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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 10-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:25-36/2016. (III. 10.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 2-5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletek   

 

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 25/2016. (III. 10.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 26/2016. (III. 10.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzata saját 

bevételei összegének, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegének elfogadása  

- 27/2016. (III. 10.) számú határozat: Önkormányzat és intézményei elemi 

költségvetéseinek elfogadása  

- 28/2016. (III. 10.) számú határozat: Vendégebéd árának meghatározása  

- 29/2016. (III. 10.) számú határozat: Horgászegyesület támogatásáról döntés  

- 30/2016. (III. 10.) számú határozat: 1062 és a 1063 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

döntés, területvásárlás  

- 31/2016. (III. 10.) számú határozat: ÖNHIKI beadásáról döntés  

- 32/2016. (III. 10.) számú határozat: Nyugdíjas Klub támogatásáról döntés  

- 33/2016. (III. 10.) számú határozat: Társadalmi és környezetvédelmi szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztésre (TOP 1.2.1.-15) pályázat beadása a Monostorpályi 

023/2 hrsz-ú ingatlanra, valamint további TOP pályázatok beadásáról döntés, 

felhatalmazás  

- 34/2016. (III. 10.) számú határozat: Térfigyelő kamerák megvásárlására felkérés az 

M.F.Ü Kft felé  

- 35/2016. (III. 10.) számú határozat: Gondozási Központ alapító okiratának 

módosítása  

- 36/2016. (III. 10.) számú határozat: Akcióterv elfogadása  

 

Rendeletek:   

- 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről  

- 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet: a települési támogatásról szóló 1/2015. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet: a pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

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

- 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet: az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

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

Előterjesztő: a polgármester   
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2. A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2016. március 10.    

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. március 10-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendes nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. 

utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Futó Ferencné képviselő   

- Nyilas József képviselő 

- Csuka Tamás képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 3 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 elfogadása 
(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. 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. 

 

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

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

25/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2016. március 10. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

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

elfogadása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

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

 

Futó Ferencné PB elnöke  

5/2016. (III. 10.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét fogadja el.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal.  

 

Szabó József polgármester  
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe fogadjuk még el a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:   

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

2/2016. ( III. 11.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, 
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdése, a 143. § (4) bekezdés b) pontja, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületére 

(továbbiakban: „Képviselő-Testület”) és szerveire, Monostorpályi Község Önkormányzata 

(továbbiakban: „Önkormányzat”) által alapított és irányított költségvetési szervekre 

(továbbiakban: „intézmények”), a Polgármesteri Hivatalra, továbbá mindazon 

magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 

amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. 

 

2. Általános rendelkezések 

2. §. 

 

(1) A Képviselő-Testület a jelen költségvetési rendelet címrendjét a (2) bekezdés szerint 

állapítja meg. 

 

(2) Az intézmények önálló címeket alkotnak, amely az alábbi: 

   a) I. cím: Monostorpályi Polgármesteri Hivatal,  

   b) II. cím: Gondozási Központ és Község Könyvtár,   

   c) III. cím: helyi önkormányzat elemi költségvetése.   

   d) IV. cím: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

(3) Az intézmények bevételei, valamint kiadásai a (2) bekezdésre figyelemmel, azon belül    

külön címeket alkotnak, melyeken belül a római számmal jelölt költségvetési sorok  

alcímeket, míg az arab számozással jelölt sorok jogcímeket jelölnek. 

 

(4) Az intézmények bevételeit a I/A, II/A, III/A, IV/A. (cím) rögzítik. Az intézmények 

kiadásait I/B – C, a II/B – C , a III/B – C és a IV/B-C (cím) tartalmazzák. 

 

(5) Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás a Képviselő-Testület hatásköre, melynek   

előkészítéséről a polgármester intézkedik. 

 

(6) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a 2016. évi 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és 

teljesített kiadások előirányzatait is. 

 

(7) A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat intézményfenntartói társulás keretében működik 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata gesztorságával.  

 

 

3. A költségvetési főösszeg 

3. § 

 

(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését (hitel összege nélkül) 

508.635.- E Ft bevételi és kiadási előirányzattal intézményfinanszírozás nélkül, 
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intézményfinanszírozással pedig 630.766.-E Ft bevételi és kiadási előirányzattal. Ezek  

tartalmazzák az intézményi mikrotérségi társulás keretében ellátandó családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is. 

 

(2) A feladatfinanszírozás végett, mivel az adott feladatokra kapott összeg nem 

csoportosítható át másra, ezért az adott intézményeknél intézményfinanszírozás nélkül az 

alábbi működési hiány (többlet) mutatható ki:  

a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya       - 10.433.- E Ft,  

b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya    -2.180.-E Ft,  

c) Elemi önkormányzat költségvetésében többlet --- E Ft,  

d) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya   -753.-E Ft,  

Összességében a működési hiány az a) – tól d) pontokig figyelembe véve önkormányzati 

szinten  -13.366.- E Ft.  

 

(3) A felhalmozási jellegű kiadásoknál az EU-s pályázatok vonatkozásában minden esetben az 

önerőként az EU Önerő Alapból megpályázott összeg került feltüntetésre. Egyéb 

pályázatoknál az önerő a pénzmaradványból van kimutatva előirányzatként. Ez okozza azt, 

hogy az egyensúly a bevételek és a kiadások között megvan.   

 

(4) Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1. melléklet 

tartalmazza. Kiadási oldalon összevontan tartalmazza valamennyi intézmény kiadásait kiemelt 

előirányzatonkénti tagolásban - ide értve az általános tartalék és céltartalék előirányzatait is. 

 

(5) A kiadási előirányzaton belül – önkormányzat összesenként – a kiemelt előirányzatokat a 

Képviselő-Testület az 1. melléklet szerinti mérleg szerint állapítja meg. az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

4. Bevételek 

4. § 

 

(1) A bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, valamint előirányzat csoportonkénti 

megbontását Önkormányzat szinten a 1/A. melléklet a személyi juttatás, munkaadót 

terhelő járulékokat az 1/B. melléklet, az I/C. melléklet a dologi kiadásokat rögzíti. 

 

(2) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során, a folyamatos fizetőképesség biztosítása  

céljából - az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései 

alapján -, a pénzügyi szükségletekhez igazodva működési hitel vehető fel, melyről a 

Képviselő - Testület  dönt, továbbá legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó 

munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe. Ez utóbbihoz is a 

Képviselő-Testület döntése szükséges. Lehetőség szerint munkabért minden hónap 10.-

én kell utalni.  

 

(3) Az Önkormányzat hiteleinek állományát és a több évre vállalt kötelezettségeit a 7. 

melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság 

beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán negyedév végén - kivéve június és 

december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A 

félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A helyi 

adók számláin és az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra 

vonatkozóan az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(5) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy  

átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos 

összeggel módosítják. Az előirányzat módosítás előkészítéséről a polgármester 

intézkedik, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. 

 

(6) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési  

fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat(ok) számára 

pótelőirányzatot biztosít vagy Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, 

az előirányzat-módosítás előkészítéséről a polgármester intézkedik. 

 

(7) Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy szerinti költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait 

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 7.melléklet tartalmazza.  

 

5. Kiadások 

5. § 

 

(1) A Képviselő-Testület az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan 

működő intézmények működési, fenntartási kiadásait - intézményeken belül, kiemelt 

      előirányzatonként részletezve - a I-IV/B-C. cím szerint állapítja meg. 

 

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat(ok) 

költségvetéséből, a soron következő Képviselő-Testület elé kell terjeszteni a    

költségvetési rendelet módosítását. 

 

(3) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 3. számú mellékletben 

rögzített előirányzat-felhasználási ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási 

ütemterv becslési eljárással készült, ezért tervezett kiadások esetében – hivatkozva az 

Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő 

szerződések előkészítésére csak a bevételek alakulásának elemzését követően, a 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás rendjéről szóló együttes 

polgármesteri és jegyzői utasításban szabályozott eljárási rendalapján kerülhet sor. 

 

(4) A Képviselő-Testület általános tartalékot és céltartalékot 1. melléklet szerint állapítja 

meg. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerinti közvetett 

támogatást nem biztosít.  

 

(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet az EU-s 

támogatással megvalósuló fejlesztéseket, valamint az önkormányzat ezen 

programokhoz való hozzájárulásait a 7. melléklet, a finanszírozási ütemtervezet a 6. 

melléklet tartalmazza. Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a költségvetési 

évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése jelenleg nem ismert, ismertté válás esetén a rendelet mellékleteiben 

szerepeltetésre kerül.   

 

(6) A Képviselő-Testület a jutalmat nem tervez be.  

 

 

(7) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 

megbontásban a 2. melléklet, a Gondozási Központ és Községi Könyvtárét a 3. melléklet, 

az önkormányzatét (elemi) a 10. melléklet, a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsődéét 



41 

 

IV-D. melléklet rögzíti, az önkormányzat összesent pedig az I/D. melléklet. Az 

önkormányzat által nyújtott szociális ellátások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az intézmények (magas költségvetési hiányára tekintettel a kötelezettségvállaló 

személye az önkormányzat vonatkozásában továbbra is a polgármester. Ennek értelmében 

is minden egyes, az intézményeket érintő valamennyi kiadás tekintetében – még akkor is, 

ha a döntés nem a polgármester hatáskörébe tartozik – a polgármester engedélye 

szükséges. Ezt figyelembe véve a 2016.évben a költségvetésben nem kerülnek zárolásra 

előirányzatok. 

 

(9) Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét a 12. melléklet tartalmazza.  

(10) Az Áht. 23. (2) bekezdés g) pont végrehajtását szolgáló melléklet a 11. melléklet.  

(11) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nem kötelező feladatokat, valamint az 

állami (államigazgatási) feladatokat a 13. melléklet tartalmazza, az ezen kívüliek a 

kötelezőek.  

(12) A tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő - Testület a polgármesterre ruházza, 

melynek megfelelően a polgármester jogosult önálló nyilatkozat megtételére.  

 

6. A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének 

kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja 

magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, ha a bevételekre 

vonatkozó jogszabályi előírások év közben nem változnak. A kiadási előirányzat nem jár 

felhasználási kötelezettséggel. 

 

(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat 

módosítás a Képviselő-Testület hatásköre. 

 

(3) Az általános tartalék felhasználására (igénybevételére) tárgyév május 31-ig – vis maior 

esetét kivéve – nem kerülhet sor.  

 

(4) Az Ávr. 109. § (6) bekezdése alapján készpénzben az 1993. évi III. törvény szerinti 

ellátásokat, a közfoglalkoztatottak munkabérét, a közüzemi számlákat  lehet teljesíteni. 

Ettől eltérni csak akkor lehetséges, ha azonnali fizetésre van szükséges és átutalás nem 

lehetséges.  

 

(5) A polgármesternek az Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti forrásfelhasználásnak felső 

értékhatárt a Képviselő - Testület nem határoz meg. Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) 

pontja alapján az intézményvezetőknek az intézményük saját elemi költségvetése 

végrehajtására terjed ki a hatáskörük, a polgármesteré és a jegyzőé az egész 

önkormányzati költségvetés végrehajtására, utasítási és ellenőrzési jogokra az 

intézmények felett.  

 

(6) Bármilyen pályázat beadásáról a polgármester dönthet akkor, ha arról azonnal kell 

dönteni és a pályázati dokumentációnak a Képviselő - Testület elé terjesztése a 

pályázat nem határidőben való beadását eredményezheti; ugyanez érvényes bármely 
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kötelezettségvállalásra. Az Ávr. 72. § (3) bekezdésének ab) pontja alapján, a 

Képviselő - Testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy - pályázat 

benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő - Testületi döntés 

hiányában - az önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani 

kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében 

előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat 

támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá 

tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben 

megváltoztathatja. 

 

(2) Az intézmények többletbevételével kapcsolatos felhasználási kötelezettség, annak 

jóváhagyása a Képviselő-Testület hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha az 

intézmények kiadásai meghaladják – akár időarányosan is – a bevételüket, akkor a 

kiadások teljesítése és a további gazdálkodás hatékonyságának betartása érdekében 

minden esetben a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges. 

 

(3) Az intézmény vezetője az intézmény elemi költségvetésének bevételi előirányzatát 

meghaladó kiadási előirányzatra kötelezettséget, valamint meghatározott tárgyéven túl 

fizetési kötelezettséget csak a polgármester előzetes jóváhagyó döntése alapján 

vállalhat. 

 

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 

pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv felülvizsgálja, a 

felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát az Ávr.-ben előírtak 

figyelembevételével használhatja fel. Jelenleg a 14. melléklet szerint és célra fogadja 

el a Képviselő – Testület, melyet döntésének megfelelően (nem kötött 

pénzmaradványt) bármikor megváltoztathat.  

 

(5) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-Testület, míg a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a 

feladatellátás szabályait, a kötelezettségvállalás összegét külön polgármesteri és 

jegyzői együttes utasítás szabályozza.  

 

(6) A Képviselő-Testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi 

költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére kiemelt 

figyelemmel és kötelezettséggel a (2) - (3) bekezdésekben foglaltakra. 

 

7. Az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 

 

8. § 

 

(1) A Képviselő-Testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését (I., I/A-C.) e rendelettel 

hagyja jóvá. A helyi önkormányzat elemi költségvetését a Képviselő-Testület a III. 

cím és megbontásai, valamint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.  
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(2)  A Képviselő-Testület az intézmények létszámkeretét elkülönítetten, valamint 

összesítve 2016. január 1-jétől a 8. melléklet szerint állapítja meg, mely külön alcímet 

alkot. 

 

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2016. január 1-jétől 38.650 Ft. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási előirányzatán belül a közüzemi 

költségeket meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését 

követően – elsőbbséget élvez.   

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

E rendelet 2016. március 12. napján lép hatályba. 

 

Szabó József        Juhász Péter  

polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Jelen rendeletet 2016. március hó 11. napján kihirdettem.  

 

 

Juhász Péter 

jegyző 

 

A 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei annak terjedelmét figyelembe 

véve a jegyzőkönyv részét képezve, de a mellékletben lesznek feltüntetve.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy 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.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

26/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület  

Elfogadja 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.  

 

Szabó József polgármester  
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Javaslom, hogy fogadjuk el a Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei elemi 

költségvetését.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

27/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

 

A Képviselő-Testület  

Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési javaslata 

szerint Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei elemi költségvetését.  

 

2.napirendi pont: A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a települési 

támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. 

(III. 11.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) 

bekezdésében g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a meghatározott feladatkörében eljárva a 

települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el:  
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1. §  A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 8. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„8. §  (1)  A pénzbeli települési támogatás formái 

a) eseti települési támogatás  

aa) települési létfenntartási támogatás,  

ab) rendkívüli települési támogatás,  

ac) települési temetési támogatás,  

ad) települési beiskolázási támogatás,  

ae) települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás,  

af) települési kelengyetámogatás.   

b) rendszeres települési támogatás a települési lakásfenntartási 

támogatás.  

(2) A természetbeni települési támogatásként értelmezendő a települési 

közgyógyellátás. 

(3)  Eltérő rendelkezésig a 25/A. – 25/C. §-okban meghatározottakat – ide 

értve a kérelmek beadását is – 2016. december 31. napjáig lehet 

alkalmazni.”  

 

2. §  A Rendelet 10. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„10. §  A rendszeres pénzbeli települési támogatást évente kell felülvizsgálni.”   

 

3. §  A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(2)  Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 

egységek összegének hányadosával.”  

 

4. §  A Rendelet a 25. § -t követően a következő 13. alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:  

„13. Települési beiskolázási támogatás  

 

25/A.  § (1)  Települési beiskolázási támogatásra jogosult az a településen működő 

óvoda-bölcsődébe beíratott gyermek, valamint településen működő általános 

iskolába beíratott gyermek, tanuló, továbbá középfokú oktatási – nevelési 

intézménybe tanulmányokat folytató gyermek, tanuló után egy törvényes 

képviselő, a családban lévő jövedelemtől függetlenül, mely jogosultság az (5) 

bekezdésben meghatározott kifizetési időpontot követő szeptember hónapban 

kezdődő tanévre vonatkozik.  

(2)  A településen működő óvoda-bölcsődébe beíratott gyermek, valamint 

településen működő általános iskolába beíratott gyermek, tanuló után 

hivatalból való eljárás indításával történik a támogatásra való 

jogosultság megállapítása. 

(3)  A középfokú oktatási – nevelési intézményben tanulmányokat folytató 

gyermek, tanuló után a törvényes képviselője kérelme benyújtása 

alapján történik a támogatásra való jogosultság megállapítása, melyhez 

csatolni kell a naptári év szeptemberében kezdődő tanévre vonatkozó, a 

tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolást.    

(4)  Települési beiskolázási támogatás az általános iskolai és középfokú 

oktatási – nevelési intézmény tanulójának ugyanazon megismételt 

tanéve esetén nem biztosítható.      



46 

 

(5)  A települési beiskolázási támogatás összege 10.000 Ft/gyermek, 

tanuló/tanév; az arra jogosult törvényes képviselőnek történő kifizetése 

minden év augusztus hónapjában esedékes.”   

 

5. §  A Rendelet az e rendelet 4. § - a alapján kiegészített 25/A. § -t követően a következő 

14. alcímmel és 25/B. §-sal egészül ki:  

„14. Települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás 

 

25/B.  § (1)  Települési folyékony háztartási szennyvíz támogatásra  jogosult azon 

természetes személy ingatlan tulajdonosa vagy ingatlanhasználója, 

akinek az ingatlanát határoló közterületen nincs a közműves 

szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-

rendszer kiépítve, így az arra történő rácsatlakozás nem biztosított és a 

tulajdonos (használó) a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltató (vagy közérdekű) szolgáltató általi 

elszállíttatására köteles. A jogosultság az ingatlantulajdonos 

(ingatlanhasználó) családja jövedelemétől független.  

(2)  A települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás kérelem alapján 

biztosítható, évente egy alkalommal, 5 köbméter háztartási szennyvíz 

mennyiségéig.   

(3)  A települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás összege a 

közszolgáltató (közérdekű szolgáltató) által legfeljebb 5 köbméter 

háztartási szennyvíz után az ingatlan tulajdonosa (használója) részére 

kiszámlázott bruttó összeg és a közműves szennyvízelvezetés és -

tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszerre  rácsatlakozható 

ingatlan szennyvízdíja bruttó összegének különbözete.”   

 

6. §  A Rendelet az e rendelet 5. § - a alapján kiegészített 25/B. § -t követően a következő 

15. alcímmel és 25/C. §-sal egészül ki:  

„15. Települési kelengyetámogatás   

 

25/C.  § (1)  Települési kelengyetámogatásra jogosult a megszületett gyermek után 

egy törvényes képviselője, a családban lévő jövedelemtől függetlenül.    

(2)  A települési kelengyetámogatás jogosultságának megállapítása 

hivatalból való eljárás indításával történik.  

(3)  Települési kelengyetámogatás összege 10.000 Ft/megszületett gyermek; 

az arra jogosult törvényes képviselő részére történő kifizetése a 

gyermek 2 hónapos koráig esedékes; a 2016. január 1.-je és 2016. 

március 16. napja között született gyermek után 2016. május 16. 

napjáig.”   

 

7. §  Ez a rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő  

ügyekben is kell alkalmazni.  

 

8. §  Hatályát veszti a Rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja.    

 

  

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  
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A jelen rendeletet 2016. március 11. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

3.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Szükséges módosítani a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítását a Gondozási 

Központban alkalmazható térítési díjak meghatározása miatt.  

Ismerteti a rendelet-tervezetet.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

6/2016. (III. 10.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a pénzbeli - és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal. 

 

Szabó József polgármester   

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy az általam ismertetett rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el:  

 

Szavazás.  

 

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

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletét, 

amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – testületének  

4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 114. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

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

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
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a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet 

Melléklete lép.  

 

2. §  (1)  Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.   

(2)  A jelen rendelet 2016. április 2. napján hatályát veszti.  

 

 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 

Ez a rendeletet 2016. március 11. napján kihirdettem.  

 

 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 

Melléklet a 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez   

Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 

Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 

díj (Ft)  

1. - 4. pontban 

bruttó  

Áfa 

összeg

e (Ft)  

Összesen 

(B+C)  

1 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

51.000 0 51.000 

2 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens ellátottra) normatíva 

támogatott  

1 700 0 1 700 

3 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

51.000 0 51.000 

4 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 

normatíva támogatott  

1 700 0 1 700 
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5 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

havi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

0 0 0 

6 

Gondozási Központban az 

idősek bentlakásos ellátásra 

napi  

(demens és átlagos ellátottra) 

nem normatíva támogatott  

0 0 0 

7 Szociális étkezés   

8 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200%-áig 

295 80 375 

9 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

200-300%-a között 

345 90 435 

10 

- a öregségi 

nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 

300%-ától  

355 95 450 

11 
Szociális étkeztetés  

kiszállításának összege 
30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
0 0 0 

13 

Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés 

nélkül  

0 0 0 

14 Házi szociális ellátásra   - -  

 

 

Nyersanyagnormák 

Sorszám  A B (nettó)    

1 Szociális étkezés (ebéd)  264   

2 
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli, 

ebéd, vacsora)   
560  

 

3  
Idősek napközbeni ellátása (tízórai, 

ebéd, uzsonna)  
0  

 

 

Szabó József polgármester  

Szükséges  volt felülvizsgálni a vendégebéd árát is. Minimális emelés történt. Ismerteti a 

vendégebéd változását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

A Képviselő - Testület   
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1. A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 433 Ft nettó összegben és 117 Ft Áfa 

összegben határozza meg 2016. április 1.napjától.  

 

2. A vendégebéd napi norma összegét nett 264 Ft/nap összegben állapítja meg 

2016. április 1. napjától.  

 

Szavazás.  

 

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

 

 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

28/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 433 Ft nettó összegben és 117 Ft Áfa 

összegben határozza meg 2016. április 1.napjától.  

 

2. A vendégebéd napi norma összegét nett 264 Ft/nap összegben állapítja meg 

2016. április 1. napjától.  

 

Szabó József polgármester  

A Monostorpályi Sport Horgász Egyesület kérelemmel fordult felénk, 150.000 Ft támogatást 

kérnek. Azért, mert a korábbi elnök nem végezte el megfelelően a munkáját és ezért bírságot 

kapott az egyesület. Sajnos a Monostorpályi 023/2 hrsz-ú  ingatlannal kapcsolatban is 

rengeteget problémáznak, nem akarták visszaadni holott 10 év alatt semmilyen munkálatokat 

ott nem végeztek.  

 

Juhász Péter jegyző  

Én javasolnám azt, hogy támogassa a Képviselő-Testület a horgászegyesület kérését.  

 

Szabó József polgármester  

Én viszont nem támogatom, mivel ilyen esetben akkor minden évben jönni fognak azért, hogy 

ha bírságot kapnak, akkor a Képviselő-Testület azt úgymond fizesse ki támogatás formájában. 

Viszont amennyiben a horgászegyesület tagjai új egyesületet akarnak létrehozni, abban 

minden segítséget megadunk.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályi Sport Horgász Egyesületet részére nem biztosít 150.000 Ft 

támogatást.  

 

2. Felajánlja segítségét abban, hogy ha és amennyiben a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület tagjai új egyesületet akarnak alapítani, abban minden szakmai segítséget 

megad számukra.”   
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

29/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályi Sport Horgász Egyesületet részére nem biztosít 150.000 Ft 

támogatást.  

 

2. Felajánlja segítségét abban, hogy ha és amennyiben a Monostorpályi Sport Horgász 

Egyesület tagjai új egyesületet akarnak alapítani, abban minden szakmai segítséget 

megad számukra.  

 

Szabó József polgármester  

Bicikliutat akarunk kialakítani a Rózsa utca folytatásából az Egészségház felé. Ehhez 

szükséges a Katolikus Egyház tulajdonában lévő 1062 hrsz-ú ingatlanból egy területet 

megvásárolnunk, amely 252.000 Ft lenne. A telekalakítás és a földmérés, valamint az ügyvédi 

költséget és a földhivatali és egyéb díjakat a Képviselő-Testületnek kellene állnia. Nagyon 

fontosnak tartom ennek az útnak a kialakítását, mivel így a gyermekek is biztonságosabban 

tudnak majd iskolába járni.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

1. Indítványozza a Monostorpályi 1062 és 1063 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását és a 

1062 hrsz-ú ingatlanból területet vásárol 252.000 Ft összegért.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vázrajz, valamint valamennyi kapcsolódó 

dokumentum, okirat elkészíttetésére.  

 

3. Az 1. pont szerinti valamennyi feladat ellátásához szükséges költséget és díjakat az 

önkormányzat mindenkori költségvetéséből biztosítja.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

30/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
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1. Indítványozza a Monostorpályi 1062 és 1063 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását és a 

1062 hrsz-ú ingatlanból területet vásárol 252.000 Ft összegért.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vázrajz, valamint valamennyi kapcsolódó 

dokumentum, okirat elkészíttetésére.  

 

3. Az 1. pont szerinti valamennyi feladat ellátásához szükséges költséget és díjakat az 

önkormányzat mindenkori költségvetéséből biztosítja.  

 

 

 

 

 

Szabó József polgármester  

Lehetőség nyílik 2016. évben is arra, hogy az önkormányzat beadja a pályázatát a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási pályázati kiírásra, 

közismertebb nevén az ÖNHIKI-ra. 2016. szeptember 30.-ig lehet a pályázatokat benyújtani, 

folyamatos lehetőséggel. Javaslom, hogy ezt mindenképpen tegyük meg, amikor majd 

szükségessé válik, erre kérem a Képviselő-Testület felhatalmazását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata beadja a pályázatát a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázatot készítse el és döntsön arról, 

hogy mely időpontban nyújtja be azt.  

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: a polgármester”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

31/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata beadja a pályázatát a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási pályázati kiírásra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázatot készítse el és döntsön arról, 

hogy mely időpontban nyújtja be azt.  

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: a polgármester  
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Szabó József polgármester  

A Nyugdíjas Klub nagyon szép eredményeket ér el a fellépéseivel, azokkal a produkciókkal, 

amelyeket saját maguk találnak ki és adnak elő. Harkányban fognak most fellépni, javaslom, 

hogy támogassuk a fellépésüket az útiköltség és az ide vonatkozó jelentkező költség 

önkormányzat általi átvállalásával és annak biztosításával.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

A Nyugdíjas Klub tagjainak 2016. évi Harkányi fellépését támogatja azzal, hogy az 

önkormányzat biztosítja az útiköltség és az ide vonatkozó jelentkező költségeket.  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

32/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
A Nyugdíjas Klub tagjainak 2016. évi Harkányi fellépését támogatja azzal, hogy az 

önkormányzat biztosítja az útiköltség és az ide vonatkozó jelentkező költségeket.  

 

Szabó József polgármester  

Szükséges módosítani az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet. Ismerteti a rendelet-tervezetet. 

Kérdezi a pénzügyi bizottság javaslatát.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

7/2016. (III. 10.) PB határozat:  

A pénzügyi bizottság  

1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy az étkeztetésről és az igénybevételéért 

fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.  

 

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

tájékoztassa.  

Felelős: a PB elnöke  

Határidő: azonnal. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javaslom, hogy a Képviselő-Testület fogadja el az általam ismertetett rendelet-tervezetet.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az 

igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletét, 

amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének  

5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. 

(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 8. pontja, a 42. § 1. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva,  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 

bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 148. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltakra,   

a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el: 

1.§ Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) Melléklete helyébe jelen 

rendelet Melléklete lép.   

2.§  A jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés napját 

követő napon hatályát veszti.    

 

Szabó József 

polgármester   

Juhász Péter  

jegyző  

 

Jelen rendeletet 2016. március 11. napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  

Melléklet az 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez  

 

„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet  

 

S.sz. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak 

(Ft) 

A B C D 

 1.  ÓVODA  Tízórai 80 

     Ebéd 190 

     Uzsonna 80 

     Összesen 350 

 2/A. ALSÓS 

GYERMEK 

 Tízórai 80 

     Ebéd 200 

     Uzsonna 80 

     Összesen 360 

2/B ALSÓS  Tízórai 200 
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GYERMEK 

     Ebéd 80 

     Összesen 280 

2/C 
FELSŐS 

GYERMEK 

 Tízórai 90 

     Ebéd 220 

     Uzsonna 90 

     Összesen 400 

2/D 
FELSŐS 

GYERMEK 

 Tízórai 220 

     Ebéd 90 

     Összesen 310 

3. BÖLCSŐDE Reggeli 80 

     Tízórai 40 

     Ebéd 190 

     Uzsonna 80 

     Összesen 390 

 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.  

 

Szabó József polgármester  

Jelennek meg hamarosa a TOP pályázatok. Az óvoda bővítésére, felújítására vonatkozóan már 

döntöttünk, most a turisztikai pályázat beadásáról kellene, amely során a Monostorpályi 023/2 

hrsz- ú ingatlan horgászhelyek mellett kialakítható dolgokra adnánk be. Ismerteti a jelenleg 

ismert anyagot.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

1. A Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre 

(TOP 1.2.1.-15) pályázatot nyújt be a Monostorpályi 023/2 hrsz-ú ingatlanra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi TOP pályázat benyújtására.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi TOP pályázat elkészítésére és 

benyújtására.  

 

4. A Képviselő-Testület a TOP pályázatokhoz szükséges önerőt a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

33/2016. (III. 10.) számú  



56 

 

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
1. A Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre 

(TOP 1.2.1.-15) pályázatot nyújt be a Monostorpályi 023/2 hrsz-ú ingatlanra.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi TOP pályázat benyújtására.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi TOP pályázat elkészítésére és 

benyújtására.  

 

4. A Képviselő-Testület a TOP pályázatokhoz szükséges önerőt a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.  

 

Szabó József polgármester  

A temetőkben sajnos megint megszaporodtak a lopások. Gyalázat, aki ilyet tesz. Két 

térfigyelő kamerát fel kellene még szerelni, melynek költségeit az önkormányzat Kft.-ja 

biztosítani, erre kérjük fel őket.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

1. 2 db térfigyelő kamera kiépítését kezdeményezi a köztemető elé.  

 

2. A kiépítés költségeinek viselésére felkéri a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft.-t.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

34/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
1. 2 db térfigyelő kamera kiépítését kezdeményezi a köztemető elé.  

 

2. A kiépítés költségeinek viselésére felkéri a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft.-t.    

 

Szabó József polgármester  

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény 

alapító okiratának módosítását. Részletesen ismertetve az anyag.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Kérem, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  
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Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

35/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 

„Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása” tárgyában és az 

alábbi határozatot hozta. 

 

- A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát a 

törzskönyvi bejegyzés napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és 

jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2015. szeptember 30-án kelt 

103/2015. (IX. 30.) számú Képviselő – testületi határozatát. 

 

35/2016. (III. 10.) számú határozat 1. számú melléklete  
 

Okirat száma: …....../2016/ÖNKOR. 

Módosító okirat 

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, a Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő – Testülete által 2015. szeptember 30. napján kiadott, 32-

21/2015/ÖNKOR számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – a Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – 

Testülete 35/2016. (III. 10.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 

módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082044 Könyvtári szolgáltatások 

2 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 107051 Szociális étkeztetés 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Monostorpályi, 2016. március 10.  
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P.H. 

Szabó József 

polgármester 

 

35/2016. (III. 10.) számú határozat 2. számú melléklete 
 

 

Okirat száma: …..../2016/ÖNKOR. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gondozási Központ 

és Községi Könyvtár alapító okiratát a módosításokkal kiegészítve, egységes szerkezetbe 

foglalva a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. angol nyelven: Care Centre and Village Libary 

1.2.2. német nyelven: Care Centre und Dorfbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv: 

1.3.1. székhelye: 4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50. 

1.3.2. telephelye: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.05.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 
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2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 

3.1.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 67. § (1) bekezdése szerint „Az önmaguk ellátására 

nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori 

étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 

gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint 

lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben 

kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.” 

- Étkeztetés a Szoctv. 62. § (1) bekezdése szerint „Az étkeztetés keretében azoknak a 

szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, 

akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani” 

- Tálaló – melegítő konyha: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról rendeletekben meghatározottakra 

figyelemmel. 

- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) 

bekezdése szerint „A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok 

kötelező feladata.” 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan 

élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás 

magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség 

biztosítását.  

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

-          gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

-          tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

-          biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-          részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 A települési könyvtár a községi könyvtár: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

  

Az iskolai könyvtári feladatai: 

1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkozások tartása, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082044 Könyvtári szolgáltatások 

2 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 107051 Szociális étkeztetés 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Monostorpályi Község 

Közigazgatási területén belül a szociális étkeztetésre, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatás 

keretében melegítő – tálaló konyha üzemeltetésére, Hajdú – Bihar megye közigazgatási 
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területén belül időskorúak tartós bentlakásos ellátására, demens betegek tartós bentlakásos 

ellátására, valamint könyvtári szolgáltatások nyújtására terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 

pályázat útján Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 évre, 

határozott időre bízza meg az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról értelmében. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony  
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 Munkaviszony - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. szeptember 30. napján kelt alapító okiratot 

visszavonom. 

 

 

Kelt: Monostorpályi, 2016. március 10.  

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2016. …………, ………….…………napjától 

alkalmazandó …....../2016/ÖNKOR. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 

szerinti tartalmának. 

Kelt: Monostorpályi, 2016. március 10. 

 

P.H. 

                                        

   

           

____________________________________________ 
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                                                                                                                   Magyar 

Államkincstár 

 

 

Szabó József polgármester  

Az önkormányzat fejlesztéséhez és a jövőbeni feladatok ellátásához szükséges egy befektetés 

ösztönző stratégiát és akciót tervet elfogadni. Ez az egyik TOP pályázathoz is szükséges. A 

tervezet ismertetve részletesen.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Határozat – tervezet az alábbi, melye kérem a Képviselő-Testület fogadjon el:  

„A Képviselő - Testület   

Elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzata befektetés ösztönző stratégiáját, 

akciótervét (2016-2018).”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

36/2016. (III. 10.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
Elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzata befektetés ösztönző stratégiáját, 

akciótervét (2016-2018).  

 

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  

 


