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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 13-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:62-66/2016. (V. 13.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 10-11/2016. (V. 14.) önkormányzati rendeletek      

 

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 62/2016. (V. 13.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 63/2016. (V. 13.) számú határozat: A Monostorpályi M.F.Ü. Kft. 2015. évi 

beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása  

- 64/2016. (V. 13.) számú határozat: Monostorpályi M.F.Ü. Kft. törzstőkéje 

emeléséről döntés és egyéb döntés meghozatala   

- 65/2016. (V. 13.) számú határozat: A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú 

Kistérségi Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, valamint a 

támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó döntés meghozatala  

- 66/2016. (V. 13.) számú határozat: KO-SZI 99 Bt. részére kölcsön nyújtása  

 

Rendeletek:   

- 10/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelet: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről 

- 11/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet és a  18/2014. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása, ügyvezető személyéről 

döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2016. május 13.    

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. május 13-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  

- Nyilas József képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Futó Ferencné képviselő  

- Csuka Tamás képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette: -  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 2 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 7 fő képviselő jelen van. Senki nem jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása, ügyvezető személyéről 

döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. 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.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 
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62/2016. (V. 13.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2016. május 13. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. 

évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása, ügyvezető személyéről döntés 

meghozatala (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság döntéséről.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztések mindkét határozat-tervezetét a 

Képviselő-Testület felé.  

 

Szabó József polgármester  

A felügyelő bizottság is javasolja elfogadásra a 2015. évi beszámolót és a 2016. évi üzleti 

tervet.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az első előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

63/2016. (V. 13.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

a 2015. évi osztalék megállapításról és a 2015.évi beszámoló, valamint a 2016.évi üzleti 

terv elfogadásáról 
  

Monostorpályi Község Önkormányzata a Monostorpályi M.F.Ü Nonprofit Kft (4275 

Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-025174) tagja kijelenti, hogy a 

2015. évi beszámolóval kapcsolatosan a következő határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő - Testület a 2015. évi beszámoló adatait megismerte, a gazdálkodási 

eredményekkel együtt azt elfogadja.  

2. A 2016. évi üzleti tervet elfogadja.  

3. Az adózott eredmény 13 477  ezer Ft.  
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4. Osztalék jóváhagyására nem kerül sor.  

5. A mérleget 27 683 ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. 

6. Az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok ellátására a jegyzőkönyv 

mellékletét képező szerződés-tervezetet elfogadja, egyben felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a második előterjesztés szerinti határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-

Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

64/2016. (V. 13.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Monostorpályi M.F.Ü. 

Fejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 09-09-25174, 

székhely: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1., továbbiakban: Kft.) tagja 

döntött arról, hogy: 

 

1. - a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban 

működjön tovább, 

- javasolja, hogy a Kft. törzstőkéje 3.000.000 Ft-a kerüljön felemelésre, 

- a felemelésre kizárólag 2.500.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással kerüljön sor, 

- a felemelésben való részvétel tekintetében az önkormányzat élni kíván elsőbbségi 

jogával, 

- a pénzbeli vagyoni hozzájárulást 2017.12.31.-ig bocsátja rendelkezésre. 

 

2. a Kft. új telephelye a 4275 Monostorpályi, Landler tér 1048 hrsz. és a 4275 

Monostorpályi, Landler tér 6. szám alatti ingatlanok legyenek. 

 

3. a Kft. jelenlegi ügyvezetője kérelmében 6 hónap fizetés nélküli szabadságot 

engedélyez 2016.05.15.-től. 

 

4. a Kft. új ügyvezetője – a korábbi ügyvezető mellé – 2016.05.13.-tól Kondor Ernő 

legyen határozatlan időre, önálló képviseleti joggal. A megválasztott ügyvezető 

tevékenységét megbízási jogviszonyban lássa el, az alkalmazotti béren felül plusz 

bruttó 20.000 Ft/hó összegben 

 

5. Felhatalmazzuk a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén teljes hatáskörrel az 

Önkormányzatot képviselje bármilyen ügyben.  

 

2.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  
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A HBM Kormányhivatal jelezte már részükre, hogy a hulladékgazdálkodási rendeletünkből 

hatályon kívül kellene helyezni a tervezetben meghatározott részeket. Ismerteti a 

kormányhivatal megkeresését és a rendelet-tervezetet.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2016. (V. 14.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

10/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva, 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

a következőket rendeli el: 

 

1. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet alábbi rendelkezéseit hatályon kívül helyezi:  

a) 2. (9) bekezdése,  

b) 10. § (5) – (8) bekezdései.  

 

2. §  A jelen rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba lépés 

napját követő munkanap hatályát veszti.  

 

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

 

A jelen rendeletet 2016. május 14. napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  
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Szabó József polgármester  

Ismerteti a szociális tűzifa rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet és a  

18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2016. (V. 

14.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

    11/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) önkormányzati 

rendelet és a  18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdése alapján, továbbá,  

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

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 

és a  18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

a következőket rendeli el: 

 

1.§  Hatályon kívül helyezi  

a) a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 19/2015. (XI. 4.) 

önkormányzati rendeletet,  

b) a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 18/2014. (X. 31.) 

önkormányzati rendeletet.  

 

2. §  A jelen rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba lépés 

napját követő munkanap hatályát veszti.  

 

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

 

A jelen rendeletet 2016. május 14. napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  
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Szabó József polgármester  

Egyet kellene értenünk azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi 

Társulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, valamint a támogató szolgáltatás 

ellátására a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029 Debrecen, Monti 

Ezredes u. 7.) megkötött ellátási szerződést – azon időponttól kezdődően, amikortól a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Derecske Város 

Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ részére a 

szociális alapszolgáltatásra a működési engedélyt kiadja, de legkorábban 2016. június hó 30. 

napjával – közös megegyezéssel megszüntesse.  

 

Az elfogadandó határozat – tervezet az alábbi, ami részletesen taglalja a döntés alapját:  

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete úgy határozott, egyetért 

azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, valamint a támogató szolgáltatás 

ellátására a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029 Debrecen, 

Monti Ezredes u. 7.) megkötött ellátási szerződést – azon időponttól kezdődően, 

amikortól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya Derecske Város Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és 

Gyermekjóléti Központ részére a szociális alapszolgáltatásra a működési engedélyt 

kiadja, de legkorábban 2016. június hó 30. napjával – közös megegyezéssel 

megszüntesse. 

 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete úgy határozott továbbá, 

egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 

Álmosd, Bagamér, Derecske, Kokad, Konyár, Létavértes és Sáránd településeken 

biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, továbbá Derecske, Konyár 

és Sáránd településeken biztosítandó támogató szolgáltatás ellátására Derecske Város 

Önkormányzatával 2016. július 1-jétől kössön ellátási szerződést, Derecske Város 

Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ 

(székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) feladatellátásával. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske-

Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsának Elnökét 

tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal” 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezet a Képviselő-Testület fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   
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Képviselő testületének 

65/2016. (V. 13.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete úgy határozott, egyetért 

azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, valamint a támogató szolgáltatás 

ellátására a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029 Debrecen, 

Monti Ezredes u. 7.) megkötött ellátási szerződést – azon időponttól kezdődően, 

amikortól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya Derecske Város Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és 

Gyermekjóléti Központ részére a szociális alapszolgáltatásra a működési engedélyt 

kiadja, de legkorábban 2016. június hó 30. napjával – közös megegyezéssel 

megszüntesse. 

 

2. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete úgy határozott továbbá, 

egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 

Álmosd, Bagamér, Derecske, Kokad, Konyár, Létavértes és Sáránd településeken 

biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, továbbá Derecske, Konyár 

és Sáránd településeken biztosítandó támogató szolgáltatás ellátására Derecske Város 

Önkormányzatával 2016. július 1-jétől kössön ellátási szerződést, Derecske Város 

Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ 

(székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) feladatellátásával. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske-

Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsának Elnökét 

tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Szabó József polgármester  

A KO-SZI 99 Bt kérelemmel fordult a Képviselő-Testülethez, hogy részére 10.000.000 Ft 

hitelt biztosítsunk. Ismerteti a kérelmet.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. 10.000.000 Forint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsönösszeg) biztosít a KO-SZI 99 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275 Monostorpályi, 

Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke, adószám: 20390152-2-

09, mint Adós, továbbiakban: Adós) részére a Monostorpályi Egységes Óvoda-

Bölcsőde épületének bővítésére, felújítására az építési engedély szerinti I. ütem 

vonatkozásában (továbbiakban: Projekt).  

 

2. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: legkésőbb a Projekt első résszámlájának a 

kifizetését követő 2. nap.  
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3. A Kölcsönösszeg a Projekt bővítési, felújítási munkálataira használható kizárólag.  

 

4. A Kölcsönösszeg biztosítása részleteit a jelen határozattal jóváhagyott 

kölcsönszerződés-tervezet tartalmazza.  

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés-tervezet aláírására, valamint az 

ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és az esetlegesen felmerülő szerződések 

aláírására.” 

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az általam ismertetett határozat-tervezet a Képviselő-Testület fogadja el.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

66/2016. (V. 13.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. 10.000.000 Forint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsönösszeg) biztosít a KO-SZI 99 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275 Monostorpályi, 

Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke, adószám: 20390152-2-

09, mint Adós, továbbiakban: Adós) részére a Monostorpályi Egységes Óvoda-

Bölcsőde épületének bővítésére, felújítására az építési engedély szerinti I. ütem 

vonatkozásában (továbbiakban: Projekt).  

 

2. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: legkésőbb a Projekt első résszámlájának a 

kifizetését követő 2. nap.  

 

3. A Kölcsönösszeg a Projekt bővítési, felújítási munkálataira használható kizárólag.  

 

4. A Kölcsönösszeg biztosítása részleteit a jelen határozattal jóváhagyott 

kölcsönszerződés-tervezet tartalmazza.  

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés-tervezet aláírására, valamint az 

ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és az esetlegesen felmerülő szerződések 

aláírására.  

 

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  

 


