Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok:4-13/2016. (I. 28.) számú határozatok.
rendeletek: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.
Határozatok:
- 4/2016. (I. 28.) számú határozat: Napirend elfogadása
- 5/2016. (I. 28.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár
intézményvezetői pályázat kiírása
- 6/2016. (I. 28.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár
intézményvezetői pályázat kiírásával kapcsolatos eseti bizottság megválasztása
- 7/2016. (I. 28.) számú határozat: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
programjának elfogadása
- 8/2016. (I. 28.) számú határozat: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZének elfogadása
- 9/2016. (I. 28.) számú határozat: Migrációval kapcsolatos döntés meghozatala
- 10/2016. (I. 28.) számú határozat: Rózsa Ferenc utcának átnevezése
- 11/2016. (I. 28.) számú határozat: HBMKH törvényességi felhívására válasz
megadása
- 12/2016. (I. 28.) számú határozat: Folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos
Kúria megkeresésére válasz
- 13/2016. (I. 28.) számú határozat: Óvoda felújítására (II – III. ütem) pályázat
beadása, TOP-ba.
Rendeletek:
- 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet: a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
NAPIRENDI PONTOK:
1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és SZMSZ-ének
elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Migrációval kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
4. Rózsa Ferenc utca nevében módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
5. HBMKH törvényességi felhívása
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

települési

adóval

kapcsolatban

(írásos
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6. Különfélék

Monostorpályi, 2016. január 28.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2016. január 28-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének
rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)
Jele vannak:
- Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Csuka Tamás képviselő
- Futó Ferencné képviselő
Távolmaradását bejelentettel:
- Berényi Attiláné képviselő
- Nyilas József képviselő
- Dr. Varga Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 4 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 4 fő képviselő jelen van. 3 fő képviselő jelezte távolmaradását.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és SZMSZ-ének
elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Migrációval kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
4. Rózsa Ferenc utca nevében módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
5. HBMKH törvényességi felhívása
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

települési

adóval

kapcsolatban

(írásos

6. 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.
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Javasolja, hogy a meghívóban és az előbb ismertetett napirendi pontokat fogadja el a
Képviselő – Testület.
Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi
ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
4/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
A 2016. január 28. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.
1.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetői pályázat
kiírása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
5/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete (4275 Monostorpályi, Bajcsy
Zs. utca 1.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a Gondozási Központ és Községi Könyvtár (4275 Monostorpályi,
Kossuth utca 50.)
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör (beosztás) betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény színvonala szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése,
szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az
intézmény által ellátott alapfeladatok: étkeztetés, és szakellátás: idősek bentlakásos ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, vagy egyetem, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletének 8.2.
pontjában meghatározott felsőfokú képesítés,
- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább
5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- büntetlen előélet
- nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- szociális szakvizsga,
- gazdasági és pénzügyi ismeretek.
Elvárt kompetenciák:
- Szervezőkészség,
- Együttműködő képesség,
- Tárgyalóképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- felsőfokú képesítést (végzettséget) igazoló okirat másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- a pályázó büntetlen előéletét igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazó programot,
- nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális
szakvizsga letételét,
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-

-

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az
eljárásban résztvevők megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy a cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
nem áll,
nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatását vállalja,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az önkormányzat nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja.

A munkakör (beosztás) betölthetőségének időpontja: 2016. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó József polgármestertől a 0620-962-12-30-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Monostorpályi Község Önkormányzat KépviselőTestülete részére (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott eseti bizottság
véleményezi. A kinevezésről, valamint a magasabb vezetői megbízásról Monostorpályi
Község Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt, melynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje:

2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Monostorpályi Község Önkormányzat a honlapja: www.monostorpalyi.hu – 2016.
január 30.
-

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: …………….

Szabó József polgármester
Eseti bizottságot is létre kell hozni az intézményvezető választásához, akik véleményezik
majd a beadott pályázatokat. Ismerteti az eseti bizottságra vonatkozó előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
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Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
6/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1.
A Gondozási Központ magasabb vezetői állására vonatkozó pályázatok
véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (6) bekezdése, valamint az e törvénynek a szociális, valamint a
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1/A. § (10) bekezdése alapján eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- Turcsik László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó
Otthon intézményvezetője, a Szociális Intézmények Országos Szövetségének
Elnöke,
- Juhász Péter, Monostorpályi Község Jegyzője,
- Kovácsné Nagy Tímea a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője.
(Juhász Péter jegyző akadályoztatása esetén helyette Szabó József polgármester a
bizottság tagja)
Az eseti bizottság és tagjainak megbízatása a nyertes pályázó kinevezésével
egyidejűleg megszűnik.
2. Az eseti bizottság véleményének kialakítására, a pályázók meghallgatására a pályázati
határidő lejártát követő maximum huszonegy nap áll rendelkezésre, de a meghallgatást
úgy tervezze a bizottság, hogy legkésőbb a Képviselő-Testület 2016. március 31-ig
dönteni tudjon.
3. A felkért bizottsági tagok utazási költségtérítését a 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
4. Felkéri a polgármestert az eseti bizottság delegált tagjainak értesítésére.
Felelős:
a polgármester
Határidő:
azonnal.
2.napirendi pont: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának és
SZMSZ-ének elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztett szakmai programot és szmsz-t.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:
„A Képviselő - Testület
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1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programját (2016.) elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
7/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programját (2016.) elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:
„A Képviselő - Testület
1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatát (2016.) elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
8/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatát (2016.) elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét tájékoztassa.
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Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3.napirendi pont: Migrációval kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
A migrációval kapcsolatosan Magyarország mindenki érzi a kialakult helyzetet. A
kormánynak mi is tudunk segíteni azzal, hogy egy határozattal kifejezzük a KépviselőTestület álláspontját.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Határozati-javaslatom az alábbi:
„A Képviselő - Testület
1. Monostorpályi Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar
embereket!
2. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
9/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. Monostorpályi Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar
embereket!
2. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.
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4.napirendi pont: Rózsa Ferenc utca nevében módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
A HBMKH már többször jelezte, hogy a Rózsa Ferenc utcát át kellene nevezni. Kiküldtem
egy megkeresést az ott élő lakosoknak, egy visszajelzés sem érkezett arra, hogy mi legyen az
utca új neve, mi Rózsa utcát javasoltunk.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Határozati-javaslatom az alábbi:
„A Képviselő - Testület
1. A Rózsa Ferenc utca megnevezését Rózsa utcára változtatja.
2. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
10/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A Rózsa Ferenc utca megnevezését Rózsa utcára változtatja.
2. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.
5.napirendi pont: HBMKH törvényességi felhívása települési adóval kapcsolatban
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti a HBMKH törvényességi felhívását és megfogalmazza a határozat-tervezetet, és
rendelet – tervezetet, amelyet ismertet.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
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Szabó József polgármester
Az ide vonatkozó rendelet-tervezet az alábbi:
„a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:
1. § A települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó alanya
a) az a természetes személy, valamint
b) az az a) pontba nem tartozó, aki (amely) nem felel meg a vállalkozó (a hely adókról
szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pont) feltételeinek - és nem állam, nem
önkormányzat és nem szervezet -,
aki (amely) a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.”
2. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet alkalmazható rendelkezési alapján adófizetésre kötelezettek 2016.
január 31. napjáig, majd minden naptári év január 31. napjáig kötelesek bevallani az
adóköteles földtulajdonukat. Az önkormányzati adóhatóság a földtulajdonosokat
nyilatkozatra hívhatja fel.”
3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ezen rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja akkor alkalmazható, ha az önkormányzat
annak alkalmazhatóságára vonatkozó - külön önkormányzati rendeletben - részletes
feltételeket határoz meg.”
4. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját
követő nap hatályát veszti.”
Szabó József polgármester
Kérem a rendelet-tervezet elfogadását.
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a települési adóról szóló
24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:
1. § A települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó alanya
a) az a természetes személy, valamint
b) az az a) pontba nem tartozó, aki (amely) nem felel meg a vállalkozó (a hely adókról
szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pont) feltételeinek - és nem állam, nem
önkormányzat és nem szervezet -,
aki (amely) a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.”
2. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet alkalmazható rendelkezési alapján adófizetésre kötelezettek 2016.
január 31. napjáig, majd minden naptári év január 31. napjáig kötelesek bevallani az
adóköteles földtulajdonukat. Az önkormányzati adóhatóság a földtulajdonosokat
nyilatkozatra hívhatja fel.”
3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ezen rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja akkor alkalmazható, ha az önkormányzat
annak alkalmazhatóságára vonatkozó - külön önkormányzati rendeletben - részletes
feltételeket határoz meg.”
4. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját
követő nap hatályát veszti.

Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

A jelen rendeletet 2016. január 29. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző
Szabó József polgármester
Határozati-javaslatom az alábbi:
„A Képviselő - Testület
1. A települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról dönt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/13TÖRV/00292-1/2016. számú törvényességi felhívásban foglalt feltételeknek és
észrevételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmú rendelet-tervezet elfogadásával.
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2. A Rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése módosítását végrehajtotta, viszont a KépviselőTestület sajnálattal fogadta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal indokolás és
objektíve szakmai, jogszabályi alátámasztás és hivatkozás nélkül fogalmazta meg az
ide vonatozó állítását, amikor arra hivatkozott, hogy: „A Rendelet 7. § (2) és (3)
bekezdései ellentétesek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1)
bekezdésével, mert szabályozásuk nem felel meg a világos, érthető és megfelelően
értelmezhető normatartalomra vonatkozó előírásnak, mely sérti a jogbiztonság elvét.
„. A Képviselő-Testület bár módosította mindkét rendelkezést, megjegyezni kívánja,
hogy az eredeti jogszabályi rendelkezés is értelmezhető volt; aki a magyar nyelv
nyelvtani szabályaival tisztában van.
3. A Képviselő-Testület maradéktalanul eleget tesz a törvényességi felhívásban
foglaltaknak a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadásával.
4. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
11/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról dönt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/13TÖRV/00292-1/2016. számú törvényességi felhívásban foglalt feltételeknek és
észrevételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmú rendelet-tervezet elfogadásával.
2. A Rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése módosítását végrehajtotta, viszont a KépviselőTestület sajnálattal fogadta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal indokolás és
objektíve szakmai, jogszabályi alátámasztás és hivatkozás nélkül fogalmazta meg az
ide vonatozó állítását, amikor arra hivatkozott, hogy: „A Rendelet 7. § (2) és (3)
bekezdései ellentétesek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1)
bekezdésével, mert szabályozásuk nem felel meg a világos, érthető és megfelelően
értelmezhető normatartalomra vonatkozó előírásnak, mely sérti a jogbiztonság elvét.
„. A Képviselő-Testület bár módosította mindkét rendelkezést, megjegyezni kívánja,
hogy az eredeti jogszabályi rendelkezés is értelmezhető volt; aki a magyar nyelv
nyelvtani szabályaival tisztában van.
3. A Képviselő-Testület maradéktalanul eleget tesz a törvényességi felhívásban
foglaltaknak a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadásával.
4. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri és felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt.
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Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: azonnal.
6.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
Ismerteti a Kúra folyékony hulladékkal kapcsolatos megkeresését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Az ide vonatkozó határozat-tervezet az alábbi:
„A Képviselő-Testület
1. A folyékony hulladék elszállításával kapcsolatban indítványozza a Kúria felé,
hogy a HBMKH keresetét utasítsa el.
2. Felkéri a polgármestert
elkészíttetésére.

az

ide

vonatkozó

megkeresés

és

nyilatkozat

3. Az ügyvédi képviseletre felkéri Dr. Németh Árpád ügyvédet.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
12/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A folyékony hulladék elszállításával kapcsolatban indítványozza a Kúria felé,
hogy a HBMKH keresetét utasítsa el.
2. Felkéri a polgármestert
elkészíttetésére.

az

ide

vonatkozó

megkeresés

és

nyilatkozat

3. Az ügyvédi képviseletre felkéri Dr. Németh Árpád ügyvédet.”
Szabó József polgármester
Az óvoda épületének felújítására-bővítésére elkészültek a tervek, így a TOP-ba be tudjuk
adni. Ismerteti részletesen a terveket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Az ide vonatkozó határozat-tervezet az alábbi:
20

„A Képviselő-Testület
1. A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázati kiírásra a
pályázatát be kívánja adni a Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde (4275
Monostorpályi, Damjanich utca 1.) felújítására és fejlesztésére.
2. Jelen határozat a pályázattal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatnak is minősül.
3. A pályázathoz szükséges 172 264 Ft önerőt (1 db könyvtár parkoló-férőhely
kialakításának költsége) a mindenkori költségvetéséből biztosítja. Egyben
felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő további önerő leigazolására és
a szükséges kötelezettségvállalásokra.
4. A határozatban foglaltak végrehajtására és a végleges pályázat beadására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos, a pályázati kiírásnak megfelelően.
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
13/2016. (I. 28.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázati kiírásra a
pályázatát be kívánja adni a Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde (4275
Monostorpályi, Damjanich utca 1.) felújítására és fejlesztésére.
2. Jelen határozat a pályázattal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatnak is minősül.
3. A pályázathoz szükséges 172 264 Ft önerőt (1 db könyvtár parkoló-férőhely
kialakításának költsége) a mindenkori költségvetéséből biztosítja. Egyben
felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő további önerő leigazolására és
a szükséges kötelezettségvállalásokra.
4. A határozatban foglaltak végrehajtására és a végleges pályázat beadására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos, a pályázati kiírásnak megfelelően.
Felelős: a polgármester
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Szabó József polgármester
Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a
munkáját.
További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.
K.m.f.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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