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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 30-án 

megtartott rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 84-94/2016. (IX. 30.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 16/2016. (X. 1.) önkormányzati rendelet.       

 

Ügyiratszám: 31-…/2016/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 84/2016. (IX. 30.) számú határozat: Lét-A-Med Zrt. alapszabályának és SZMSZ-

ének módosítása, 2016. évi üzleti tervének és beszámolójának elfogadása, valamint 

kinevezés elfogadása  

- 85/2016. (IX. 30.) számú határozat: Bursa Hungarica 2016 pályázathoz csatlakozás  

- 86/2016. (IX. 30.) számú határozat: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó pályázat beadása  

- 87/2016. (IX. 30.) számú határozat: Települési adóval kapcsolatos döntés 

meghozatala  

- 88/2016. (IX. 30.) számú határozat: ASP-s pályázat beadása  

- 89/2016. (IX. 30.) számú határozat: Debrecen Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 

megválasztása  

- 90/2016. (IX. 30.) számú határozat: Debrecen Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági 

küldött tajgainak megválasztása  

- 91/2016. (IX. 30.) számú határozat: Debrecen Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának 

megválasztása és javadalmazásának megállapítása  

- 92/2016. (IX. 30.) számú határozat: Debrecen Vízmű Zrt. alapszabály 

módosításának elfogadása  

- 93/2016. (IX. 30.) számú határozat: Állatorvosi lakás bérleti díjáról döntés  

- 94/2016. (IX. 30.) számú határozat: Óvoda dolgozóira vonatkozó kérelem 

megvitatása  

 

Rendeletek:  

- 16/2016. (X. 1.) önkormányzati rendelet: az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetéséről szóló 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezése   

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Lét-A-Med Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Bursa Hungarica 2016 pályázathoz csatlakozás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat beadása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Települési adóval kapcsolatos döntés meghozatala, Kúria felé állásfoglalás (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   
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5. Különfélék  

 

Monostorpályi, 2016. szeptember 30.      

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. szeptember 30-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  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette:  -  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 3 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 7 fő képviselő jelen van.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. Lét-A-Med Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

2. Bursa Hungarica 2016 pályázathoz csatlakozás (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat beadása (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Települési adóval kapcsolatos döntés meghozatala, Kúria felé állásfoglalás (írásos 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

5. 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.  
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Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

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

ülés napirendi pontjait.  

  

1.napirendi pont: Lét-A-Med Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (írásos 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

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 Lét-A-Med Zrt.:   

- alapszabály módosítását és annak egységes szerkezetét,  

- A szervezeti és működési szabályzatának módosítását és annak egységes 

szerkezetét,  

- a 2016. évi üzleti tervet és beszámolót,  

- az előterjesztés szerinti kinevezést 

elfogadja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további kötelezettségvállalásokat tegye 

meg, valamint a Képviselő-Testület döntéséről a Lét-A-Med Zrt.-t tájékoztassa.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lét-A-Med Zrt. valamennyi közgyűlésén 

az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.„ 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

84/2016. (IX. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Lét-A-Med Zrt.:   
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- alapszabály módosítását és annak egységes szerkezetét,  

- A szervezeti és működési szabályzatának módosítását és annak egységes 

szerkezetét,  

- a 2016. évi üzleti tervet és beszámolót,  

- az előterjesztés szerinti kinevezést 

elfogadja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további kötelezettségvállalásokat tegye 

meg, valamint a Képviselő-Testület döntéséről a Lét-A-Med Zrt.-t tájékoztassa.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lét-A-Med Zrt. valamennyi közgyűlésén 

az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

 

2.napirendi pont Bursa Hungarica 2016 pályázathoz csatlakozás (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Idén is van lehetőségünk csatlakozni a Bursa Hungarica pályázathoz. Minden évben segítünk 

a tanulni akaró fiataloknak. Idén is csatlakozzunk a rendszerhez, nagyon fontosnak tartom. 

Most azt javaslom, hogy 5.000 Ft/ hó összeget biztosítsunk 10 hónapon keresztül 6 fő részére, 

viszont amennyiben több pályázat érkezik be, akkor a támogatás létszámáról a Képviselő-

Testület akkor döntsön.  

 

Basa Attila alpolgármester  

Én is nagyon fontosnak tartom, minden évben az ilyen célra biztosítanunk kell keretet a 

fiatalok számára.  

 

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. Csatlakozik a Bursa Hungarica 2016 pályázathoz.  

 

2. 5.000 Ft/ hó összeget biztosít 10 hónapon keresztül 6 fő részére, viszont 

amennyiben több pályázat érkezik be, akkor a támogatás létszámáról a Képviselő-

Testület külön dönt.”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 



149 

 

85/2016. (IX. 30.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Csatlakozik a Bursa Hungarica 2016 pályázathoz.  

 

2. 5.000 Ft/ hó összeget biztosít 10 hónapon keresztül 6 fő részére, viszont 

amennyiben több pályázat érkezik be, akkor a támogatás létszámáról a Képviselő-

Testület külön dönt.  

 

3.napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat beadása 

(írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Idén is van lehetőségünk pályázni szociális tüzelőanyagra. Most viszont én a barnakőszenet 

támogatnám, mivel azt 25 kg-os csomagolásban lehet megvásárolni, így az elosztás is 

könnyebb és zökkenőmentesebb lesz.  

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján kell benyújtani a pályázatunkat. 

Én az alábbiak szerint javaslom:  

a) Választott tüzelőanyag fajtája: szén  

b) Igényelt szén mennyiség: 1752 q  

c) Vállalt önerő összege: bruttó 1.112.520.- Ft  

 

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 települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtja pályázatát szociális 

célú tüzelőanyag vásárlására az alábbiak szerint:  

a) Választott tüzelőanyag fajtája: szén  

b) Igényelt szén mennyiség: 1752 q  

c) Vállalt önerő összege: bruttó 1.112.520.- Ft  

 

2. Az önkormányzat nyilatkozza és egyben igazolja, hogy az 1. c) pontban nevesített 

bruttó 1.112.520.- Ft önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.  

 

3. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér.  

 

4. Az önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 

napon hatályba lépő rendeletben szabályozza a 2016. évi igénylés részletes feltételeit.  

  

5. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. .  
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Határidő: 2016. szeptember 30. (ebr42-ben), papír alapon: 2016. október 3.  

Felelős: a polgármester”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

86/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtja pályázatát szociális 

célú tüzelőanyag vásárlására az alábbiak szerint:  

a) Választott tüzelőanyag fajtája: szén  

b) Igényelt szén mennyiség: 1752 q  

c) Vállalt önerő összege: bruttó 1.112.520.- Ft  

 

2. Az önkormányzat nyilatkozza és egyben igazolja, hogy az 1. c) pontban nevesített 

bruttó 1.112.520.- Ft önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a mindenkori 

költségvetésében biztosítja.  

 

3. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér.  

 

4. Az önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 

napon hatályba lépő rendeletben szabályozza a 2016. évi igénylés részletes feltételeit.  

  

5. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. .  

Határidő: 2016. szeptember 30. (ebr42-ben), papír alapon: 2016. október 3.  

Felelős: a polgármester  

 

4.napirendi pont: Települési adóval kapcsolatos döntés meghozatala, Kúria felé 

állásfoglalás (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

A Kúriához lett benyújtva a HBM Kormányhivatal által egy beadvány a települési adó 

rendeletünkkel kapcsolatban. Az én álláspontom a következő.  

Fenti számra hivatkozással Monostorpályi Község Önkormányzata indítványozza, hogy a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) ellen indított beadványát utasítsa el az 

alábbiak végett:  

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése az adó alanya tekintetében álláspontunk szerint maradéktalanul 

megfelel a törvény előírásainak, mivel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontjában meghatározottak alapján a törvény is eredményeztet 

kivételeket az „e minőségére tekintettel” meghatározással. Ugyanezt határozza meg a Htv. 

1/A.§-ának harmadik fordulata is.  
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Htv. 1/A. § harmadik fordulata: „A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, 

szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. pont].”  

 

52. § 26. pont:  

„26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés 

céljából, üzletszerűen végző 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 

őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 

600 000 forintot meghaladja, 

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás 

alatt állnak;” 

 

Hivatkozva a Htv. 52. § 26. pont a) alpontjában meghatározottakra, mely szerint vállalkozó a 

Htv. szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerinti 

vállalkozó, már itt is jó látszik, hogy a Htv. ezen alpontja is hivatkozik egy olyan 

jogszabályra, ami nem minősíti a vállalkozót e tekintettel annak, konkrétan egy példa ide 

vonatkoztatva:  

Szja tv. 3. § 17. pont a) alpontja:  

„17. Egyéni vállalkozó: 

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói 

nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített 

tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a 

magánszemély, aki 

aa) az ingatlan-bérbeadási, 

ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti 

egyéb szálláshely-szolgáltatási 

tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, 

vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, 

kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei 

tekintetében;”  

Fent leírtakból egyértelműen megállapítható, hogy a települési adónak lehet alanya a 

vállalkozó e minőségére tekintettel.  

A Kormányhivatal által a Kúria Köf. 5035/2015/4. számú határozatára vonatkozó hivatkozás 

nem helytálló, mivel álláspontunk szerint a Kúria nem ilyen tényállásban döntött, annak 

tartalma nem összeegyeztethető az önkormányzat rendeletével. Azért, mert a Kormányhivatal 

által hivatkozott kúriai döntésben a vállalkozó fogalma alá tartozó alanyi körre is vetettek ki 

adót, illetve ugyanazon önkormányzat ugyanazt a vagyonelemet kívánta különböző 

elnevezésű bár tartalmát tekintve azonos típusú helyi adónemmel megadóztatni (mezőőri 

járulék).  

A Kormányhivatal indítványának 2. § (1) bekezdése tekintetében tett észrevételei azon okból 

kifolyólag nem értelmezhetőek, hogy a „természetes személy vállalkozó” alanyi kör alatt 

kiket értett, hiszen vállalkozási tevékenységet a hatályos magyar jogszabályok szerint 

meghatározott formában lehet végezni (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, jogi 

személy, stb.), amely esetben azonban a vállalkozási tevékenységet folytató már 

vállalkozónak minősül, amely okból kifolyólag viszont nem lehet a települési helyi adó 

alanya.  

Erre figyelemmel tehát nem értelmezhető, hogy az idézett szóhasználattal a Kormányhivatal 

mely alanyi kört kívánja a települési adó hatálya alól kivonni. Ezen túlmenően az 
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önkormányzat ezen helyi adó típussal magát a vagyonelemet kívánja adóztatni és ezen tény 

független a vállalkozási tevékenység folytatásától, amely más adófizetési kötelezettség 

hatálya alá tartozik. Példaként említendő a gépjármű adó, ahol ugyancsak a gépjármű 

tulajdonlásának a tényéből fakad az adófizetési kötelezettség és független attól, hogy a 

gépjárművel annak a tulajdonosa milyen tevékenységet, adott esetben vállalkozási 

tevékenységet folytat. A kormányhivatal logikája alapján a taxis tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozó nem kellene, hogy gépjármű adót fizessen.  

A kormányhivatal által képviselt álláspont alapján az adó elkerülés egyik olyan formája is 

bekövetkezhetne, hogy az ingatlan a mezőgazdasági föld tulajdonosai minimális vállalkozási 

tevékenységből származó bevétel realizálása céljából (akár 1 Ft) folytatnának vállalkozási 

tevékenységet minimális mértékben a helyi adó fizetési kötelezettség alóli mentesülés 

érdekében.  

A Rendelet 5. § (1) bekezdése álláspontunk szerint nem sérti az arányos közteherviselés és a 

jogegyenlőség elvét, hiszen a Képviselő-Testület nem adott a Rendeletben mentességet. A 

Rendelet 7. § (3) bekezdése arra hivatott, hogy a Rendeletet módosító rendelettel lehet majd 

alkalmazni az 5. § (1) bekezdését, amiből jól látszik, hogy nincs párhuzamos jogalkotás, 

hiszen a Képviselő-Testület önkormányzati rendeletet csak önkormányzati rendelettel 

módosíthat.  

Álláspontom szerint a Képviselő-Testület Rendelete jogszerű, megfelel a magasabb 

jogszabályi előírásoknak.  

Kérjük a Tisztelt Kúriát, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal beadványát 

maradéktalanul utasítsa el.  

 

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 Kúria Köf. 5025/2016/2.számú megkeresésére hivatkozással  Monostorpályi Község 

Önkormányzata indítványozza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a 

települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete ellen indított 

beadványát utasítsa el.  

  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat beadványát ügyvéddel 

készíttesse el képviselje az önkormányzatot.”   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

87/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. A Kúria Köf. 5025/2016/2.számú megkeresésére hivatkozással  Monostorpályi Község 

Önkormányzata indítványozza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a 
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települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete ellen indított 

beadványát utasítsa el.  

  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat beadványát ügyvéddel 

készíttesse el képviselje az önkormányzatot.”   

 

5.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Gondolom mindenki előtt ismeretes, hogy új informatikai rendszert kell bevezetnie az 

önkormányzatoknak, aminek a neve ASP. Most erre lehet benyújtanunk pályázatot, 6 M Ft 

összegre. Javaslom, hogy a pályázatot nyújtsuk be.  

 

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen benyújtja a pályázatát a KÖFOP-

1.2.1 -VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, a 

kötelezettségeket és jogokat gyakorolja az önkormányzat nevében és javára. 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

88/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen benyújtja a pályázatát a KÖFOP-

1.2.1 -VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, a 

kötelezettségeket és jogokat gyakorolja az önkormányzat nevében és javára. 
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Szabó József polgármester  
A Debrecen Vízmű Zrt. előterjesztését megkapta mindenki. Részletesen ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának 

Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, 

Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel 

díjazás nélkül. 

 

2. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó 

szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására 

vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi 

tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását. 

 

3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: 

Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től 

határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére 

ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

89/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata  

 

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, megbízási szerződésének és 

javadalmazásának megállapítása tárgyában. 

 

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának 

Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, 

Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel 

díjazás nélkül. 

 



155 

 

2. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó 

szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására 

vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi 

tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását. 

 

3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: 

Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től 

határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére 

ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói 

tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő 

tiszteletdíjjal. 

 

2. A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok: 

 

 név: Dominyák Csaba anyja neve: Csápenszki Irén 

 lakcíme:   4371 Nyírlugos Erkel F.u.40. 

 

 név: Hacsi Ferenc  anyja neve:Gyarmati Julianna 

 lakcíme:   4029 Debrecen Csillag u.39. 

 

3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. 

szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

90/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata  
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a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagjainak megválasztása 

tárgyában. 

 

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói 

tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő 

tiszteletdíjjal. 

 

2. A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok: 

 

 név: Dominyák Csaba anyja neve: Csápenszki Irén 

 lakcíme:   4371 Nyírlugos Erkel F.u.40. 

 

 név: Hacsi Ferenc  anyja neve:Gyarmati Julianna 

 lakcíme:   4029 Debrecen Csillag u.39. 

 

3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. 

szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig 

könyvvizsgálónak megválasztja: 

név:     TREND-ER 

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 székhely:    4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz. 

 cégjegyzékszám:   Cg. 09-09-001900 

 nyilvántartási szám:   000553     

 engedély száma:   K-30/92-I 

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: 

 név:      Szabó Ferencné 

 anyja neve:    Offra Margit 

 lakcím:    4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.. 

 nyilvántartási szám:   002722 

 

A díjazása havi nettó 120 000Ft. 

 

2. A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést 

kösse meg. 
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3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak 

Szabó Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében 

felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

91/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata 

 

a Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása és javadalmazásának 

megállapítása tárgyában. 

 

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig 

könyvvizsgálónak megválasztja: 

név:     TREND-ER 

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 székhely:    4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz. 

 cégjegyzékszám:   Cg. 09-09-001900 

 nyilvántartási szám:   000553     

 engedély száma:   K-30/92-I 

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: 

 név:      Szabó Ferencné 

 anyja neve:    Offra Margit 

 lakcím:    4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.. 

 nyilvántartási szám:   002722 

 

A díjazása havi nettó 120 000Ft. 

 

2. A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést 

kösse meg. 

 

3. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak 

Szabó Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében 

felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással. 

 

4. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni Vízmű 

Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának 

mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet. 

 

2. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy az Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen 

elfogadja. 

 

3. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

92/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata 

 

1. Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni Vízmű 

Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának 

mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet. 

 

2. Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, 

hogy az Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen 

elfogadja. 

 

3. Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt. 

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

Szabó József polgármester  

Dr. Szura József állatorvos adott egy beadványt, melyet mindenki megkapott. Ő a 

Monostorpályi, Kossuth utca 54. szám alatti ingatlant béri, viszont most festette ki a lakást, 

ezért 5 havi lakbér elengedést kér. Javaslom, biztosítsuk számára ezt.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő - Testület   

Dr. Szura József állatorvos kérelmének helyt ad, számára 5 havi lakbér megfizetésétől 

eltekint a Monostorpályi, Kossuth utca 54. szám alatti önkormányzati tulajdoni lakásra 

vonatkozóan tekintettel arra, hogy az ingatlant 100 E Ft összegben kifestettette.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

93/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Dr. Szura József állatorvos kérelmének helyt ad, számára 5 havi lakbér megfizetésétől 

eltekint a Monostorpályi, Kossuth utca 54. szám alatti önkormányzati tulajdoni lakásra 

vonatkozóan tekintettel arra, hogy az ingatlant 100 E Ft összegben kifestettette.   

 

Szabó József polgármester  

A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője fordult a Képviselő-

Testülethez egy beadvánnyal, melyet mindenki megkapott. Részletesen ismertetve.  

Sajnos az önkormányzat lehetőségei nem biztosítják azt, hogy a kérelemnek helyt adjunk. Ez 

az én álláspontom.  

 

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   

A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsődében foglalkoztatott három dajka, egy 

gondozónő és egy pedagógus asszisztens részére nincs lehetősége biztosítania béren 

kívüli juttatást, mivel az az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre.”   

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

94/2016. (IX. 30.) számú  

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   
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A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsődében foglalkoztatott három dajka, egy 

gondozónő és egy pedagógus asszisztens részére nincs lehetősége biztosítania béren 

kívüli juttatást, mivel az az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre.   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos előterjesztést, valamint a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 16/2016. (X. 1.) önkormányzati 

rendeletét, mely az alábbi:  

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

16/2016. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § 

(4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

szóló 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről a következőket rendeli el:  

1. §  Hatályon kívül helyezi az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/2016. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet 10. § (1) – (2) bekezdését.  

2. §  Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés napját 

követő nap hatályát veszti.  

 

Szabó József 

polgármester   

Juhász Péter  

jegyző  

 

Záradék: 
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Jelen rendeletet 2016. október 1. napján kihirdettem.  

  
Juhász Péter  

jegyző  

 

 

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  

 


