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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott 

rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 67-73/2016. (V. 27.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 12-13/2016. (V. 28.) önkormányzati rendeletek      

 

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 67/2016. (V. 27.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 68/2016. (V. 27.) számú határozat: A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

Thoult István Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására beadott pályázat 

véleményezése  

- 69/2016. (V. 27.) számú határozat: Monostorpályi Község Önkormányzatának 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése 

- 70/2016. (V. 27.) számú határozat: Önkormányzati konyha fejlesztésére pályázat 

beadása 

- 71/2016. (V. 27.) számú határozat: Önkormányzati utak fejlesztésére pályázat 

beadása 

- 72/2016. (V. 27.) számú határozat: Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti 

ingatlan értékesítéséről döntés  

- 73/2016. (V. 27.) számú határozat: 2015. évi közbeszerzési összesítő elfogadása  

 

Rendeletek:   

- 12/2016. (V. 28.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- 13/2016. (V. 28.) önkormányzati rendelet: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

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

hatályon kívül helyezéséről  

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István Tagiskolája 

tagintézmény-vezetői beosztás ellátására beadott pályázat véleményezése (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

4. Önkormányzati konyha fejlesztésére pályázat beadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. Önkormányzati utak fejlesztésére pályázat beadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
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6. Különfélék  

 

 

Monostorpályi, 2016. május 27.    

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. május 27-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 

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 2 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 6 fő képviselő jelen van. 1 fő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása 

(írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István Tagiskolája 

tagintézmény-vezetői beosztás ellátására beadott pályázat véleményezése (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a jegyző   

 

4. Önkormányzati konyha fejlesztésére pályázat beadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. Önkormányzati utak fejlesztésére pályázat beadása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. Különfélék  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  
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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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

67/2016. (V. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2016. május 27. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

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

módosítása (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 előterjesztés rendelet-tervezetét.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2016. évi módosításáról szóló 12/2016. (V. 28.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

12/2016.(V. 28.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületé az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : 

1. §A Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(III..12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban; Rendelet) mellékletei helyébe 
jelen rendelet mellékletei lépnek. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése szerinti, az önkormányzat 
tervezett összes bevételeit és kiadásait (mérleg) az 1. melléklet tartalmazza, amely kiadási 
oldalon összevontan tartalmazza valamennyi intézmény kiadásait kiemelt 
előirányzatonkénti  tagolásban ide értve - az általános tartalék és céltartalék előirányzatait 
is. 

2. § A Rendelet 3. § (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 

módosított előirányzatát  698.006.- E Ft kiadási és bevételi főösszeggel 

fogadja el, mely tartalmazza az intézményi mikrotérségi társulás keretében 

ellátandó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatra jutó 

kiadásait is. 

(2) A feladatfinanszírozásra kapott támogatás csak az adott feladatra 

használható fel, ezért az  intézményeknél az alábbi működési hiány mutatható 

ki: 
a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya : 10.433.-E Ft, 
b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya : 2.180.-E Ft, 
c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya : 753.-E Ft.  

d) Összességében a működési hiány az a) – tól c) pontokig figyelembe véve 
önkormányzati szinten  13.666.-E Ft.” 

3. § A Rendelet valamennyi melléklete a Rendelet címeinek és 
mellékleteinek 

számozási rendjének, megnevezésének és szerkezetének megfelelően a jelen 

rendelet 1. melléklet, az I. cím, a II. cím, III. cím, IV. cím, 1/A. melléklet, a 

FA. melléklet, a IFA. melléklet, a IIFA. melléklet, és a IV/A. melléklet, 1/B. 

melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, FC. cím, II/B. 

melléklet, IFC. cím, III/B. melléklet, IIFC. melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. 

cím, IV/D. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. 

melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 

12. melléklet, 13. mellékleteivel egészül ki. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba 
lépést követő munkanapon hatályát veszti. 

 
 
Szabó József 
polgármester 
 
 

Juhász Péter 
jegyző 
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Jelen rendeletet 2016. május 28. napján kihirdettem. 
 

 

 

 

 
A 12/2016.(V. 28.) önkormányzati rendelete rendelet mellékletei annak terjedelmére 
való tekintettel a jegyzőkönyv mellékletében, de a jegyzőkönyv részeként vannak 
feltüntetve.   

2.napirendi pont: A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István 

Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására beadott pályázat véleményezése 

(írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést, a pályázati anyagot. Felkéri Kériné Piros Erzsébet Gizella pályázót 

a bemutatkozásra.  

 

Kériné Piros Erzsébet Gizella pályázó  

Ismerteti részletesen a pályázatát.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István tagiskolája tagintézmény-

vezetői beosztásával kapcsolatban a Képviselő - Testület Kériné Piros Erzsébet 

Gizella pályázatát támogatja, és javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(KLIK) részére, hogy tagintézmény-vezetőnek megbízza magasabb vezetői 

beosztásban.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a KLIK Derecskei Tankerülete tankerületi 

igazgatóját értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

68/2016. (V. 27.) számú  

napj
án 
kihi
rdet
tem: 

Juhász Péter 
jegyző 
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határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thoult István tagiskolája tagintézmény-

vezetői beosztásával kapcsolatban a Képviselő - Testület Kériné Piros Erzsébet 

Gizella pályázatát támogatja, és javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(KLIK) részére, hogy tagintézmény-vezetőnek megbízza magasabb vezetői 

beosztásban.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy erről a KLIK Derecskei Tankerülete tankerületi 

igazgatóját értesítse.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a polgármester  

 

3.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a jegyző   

 

Juhász Péter jegyző  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

69/2016. (V. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló  2015. évi átfogó értékelést.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként 

továbbítsa a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére.  

 

4.napirendi pont: Önkormányzati konyha fejlesztésére pályázat beadása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   
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Szabó József polgármester  

Ismerteti a pályázati anyagot és a tervezett fejlesztést. Kéri a PB elnökét a bizottság 

javaslatára vonatkozóan.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy az önkormányzati konyha 

fejlesztésére a pályázatot adja be.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. A nemzetgazdasági miniszter –a belügyminiszterrel és az emberi előforrások 

miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázati kiírásra ( c) 

pályázati alcélra) beadja pályázatát az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására” a (Pályázati Adatlapban részletezett, a Monostorpályi Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő és az önkormányzat által működtetett saját konyha 

fejlesztésére), mely fejlesztés összköltsége mindösszesen: bruttó 38.683.651 Ft. 

Megpályázni kívánt támogatási összeg: bruttó 36.749.468 Ft, önerő: bruttó 1.934.183 

Ft.   

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a 

bruttó 1.934.183Ft összegű saját forrást (5%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja 

szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A tartalék 

feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. június 29. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2016. június 30.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

70/2016. (V. 27.) számú  

határozata 
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A Képviselő - Testület   

1. A nemzetgazdasági miniszter –a belügyminiszterrel és az emberi előforrások 

miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázati kiírásra ( c) 

pályázati alcélra) beadja pályázatát az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására” a (Pályázati Adatlapban részletezett, a Monostorpályi Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő és az önkormányzat által működtetett saját konyha 

fejlesztésére), mely fejlesztés összköltsége mindösszesen: bruttó 38.683.651 Ft. 

Megpályázni kívánt támogatási összeg: bruttó 36.749.468 Ft, önerő: bruttó 1.934.183 

Ft.   

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a 

bruttó 1.934.183Ft összegű saját forrást (5%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja 

szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A tartalék 

feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. június 29. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2016. június 30.  

 

5.napirendi pont: Önkormányzati utak fejlesztésére pályázat beadása (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a pályázati anyagot és a tervezett fejlesztést. Kéri a PB elnökét a bizottság 

javaslatára vonatkozóan.  

 

Futó Ferencné PB elnöke  

A pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy az önkormányzati utak 

fejlesztésére a pályázatot adja be.  

 

Szabó József polgármester  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az alábbi fogadja el a Képviselő-Testület:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az álllamháztartásért felelős miniszterrel 

közösen, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pont közül a c) pályázati alcélra 

meghirdetett pályázati kiírásra beadja pályázatát az „Önkormányzati feladatellátást 
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szolgáló fejlesztések támogatására” a belterületi utak felújítására (Pályázati 

Adatlapban részletezett Monostorpályi utcák fejlesztésére) , mely fejlesztés 

összköltsége mindösszesen: bruttó 17.242.663 Ft. Megpályázni kívánt támogatási 

összeg: bruttó 14.656.263 Ft, önerő: bruttó 2.586.400 Ft.   

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a 

bruttó 2.586.400  Ft (bruttó) összegű saját forrást (15%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) 

pontja szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A 

tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. június 2. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2016. június 3.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

71/2016. (V. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az álllamháztartásért felelős miniszterrel 

közösen, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pont közül a c) pályázati alcélra 

meghirdetett pályázati kiírásra beadja pályázatát az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” a belterületi utak felújítására (Pályázati 

Adatlapban részletezett Monostorpályi utcák fejlesztésére) , mely fejlesztés 

összköltsége mindösszesen: bruttó 17.242.663 Ft. Megpályázni kívánt támogatási 

összeg: bruttó 14.656.263 Ft, önerő: bruttó 2.586.400 Ft.   

 

2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a 

bruttó 2.586.400  Ft (bruttó) összegű saját forrást (15%) az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) 

pontja szerint a mindenkori költségvetésében biztosítja, az rendelkezésre áll. A 

tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.  

 

3. A Képviselő - Testület nyilatkozik, hogy ÁFA levonási jog nem illeti meg az 

önkormányzatot, melynek megfelelően a finanszírozott beruházás támogatása és 

elszámolása ÁFÁ-val növelten (bruttó) kerül figyelembevételre.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az ebr42 rendszerben, 

valamint papír alapon adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. június 2. (16:00 óra)   

Határidő papír alapon: 2016. június 3.  
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6.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

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

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-

tervezet előterjesztését.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a hulladékgazdálkodási 

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

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2016. (V. 28.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

13/2016. (V. 27.) 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 11. § (9) bekezdését 2016. július 1. napjával hatályon kívül 

helyezi.  

 

 

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 28. napján kihirdettem.  
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Juhász Péter  

jegyző  

 

 

Szabó József polgármester  
A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti önkormányzati ingatlant értékesítésre 

javaslom, mivel azt az önkormányzat nem használja és lenne is rá jelentkező. Az eladási árat 

2.000.000 Ft-ban javaslom meghatározni, míg a vételi ajánlatos határidőt 2016.06.10.napja 

10:00 óráig. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

„A Képviselő-Testület ” 

1. Értékesítésre jelöli a kizárólagos tulajdonát képező Monostorpályi, Vörösmarty utca  

12. szám alatti ingatlant.  

 

2. Az értékesítési árat 2.000.000 Ft-ban határozza meg.  

 

3. A vételi szándékot a vevőknek 2016. június 10. napja 10:00 óráig lehet beadni a 

Monostorpályi Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére.  

 

4. Amennyiben a 3. pontban nevesített ideig nem érkezik ajánlat, úgy az értékesítési 

kiírás folyamatos.”   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

72/2016. (V. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Értékesítésre jelöli a kizárólagos tulajdonát képező Monostorpályi, Vörösmarty utca  

12. szám alatti ingatlant.  

 

2. Az értékesítési árat 2.000.000 Ft-ban határozza meg.  

 

3. A vételi szándékot a vevőknek 2016. június 10. napja 10:00 óráig lehet beadni a 

Monostorpályi Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére.  

 

4. Amennyiben a 3. pontban nevesített ideig nem érkezik ajánlat, úgy az értékesítési 

kiírás folyamatos.  

 

Szabó József polgármester  

A közbeszerzési szakértő elkészítette a 2015. évi közbeszerzési összesítőt. Ismertetve.  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.  

 

„A Képviselő-Testület ” 

1. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési összesítőjét elfogadja.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közzétételről határidőben gondoskodjon.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

73/2016. (V. 27.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési összesítőjét elfogadja.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közzétételről határidőben gondoskodjon. 

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést. Zárt üléssel folytatjuk.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 


