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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-án megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:14-24/2016. (II. 15.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -  

 

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 14/2016. (II. 15.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 15/2016. (II. 15.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének beterjesztése  

- 16/2016. (II. 15.) számú határozat: Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 

döntés meghozatala  

- 17/2016. (II. 15.) számú határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási 

folyékony hulladékkal kapcsolatos bírósági ítélet elleni fellebbezés benyújtásáról 

döntés  

- 18/2016. (II. 15.) számú határozat: Hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatos 

döntés meghozatala a HBMKH – val kapcsolatos szakmai vélemény végett  

- 19/2016. (II. 15.) számú határozat: Az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatának elfogadása  

- 20/2016. (II. 15.) számú határozat: Szociális tűzifa rendelettel kapcsolatos döntés 

meghozatala  

- 21/2016. (II. 15.) számú határozat: Vendégebéddel kapcsolatos döntés meghozatala  

- 22/2016. (II. 15.) számú határozat: Horgászegyesület kérelméről döntés  

- 23/2016. (II. 15.) számú határozat: Monostorpályi Jövőjéért Szociális Szövetkezet 

részére tárgyi eszköz átadása a start mintaprogrammal kapcsolatban  

- 24/2016. (II. 15.) számú határozat: 107/2015. (IX. 30.) számú határozat módosítása  

 

Rendeletek:   

-  

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése 
(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladékkal kapcsolatos 

bírósági ítélet ellen fellebbezésről döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatos HBMKH-s szakmai véleményről 

döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Különfélék  
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Monostorpályi, 2016. február 15.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. február 15-én 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  

- Futó Ferencné képviselő   

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Csuka Tamás képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 5 fő képviselő jelen van. 2 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beterjesztése 
(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladékkal kapcsolatos 

bírósági ítélet ellen fellebbezésről döntés (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatos HBMKH-s szakmai véleményről 

döntés (írásos 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. 

 

Javasolja, hogy a meghívóban és az előbb ismertetett napirendi pontokat fogadja el a 

Képviselő – Testület.  

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 
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Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

14/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2016. február 15. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

beterjesztése (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mi a javaslat?  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

2/2016. (II. 15.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Monostorpályi Községi 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét még ne fogadja el. A törvény 

szerinti határidőben terjessze átdolgozás után a Képviselő-Testület elé a 

polgármester.  

 

2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal 

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.  

 

Közlöm ezen napirendi pont keretén belül a pénzügyi bizottság alábbi határozatát is:  

 

3/2016. (II. 15.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Megállapítja, hogy valamennyi önkormányzati képviselő, továbbá a pénzügyi 

bizottság külsős bizottsági tagjai, valamint a velük egy háztartásban élő közeli 

hozzátartozók elkészítették és leadták a vagyonnyilatkozatukat.  

 

2. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a jelen döntésről tájékoztassa a Képviselő-

Testületet.  

Felelős: a pénzügyi bizottság elnöke  

Határidő: a soron következő Képviselő-Testületi ülés   

 

Szabó József polgármester  
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
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Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve ne fogadjuk még el a 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

15/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület  

Nem fogadja el jelenleg a Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, azt átdolgozásra visszaküldi a polgármester 

és a jegyző részére azzal, hogy a törvényes határidőn belül terjessze végleges 

elfogadásra a Képviselő-Testület elé.  

Határidő: folyamatos.  

Felelős: polgármester és a jegyző  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy ne fogadjuk el a Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetési javaslata szerint a saját bevételeinek az összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét sem.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

16/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület  

Nem fogadja el a Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

javaslata szerint a saját bevételeinek az összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét sem. Azt 

átdolgozásra visszaküldi a polgármester és a jegyző részére azzal, hogy a törvényes 

határidőn belül terjessze végleges elfogadásra a Képviselő-Testület elé. 

Határidő: folyamatos.  

Felelős: polgármester és a jegyző  

 

2.napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladékkal 

kapcsolatos bírósági ítélet ellen fellebbezésről döntés (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

1. Kéri a Debreceni Törvényszéket, hogy a határozat mellékleteként értelmezendő 

fellebbezés alapján a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

7.K.27.682/2015/5. számú ítéletét helyezze hatályon kívül.  

 

2. Az önkormányzat képviseletére a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott 

ügyvéd jogosult az eljárásban.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és a jegyző” 

  

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

17/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

1. Kéri a Debreceni Törvényszéket, hogy a határozat mellékleteként értelmezendő 

fellebbezés alapján a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

7.K.27.682/2015/5. számú ítéletét helyezze hatályon kívül.  

 

2. Az önkormányzat képviseletére a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott 

ügyvéd jogosult az eljárásban.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

 

3.napirendi pont: Hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatos HBMKH-s szakmai 

véleményről döntés (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Ismerteti a kormányhivatal szakmai véleményét.   

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosítása előtt kikéri a MEKH 

véleményét arról, hogy a többlethulladékkal kapcsolatosban lehetséges e a 

közszolgáltató részéről számla kibocsátása az ingatlantulajdonosok felé.”  
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

18/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosítása előtt kikéri a MEKH 

véleményét arról, hogy a többlethulladékkal kapcsolatosban lehetséges e a 

közszolgáltató részéről számla kibocsátása az ingatlantulajdonosok felé.   

 

4.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Elkészítette a közbeszerzési szakértőnk az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatát. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatát.  

 

2. A bíráló bizottság tagjai: Juhász Péter elnök, Sebők Istvánné és Morák Gézáné 

tagok.  

 

3. A 98/2013. (IX. 26.) számú határozat szerint elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 

hatályát veszti.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

19/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatát.  

 

2. A bíráló bizottság tagjai: Juhász Péter elnök, Sebők Istvánné és Morák Gézáné 

tagok.  
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3. A 98/2013. (IX. 26.) számú határozat szerint elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 

hatályát veszti.   

 

Szabó József polgármester  

A kormányhivatal e-mail-ben megkereséssel élt felénk, hogy a szociális tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendeletünk pár pontját nem tartják 

szabályosnak.  

Ezek:   

- 3. § (1) bekezdés c) pontja:  

„Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban 

meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család  

 … 

c) 2015. év első három negyedévére vonatkozóan hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj tartozása van.”  

- 3. § (4) bekezdése:  

„A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakat a 2. § a) – d) pontja szerinti 

jogosultakra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a polgármesteri megállapító 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül rendeznie kell tartozását, 

ellenkező esetben a polgármesteri megállapító határozat saját hatáskörben 

visszavonásra kerül.” 

 

Álláspontunk szerint nem jogszerűtlen, így nem javaslom ennek a módosítását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

Nem kívánja módosítani a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

20/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

Nem kívánja módosítani a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét.    

 

Szabó József polgármester  

A iskola tagintézmény-vezetője kérte, hogy amennyiben lehetséges, úgy a pedagógusok 

részére biztosítsuk kedvezményes áron a vendégebédet. Én úgy gondolom, hogy a 

vendégebéd ára igenis megfizethető, ezért azon ne módosítsuk.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

Nem kívánja csökkenteni a vendégebéd árát.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

21/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   
Nem kívánja csökkenteni a vendégebéd árát.    

 

Szabó József polgármester  

A horgászegyesülettel kapcsolatban még mindig nem sikerült a 023/2 hrsz – ú ingatlan 

visszaadásában megállapodni, nem hajlandóak dönteni róla. Úgy gondolom, hogy volt idejük 

arra, hogy ott horgásztavat alakítsanak ki, eddig nincs információnk arról, hogy bármit is 

tettek volna ez ügyben.  

 

Javaslom, hogy a korábban meghozott határozatainkat tartsuk fenn.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

1. A 115/2015. (X. 15.) számú, valamint a 116/2015. (X. 15.) számú határozataiban 

foglaltakat változatlan formában fenntartja.  

 

2. Az önkormányzat képviseletére, a kötelezettségvállalásokra, valamint a határozatok 

végrehajtására a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott ügyvéd jogosult.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

22/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   
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1. A 115/2015. (X. 15.) számú, valamint a 116/2015. (X. 15.) számú határozataiban 

foglaltakat változatlan formában fenntartja.  

 

2. Az önkormányzat képviseletére, a kötelezettségvállalásokra, valamint a határozatok 

végrehajtására a polgármester, a jegyző, vagy az általuk megbízott ügyvéd jogosult.    

Szabó József polgármester  

A startminta programban vállaltuk a tavalyi évben, hogy a létrehozott szociális 

szövetkezetnek átadjuk a tárgyi eszközöket. Ezek ismertetve. Javaslom, hogy ezeket a tárgyi 

eszközöket a Monostorpályi Jövőjéért Szociális Szövetkezet részére adjuk át.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

1. A 2015. évben hatósági szerződésben vállalt, a startminta program keretén belül az 

önkormányzat által beszerzett tárgyi eszközöket haszonkölcsön szerződés keretén 

belül átadja a Monostorpályi Jövőjéért Szociális Szövetkezet részére.  

 

2. A feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

 

3. A kötelezettségvállalásra a polgármester és a jegyző jogosult.„  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

23/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

1. A 2015. évben hatósági szerződésben vállalt, a startminta program keretén belül az 

önkormányzat által beszerzett tárgyi eszközöket haszonkölcsön szerződés keretén 

belül átadja a Monostorpályi Jövőjéért Szociális Szövetkezet részére.  

 

2. A feladatok elvégzésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt.  

 

3. A kötelezettségvállalásra a polgármester és a jegyző jogosult.„  

Szabó József polgármester  

A 107/2015. (IX. 30.) számú határozatban adminisztratív okok miatt rossz szöveg maradt a 

jegyzőkönyvben, de nem erről döntött a Képviselő-Testület. A „MONOSTORPÁLYI ÉLEN 

A JELENBEN Szociális Szövetkezet” szövegrész helyett a „Monostorpályi Jövőjéért 

Szociális Szövetkezet”-nek kell volna szerepelnie a határozat 4-es és 8-as pontjában.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom az alábbi határozati – javaslat elfogadását:  

„A Képviselő - Testület   

A 107/2015. (IX. 30.) számú határozat 4-es és 8-as pontjában a „MONOSTORPÁLYI 

ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet” szövegrészt „Monostorpályi Jövőjéért 

Szociális Szövetkezet”-re módosítja.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

24/2016. (II. 15.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület   

A 107/2015. (IX. 30.) számú határozat 4-es és 8-as pontjában a „MONOSTORPÁLYI 

ÉLEN A JELENBEN Szociális Szövetkezet” szövegrészt „Monostorpályi Jövőjéért 

Szociális Szövetkezet”-re módosítja.   

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  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


