyiséget a szavazási helyiséget a bizottsági tagok, a jegyző kivételével a
képviselőknek és a polgármesternek el kell hagyni a szavazatok összesítése céljából.
4. Egy képviselőnek és a polgármesternek érvényesen csak a polgármester által javasolt
Basa Attila Zoltán képviselőre lehet szavaznia, tekintettel, hogy az alpolgármestert a
Képviselő - Testület a polgármester javaslatára választja meg az Mötv. 74. § (1)
bekezdése alapján. Ha valaki elrontja a szavazólapot, annak cseréjére egyszer van
lehetőség, a rontott szavazólap bevonásával. Szavazólapot kivinni a
szavazóhelyiségből nem lehet.
5. Szabó József polgármester javaslata a következő a szavazólapon: „Alpolgármesternek
javaslom megválasztani Basa Attila Zoltán képviselőt. Kérem, hogy igenlő szavazata
esetén a szavazólapon szereplő neve mellett található O-be tegyen X jelet. Ez az X jel
fogja jelenteni a képviselő igenlő szavazatát. Aki nem tesz X jelet, az „nem”
szavazatnak minősül”.
6. A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselő-Testület elé
terjesztését követően, az erre vonatkozó Képviselő-Testületi határozat meghozatalával
egyidejűleg megszűnik.
7. Felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.
Felelős:
Csuka Tamás (elnök)
Határidő:
azonnal.
Az eredménynek a Képviselő-Testület elé terjesztése: azonnal.
Szabó József polgármester
Kérdezem Csuka Tamás, hogy a határozat-tervezet szerinti elnöki tisztséget elfogadja?
Csuka Tamás képviselő
Igen. Bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni akarok.
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Csuka Tamás bejelentését a Képviselő - Testület tudomásul vette. A szavazásból nincs
kizárva.
Szabó József polgármester
Kérdezem Futó Ferencné, hogy a határozat-tervezet szerinti tagi tisztséget elfogadja?
Futó Ferencé képviselő
Igen. Bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni akarok.
Futó Ferencné bejelentését a Képviselő - Testület tudomásul vette. A szavazásból nincs
kizárva.
Szabó József polgármester
Kérdezem Berényi Attiláné, hogy a határozat-tervezet szerinti tagi tisztséget elfogadja?
Berényi Attiláné képviselő
Igen. Bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni akarok.
Berényi Attiláné bejelentését a Képviselő - Testület tudomásul vette. A szavazásból nincs
kizárva.
Szabó József polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Javaslom, hogy az előbb szó szerint, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a
határozat-tervezetet (első határozat-tervezetet) a Képviselő - Testület fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
59/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
Monostorpályi Alpolgármesterének megválasztása céljából, annak eredményének
megállapítására, a Képviselő-Testület elé való azonnali előterjesztésre és a titkos szavazás
lebonyolítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza létre:
1. Bizottság neve:
Alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító
bizottság
2. Tagjainak száma:
Tagjai:

3 fő
Csuka Tamás (elnök)
Futó Ferencné (tag)
Berényi Attiláné (tag)
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3. A szavazólapon Basa Attila Zoltán képviselő kerül feltüntetésre, mivel a polgármester
őt
javasolja
megválasztani
alpolgármesternek
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. §
(1) bekezdése alapján. A szavazólap alján a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal
körbélyegzője található. A szavazólapot egy a jelen határozattal megválasztott
bizottság által megvizsgált és üres urnába kell elhelyezni. Szavazást követően a
helyiséget a szavazási helyiséget a bizottsági tagok, a jegyző kivételével a
képviselőknek és a polgármesternek el kell hagyni a szavazatok összesítése céljából.
4. Egy képviselőnek és a polgármesternek érvényesen csak a polgármester által javasolt
Basa Attila Zoltán képviselőre lehet szavaznia, tekintettel, hogy az alpolgármestert a
Képviselő - Testület a polgármester javaslatára választja meg az Mötv. 74. § (1)
bekezdése alapján. Ha valaki elrontja a szavazólapot, annak cseréjére egyszer van
lehetőség, a rontott szavazólap bevonásával. Szavazólapot kivinni a
szavazóhelyiségből nem lehet.
5. Szabó József polgármester javaslata a következő a szavazólapon: „Alpolgármesternek
javaslom megválasztani Basa Attila Zoltán képviselőt. Kérem, hogy igenlő szavazata
esetén a szavazólapon szereplő neve mellett található O-be tegyen X jelet. Ez az X jel
fogja jelenteni a képviselő igenlő szavazatát. Aki nem tesz X jelet, az „nem”
szavazatnak minősül”.
6. A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselő-Testület elé
terjesztését követően, az erre vonatkozó Képviselő-Testületi határozat meghozatalával
egyidejűleg megszűnik.
7. Felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.
Felelős:
Csuka Tamás (elnök)
Határidő:
azonnal.
Az eredménynek a Képviselő-Testület elé terjesztése: azonnal.
Basa Attila Zoltán képviselő
Személyes érintettségemet bejelentem és szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Basa Attila Zoltán képviselő bejelentését. A
szavazásból nincs kizárva.
Szabó József polgármester
Az alpolgármester választáshoz a titkos szavazás idejére szünetet rendelek el. Kérem az
érintetteket, hogy a szavazáson vegyenek részt.
Értesítek mindenkit, hogy a titkos szavazás helyiségében a polgármester, a képviselők, és a
jegyző tartózkodhat, majd a titkos szavazás összesítésekor a határozat szerinti bizottság
elnöke és tagjai, valamint a jegyzőt tartózkodhat.
Szünet az alpolgármester választás titkos szavazásához.
Megtörtént az alpolgármester választásának titkos szavazása.
Szabó József polgármester
Mivel megtörtént az alpolgármester választásának titkos szavazása, ezért folytatjuk a
Képviselő – Testületi ülést.
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Felkérem az „Alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító bizottság” elnökét, hogy
ismertesse a szavazás eredményét.
Csuka Tamás az alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító bizottság elnöke
Ismerteti az alpolgármester választás titkos szavazásának eredményét.
A bizottság összeszámlálta a leadott szavazatokat és az alábbiakat állapítja meg:
Szabó József polgármester javaslata * az alábbi volt:
„Alpolgármesternek javaslom megválasztani Basa Attila Zoltán képviselőt. Kérem, hogy
igenlő szavazata esetén a szavazólapon szereplő neve mellett található O-be tegyen X jelet. Ez
az X jel fogja jelenteni a képviselő igenlő szavazatát. Aki nem tesz X jelet, az „nem”
szavazatnak minősül”.
A szavazáson részt vevők (7 fő) szavazatának eredménye Szabó József polgármester
javaslatára*:
Basa Attila Zoltán

7 db „igen” szavazat
0 db „nem” szavazat
Szavazott: 7 fő
Nem szavazott: 0 fő.

Az alpolgármester megválasztáshoz minősített többség szükséges, azaz 4 igen szavazat.
Szabó József polgármester
Köszönöm az alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító bizottságnak a munkát
és a megjelenteknek a szavazást.
A titkos szavazás eredményét – amely 7 igen szavazat – figyelembe véve a Képviselő Testület az alábbi döntést és határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
60/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
Basa Attila Zoltán képviselőt
alpolgármesterének megválasztotta.

Monostorpályi

társadalmi

megbízatású

Szabó József polgármester
Kérem Basa Attila Zoltán alpolgármestert és a jelenlévőket, álljanak fel és alpolgármester úr
mondja utánam az eskü szövegét, amely a következő:
„Én, Basa Attila Zoltán (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
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Isten engem úgy segéljen!”
Basa Attila Zoltán alpolgármester letette az esküt a polgármester, a Képviselő - Testület
és a jelenlévők előtt.
Basa Attila Zoltán alpolgármester eskütétele az alábbi:
„Én, Basa Attila Zoltán (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Vas László, a helyi választási bizottság elnöke átadja Basa Attila Zoltán alpolgármester
részére az alpolgármesteri eskü letételéről, annak megtörténtéről szóló okiratot, melyet
aláírt Basa Attila Zoltán alpolgármester és a helyi választási bizottság elnöke.
Basa Attila Zoltán alpolgármester
Köszönöm a bizalmat. Munkám során lakosaink minél élhetőbb módon való megélhetéséért
és Monostorpályi Község fejlődéséért fogok dolgozni.
2.napirendi pont: Pénzügyi Bizottság létrehozása, elnökének és tagjainak megválasztása
továbbá a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
A határozat-tervezet az alábbi:
„A Képviselő - Testület
1. Megalakítja a Pénzügyi Bizottságot.
Tagjaik az alábbiak:
a) Futó Ferencné képviselő
b) Csuka Tamás képviselő
c) Dr. Varga Zoltán László képviselő
d) Kardos Róza (delegált tag)
e) Hajdú Józsefné (delegált tag)
2. Tagjai közül a pénzügyi bizottság elnökének megválasztja Futó Ferencné
képviselőt.
3. A Pénzügyi Bizottság a szervezeti és működési szabályzat szerint ellátja a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését, őrzését.”
Szabó József polgármester
Kérdezem Futó Ferencné képviselőt, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottsági tagságot,
valamint annak elnöki tisztségét?
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Futó Ferencné képviselő
Igen elfogadom a pénzügyi bizottsági tagságot és annak elnöki tisztségét. Bejelentem
személyes érintettségemet és szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Futó Ferencné képviselő bejelentését. A
szavazásból nincs kizárva.
(7 igen szavazat Futó Ferencné képviselő pénzügyi tagságára és elnökségére.)
Szabó József polgármester
Kérdezem Csuka Tamás képviselőt, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottsági tagságot?
Csuka Tamás képviselő
Igen elfogadom a pénzügyi bizottsági tagságot. Bejelentem személyes érintettségemet és
szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Csuka Tamás képviselő bejelentését. A
szavazásból nincs kizárva.
(7 igen szavazat Csuka Tamás képviselő pénzügyi tagságára.)
Szabó József polgármester
Kérdezem Dr. Varga Zoltán László képviselőt, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottsági
tagságot?
Dr. Varga Zoltán László képviselő
Igen elfogadom a pénzügyi bizottsági tagságot. Bejelentem személyes érintettségemet és
szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Dr. Varga Zoltán László képviselő bejelentését.
A szavazásból nincs kizárva.
(7 igen szavazat Dr. Varga Zoltán László képviselő pénzügyi tagságára.)
Szabó József polgármester
Kérdezem Kardos Róza delegáltat, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottsági tagságot?
Kardos Róza delegált tag
Igen elfogadom a pénzügyi bizottsági tagságot.
(7 igen szavazat Kardos Róza delegált tag pénzügyi tagságára.)
Szabó József polgármester
Kérdezem Hajdú Józsefné delegáltat, hogy elfogadja-e a pénzügyi bizottsági tagságot?
Hajdú Józsefné delegált tag
Igen elfogadom a pénzügyi bizottsági tagságot.
(7 igen szavazat Hajdú Józsefné delegált tag pénzügyi tagságára.)
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Szabó József polgármester
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti – és a már ismertetett – határozat-tervezetet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal – a fenti szavazatok figyelembe-vételével –
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
61/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
1. Megalakítja a Pénzügyi Bizottságot.
Tagjaik az alábbiak:
a) Futó Ferencné képviselő
b) Csuka Tamás képviselő
c) Dr. Varga Zoltán László képviselő
d) Kardos Róza (delegált tag)
e) Hajdú Józsefné (delegált tag)
2. Tagjai közül a pénzügyi bizottság elnökének megválasztja Futó Ferencné
képviselőt.
3. A Pénzügyi Bizottság a szervezeti és működési szabályzat szerint ellátja a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését, őrzését.
Szabó József polgármester
Ezt követően a pénzügyi bizottság nem képviselő tagjainak le kell tennie az esküt. Most
Kardos Róza és Hajdú Józsefné (delegált) pénzügyi bizottsági tagok eskütétele következik,
kérek mindenkit, hogy álljon fel.
Kérem Kardos Róza és Hajdú Józsefné pénzügyi bizottsági tagokat, hogy mondják után és
ezáltal tegyék le az esküt, amely az alábbi:
„Én, ……………(név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
pénzügyi bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Kardos Róza és Hajdú Józsefné a fenti szövegnevek maradéktalanul megfelelően leteszik az
esküt a polgármester, a Képviselő – Testület és a jelenlévők előtt.
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Kardos Róza pénzügyi bizottsági tag eskütétele az alábbi:
„Én, Kardos Róza (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
pénzügyi bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Hajdú Józsefné pénzügyi bizottsági tag eskütétele az alábbi:
„Én, Hajdú Józsefné (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; pénzügyi bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi
Község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Vas László, a helyi választási bizottság elnöke átadja Kardos Róza és Hajdú Józsefné
(delegált) pénzügyi bizottsági tagok részére a pénzügyi bizottsági tagi tisztség eskü
letételéről, annak megtörténtéről szóló okiratot (okmányt), melyet aláírtak a delegált
pénzügyi bizottsági tagok (Kardos Róza és Hajdú Józsefné) és a helyi választási
bizottság elnöke.
3.napirendi pont: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Szabó József polgármester
Bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Szabó József polgármester bejelentését. A
szavazásból nincs kizárva.
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Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
62/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
1. Szabó József polgármester (főállású) havi illetményét bruttó 448.726 Ft / hó összegben
állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján.
2. Szabó József polgármester (főállású) havi költségtérítését a havi illetményének 15%ában határozza meg, azaz havi 67.309 Ft / hó összegben az Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján.
4.napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Basa Attila Zoltán alpolgármester
Bejelentem személyes érdekeltségemet és szavazni kívánok.
A Képviselő - Testület tudomásul vette Basa Attila Zoltán alpolgármester bejelentését. A
szavazásból nincs kizárva.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
63/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
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1. Basa Attila Zoltán alpolgármester (társadalmi megbízatású) havi tiszteletdíját bruttó
201.927 Ft / hó összegben állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján.
2. Basa Attila Zoltán alpolgármester (társadalmi megbízatású) havi költségtérítését a havi
tiszteletdíjának 15%-ában határozza meg, azaz havi 30.289 Ft / hó összegben az Mötv.
80. § (3) bekezdése alapján.
5.napirendi pont: Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő - Testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
64/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
A Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálat, annak módosítása
válik szükségessé.
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztett rendelet-tervezetet a Monostorpályi Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az előterjesztett és ismertetett rendelet-tervezetet a Képviselő - Testület
fogadja el.
Szavazás.
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A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló
17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletet, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete
Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében és 67. § d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
(1) A Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. függeléke
helyébe a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott „1. függelék a 4/2014. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez” lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott „5.
melléklet a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez” lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatálybalépést
követő munkanap hatályát veszti.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

Jelen rendeletet 2014. október 21. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző
1. melléklet a 17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A képviselők lakosokkal való kapcsolattartása céljából az utcák felosztásáról
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Basa Attila Zoltán – Létai u, Petőfi S. u, Marx K. u, Ady E. u, József A.u, Bartók B.u,
Táncsics u.
Futó Ferencné – Kossuth u., Rózsa F u, Nyíl u, Landler tér, Liszt F. u.
Dr. Varga Zoltán László – Damjanich u, Sziget u, Lorántffy Zs. u, Dózsa Gy. u. Árpád u,
Berényi Attiláné – Hajnal u, Rákóczi u, Rákóczi köz, Béke u, Petőfi tér,
Csuka Tamás – Vasvári P. u., Bocskai u., Bajcsy Zs u,
Nyilas József – Debreceni u, Arany J. u, Gugyori, Bethlen u., Vörösmarty u, Domb u,”
2. melléklet a 17/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Ügyfélfogadás:
MUNKANAP
7.30-12.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
7.30-16.00 óráig
7.30-12.00 óráig
7.30-12.00 óráig

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

MUNKANAP
Hétfő
Szerda

10:00 - 12:00 óráig
13:00 - 15:00 óráig
A JEGYZŐ FOGADÓÓRÁJA

MUNKANAP
Hétfő

8:00 – 12:00 óráig

Szerda

13:00 – 16:00 óráig

Péntek

8:00 – 10: 00 óráig "

6.napirendi pont: Polgármester programjának ismertetése (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Jelenleg csak szóban ismertetem a programot a teljesség igénye nélkül. A kampány
anyagomban elég részletesen beszámoltam, hogy mi volt, van és mit tervezek. Természetesen
a lehetőségek mindig bővülnek, amellyel ahogy eddig is, élni kell. A buszvárók építése
befejeződik hamarosan, így lakosaink használni is fogják tudni mindezeket. Az egészségház
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felújítása hamarosan kezdődik, november első hetében. A művelődés ház felújítása is a
végéhez ér, így ezen épület alkalmas lesz küllemét is tekintve a rendezvények helyszíneként
történő lebonyolításra. A „Koló iskola” felújítása is hamarosan kész, így ott a monostori
töltött káposzta készítése is elkezdődhet. 2 műszak lesz itt elindítva, kb. 10 főnek tudnak így
munkát adni. Az eper termesztését szeretnénk megvalósítani, erre az illetékes minisztériumtól
ígéretet kaptunk, hogy támogatják. Ahogy eddig is, kb. 150 fő közfoglalkoztatását tervezzük
az önkormányzatnál. A meleg víz adta lehetőségeket kihasználva szeretnénk a focipálya
melletti területen egy egészségcentrumot kialakítani, valamint a faluban további még egy
idősek otthonát, mivel a jelenlegi már kinőtte méretét, és sok a jelentkező rá. Az óvoda
bővítésére és felújítására amint lehetőség lesz beadjuk a pályázatunkat, a tervek már készen
vannak, így össze tudjuk építeni azt a konyha épületével is. Ha ezt meg tudjuk valósítani,
akkor már szabvány méretű csoport és egyéb szobák lesznek kialakítva az óvodában. A
szennyvízberuházás is elindult a településen, reméljük zökkenőmentesen tudja a kivitelező
elvégezni a munkáját, a lakosságtól megértést kérek erre az időszakra. Az ivóvízminőségjavító pályázatunkat megint be tudjuk adni, most már kormányhatározat van arra, hogy a
KEHOP-ban el van különítve erre előirányzat. A szemétszállítást az önkormányzati céggel
kívánjuk ellátni, amelynek során a szemétszállítási díj minimalizálására törekszünk.
Természetesen még rengeteg mindenre tudunk pályázni, amint a lehetőségek adottak lesznek,
úgy a Képviselő - Testület dönthet majd ezekről. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Kérem a Képviselő – Testületet, hogy az általam előterjesztett polgármesteri programot
fogadja el az alábbi határozat-tervezet szerint:
„A Képviselő - Testület
Elfogadja a polgármester által szóban ismertetett polgármesteri programot.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
65/2014. (X. 20.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
Elfogadja a polgármester által szóban ismertetett polgármesteri programot.
7.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
Felkérem Pajna Zoltán Urat, hogy tartsa meg beszédét.
Pajna Zoltán
Először is szeretnék gratulálni a megválasztott képviselőknek, polgármester úrnak,
alpolgármester úrnak és a pénzügyi bizottság tagjainak. Köszöntöm kedves mindnyájukat, a
jelenlévőket. Idén ez volt a harmadik választás. Kiemelkedő részvételi arány volt
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Monostorpályiban a 2014. október 12.napi választáson. A négy évvel ezelőtt elkezdődött
munkát elismerték a választópolgárok, ezért lettek megválasztva mondhatom ismét
ugyanazok a képviselők, és a polgármester úr is. Nagyon sokat tanulhatunk a községektől,
hiszen amikor itt voltam Monostorpályi annak idején, akkor találkoztam az elektromos autó
lehetőségével, mellyel már Monostorpályi büszkélkedhetett. Nagyon jó és sok ötletet
szereztünk a településen megvalósult programokból. Erős a közmunkaprogram, tényleg
majdnem 100%-os a foglalkoztatottság a településen. Nagyon sok fejlesztési pénz fog a
megyébe érkezni, ennek elosztásáról a polgármester úrral és az érintettekkel természetesen
tárgyalni fogunk. Azt látom, hogy a testület és a falu lakossága együttműködik, és ez a
fejlődésnek egy kulcsfontosságú eleme. Arra buzdítok mindenkit, hogy a lehetőségeihez
mérten vegyenek részt a fejlesztésekben, az ötleteikkel gyarapítsák az önkormányzat
tudástárát. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Basa Attila Zoltán alpolgármester
Köszönöm mindenkinek a bizalmat. Ahogy eddig is, ezúton is azon leszek, hogy lakosaink
igényeit figyelembe véve a falu fejlődéséért dolgozzak. Napi kapcsolatban vagyok a
minisztériumokkal, a vezetőkkel, a megye vezetőivel, valamint Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő úrral. A célunk közös kell legyen, mégpedig a minél jobb
életlehetőségek megvalósítása Monostorpályiban és a fejlődés. Köszönöm, hogy
meghallgattak.
Juhász Péter jegyző
Tájékoztatja a Képviselő – Testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, annak
határidejéről, valamint az összeférhetetlenségi szabályokról.
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
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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