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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-én megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 77-83/2016. (VII. 14.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -      

 

Ügyiratszám: 31-17/2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 77/2016. (VII. 14.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 78/2016. (VII. 14.) számú határozat: Szociális kiadásokra ÖNHIKI beadása  

- 79/2016. (VII. 14.) számú határozat: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

pályázat beadása 

- 80/2016. (VII. 14.) számú határozat: Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak 

Terület- és Településfejlesztési Társulása tisztségviselő választására felhatalmazás 

- 81/2016. (VII. 14.) számú határozat: A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám 

alatti ingatlan értékesítése 

- 82/2016. (VII. 14.) számú határozat: 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett 

„Büszkeségpontok” kialakítása elnevezésű pályázati kiírásra pályázat beadása 

- 83/2016. (VII. 14.) számú határozat: ÖNHIKI-re pályázat beadása 

 

Rendeletek:  -  

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Szociális jellegű kiadásokra ÖNHIKI beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat beadása (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési 

Társulása tisztségviselő választására felhatalmazás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti ingatlan értékesítése (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpontok” kialakítása 

elnevezésű pályázati kiírásra pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. ÖNHIKI-re pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

Monostorpályi, 2016. július 14.     
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 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. július 14-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Nyilas József képviselő 

- Futó Ferencné képviselő  

- Csuka Tamás képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán 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 6 fő képviselő jelen van. 1 fő jelezte távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Szociális jellegű kiadásokra ÖNHIKI beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat beadása (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési 

Társulása tisztségviselő választására felhatalmazás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti ingatlan értékesítése (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpontok” kialakítása 

elnevezésű pályázati kiírásra pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

6. ÖNHIKI-re pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

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 

77/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

A 2016. július 14. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Szociális jellegű kiadásokra ÖNHIKI beadása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti 

meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 

rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra pályázatot lehet 

benyújtani, szociális jellegű kiadások fedezetének biztosítására. A Képviselő-Testület 

biztosította a lakosok részére a szennyvízszámla egy részének kifizetését. Erre adnánk be.  

 

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 belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. 

pont szerinti meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  
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Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal, legkésőbb 2016. július 15.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

78/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. 

pont szerinti meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal, legkésőbb 2016. július 15. 

 

2.napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat beadása 

(szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

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

törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti pályázati kiírásra adnánk be pályázatot az 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” amely fejlesztés összköltsége 

mindösszesen: bruttó 1.214.970 Ft.  

A közösségi színtér kijelölése: a Művelődési Ház, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/B., 

hrsz: Monostorpályi 543/5 hrsz. Ideje: folyamatos, az év minden napján.  

 

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. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti pályázati kiírásra beadja 

pályázatát az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” amely fejlesztés 

összköltsége mindösszesen: bruttó 1.214.970 Ft.  
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2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a  

saját forrást (bruttó 121.497 Ft) az Ávr. 75. § (4) bekezdés c) 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. A közösségi színtér kijelölése: a Művelődési Ház, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. 

utca 1/B., hrsz: Monostorpályi 543/5 hrsz. Ideje: folyamatos, az év minden napján.  

 

5. Az önkormányzat az alábbiakban az Ávr. 75. § a)-b), d)-e) és g)-h) szerint az Ávr. 

75. § (2) bekezdés szerinti pontoknak megfelelően feltüntetett pontok alapján 

nyilatkozik:  

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott 

tárgyban támogatási igényt korábban az önkormányzat nem nyújtott be,  

b) az önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 

felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban, 

d)  az önkormányzat megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában 

meghatározott követelményeknek,  

e) az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja, 

g) az önkormányzat a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal  

nem rendelkezik,  

h) a támogatott tevékenység nem hatósági engedélyhez kötött.  

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. július 15.    

Határidő papír alapon: 2016. július 18. ” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

79/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti pályázati kiírásra beadja 

pályázatát az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” amely fejlesztés 

összköltsége mindösszesen: bruttó 1.214.970 Ft.  
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2. A Képviselő - Testület nyilatkozik és igazolja, hogy az 1. pont szerinti pályázathoz a  

saját forrást (bruttó 121.497 Ft) az Ávr. 75. § (4) bekezdés c) 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. A közösségi színtér kijelölése: a Művelődési Ház, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. 

utca 1/B., hrsz: Monostorpályi 543/5 hrsz. Ideje: folyamatos, az év minden napján.  

 

5. Az önkormányzat az alábbiakban az Ávr. 75. § a)-b), d)-e) és g)-h) szerint az Ávr. 

75. § (2) bekezdés szerinti pontoknak megfelelően feltüntetett pontok alapján 

nyilatkozik:  

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott 

tárgyban támogatási igényt korábban az önkormányzat nem nyújtott be,  

b) az önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 

felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban, 

d)  az önkormányzat megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában 

meghatározott követelményeknek,  

e) az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja, 

g) az önkormányzat a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal  

nem rendelkezik,  

h) a támogatott tevékenység nem hatósági engedélyhez kötött.  

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben adja be.  

Határidő elektronikus formában: 2016. július 15.    

Határidő papír alapon: 2016. július 18.  

 

3.napirendi pont: Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és 

Településfejlesztési Társulása tisztségviselő választására felhatalmazás (szóbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Kérem a Képviselő-Testület felhatalmazását, hogy a Debreceni Agglomeráció 

Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása tanácsülésén elláthassam az 

önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a 

polgármester tisztségviselői feladatokat.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

„A Képviselő-Testület  

Monostorpályi település Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza Szabó 

József polgármestert (an.: Tóth Mária, lakcím: 4275 Monostorpályi, Nyíl utca 2/A.), 

hogy az önkormányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció 

Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása tanácsülésén ellássa és 

az önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat 

nevében a polgármester tisztségviselői feladatokat vállaljon és lásson el. ” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

80/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi település Önkormányzat Képviselő-Testülete felhatalmazza Szabó 

József polgármestert (an.: Tóth Mária, lakcím: 4275 Monostorpályi, Nyíl utca 2/A.), 

hogy az önkormányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció 

Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása tanácsülésén ellássa és 

az önkormányzat tisztségviselővé történő megválasztása esetén az Önkormányzat 

nevében a polgármester tisztségviselői feladatokat vállaljon és lásson el.  

 

4.napirendi pont: A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti ingatlan 

értékesítése (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Érkezett ajánlat a Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám alatti ingatlanunk megvételére, 

Hajdu Erika részéről. Ismerteti az ajánlatot.  

 

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. Monostorpályi Község Önkormányzata (eladó) értékesíti az 1/1 arányú kizárólagos 

tulajdonát képező, a Monostorpályi 1112 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, 956 m² területtel 

nyilvántartott belterületi ingatlanát Hajdu Erika, 4274 Hosszúpályi, Földvár utca 3. 

szám (vevő) alatti lakos részére.  

 

2. Az 1. pont szerinti ingatlan eladási árát 2.000.000 Ft összegben határozza meg 

azzal, hogy a vevő részére 50.000 Ft/hó összegű részletfizetési lehetőség biztosít.  

 

3. Az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan használati megállapodást is köt.  
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4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést, valamint a 

használati megállapodást készítesse el, és azt írja alá, valamint a szükséges 

kötelezettségvállalásokat tegye meg.  

 

5. A 4. pontban nevesített szerződések ügyvédi költségét az önkormányzat viseli.”  

 

 Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

81/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata (eladó) értékesíti az 1/1 arányú kizárólagos 

tulajdonát képező, a Monostorpályi 1112 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, 956 m² területtel 

nyilvántartott belterületi ingatlanát Hajdu Erika, 4274 Hosszúpályi, Földvár utca 3. 

szám (vevő) alatti lakos részére.  

 

2. Az 1. pont szerinti ingatlan eladási árát 2.000.000 Ft összegben határozza meg 

azzal, hogy a vevő részére 50.000 Ft/hó összegű részletfizetési lehetőség biztosít.  

 

3. Az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan használati megállapodást is köt.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést, valamint a 

használati megállapodást készítesse el, és azt írja alá, valamint a szükséges 

kötelezettségvállalásokat tegye meg.  

 

5. A 4. pontban nevesített szerződések ügyvédi költségét az önkormányzat viseli.  

 

5.napirendi pont: 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpontok” 

kialakítása elnevezésű pályázati kiírásra pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Pályázatot lehet beadni az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpontok” 

kialakítása elnevezésű pályázati kiírásra a Monostorpályi, Petőfi téren található közterületen 

lévő terület emlékparkká történő átalakítására az „1956-os forradalom és szabadságharc” 

helyi lakosainak és áldozatainak emlékére.  Javaslom, hogy a pályázatot adjuk be.  

 

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  
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1. Beadja pályázatát az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett 

„Büszkeségpontok” kialakítása elnevezésű pályázati kiírásra a Monostorpályi, 

Petőfi téren található közterületen lévő terület emlékparkká történő átalakítására az 

„1956-os forradalom és szabadságharc” helyi lakosainak és áldozatainak emlékére.   

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot adja be.  

Határidő: azonnal.  

Felelős:  a polgármester”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

82/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Beadja pályázatát az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett 

„Büszkeségpontok” kialakítása elnevezésű pályázati kiírásra a Monostorpályi, 

Petőfi téren található közterületen lévő terület emlékparkká történő átalakítására az 

„1956-os forradalom és szabadságharc” helyi lakosainak és áldozatainak emlékére.   

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot adja be.  

Határidő: azonnal.  

Felelős:  a polgármester   

 

6.napirendi pont: ÖNHIKI-re pályázat beadása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti 

meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 

rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra pályázatot lehet 

benyújtani. Ismerteti a pályázati anyagot.   

 

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 belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. 

pont szerinti meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
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(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal, legkésőbb 2016. szeptember 30., viszont előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2016. november 30. „  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

83/2016. (VII. 14.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. 

pont szerinti meghirdetett a „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” megnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pontos összeg meghatározására, valamint a 

támogatási kérelem ebr42 rendszerben és a pályázati kiírásban foglaltak szerinti 

beadására.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: azonnal, legkésőbb 2016. szeptember 30., viszont előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2016. november 30.  

 

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  

 


