Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 4-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok: 95-98/2016. (XI. 4.) számú határozatok.
rendeletek: 17-18/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelet.

Ügyiratszám: 21-2/2017/ÖNKOR.
Határozatok:
- 95/2016. (X. 4.) számú határozat: Napirend elfogadása
- 96/2016. (X. 4.) számú határozat: Hosszu László ügyvezető (M.F.Ü. Kft.)
munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
- 97/2016. (X. 4.) számú határozat: Vöröskereszt borsó adományának szétosztásáról
döntés
- 98/2016. (X. 4.) számú határozat: Külterületi utak felújítására pályázat benyújtása
Rendeletek:
- 17/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
- 18/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelet: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
NAPIRENDI PONTOK:
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Hosszu László ügyvezető munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Vöröskereszt borsó adományának szétosztásáról döntés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
4. Különfélék
Monostorpályi, 2016. november 4.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2016. november 4-én 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
- Csuka Tamás képviselő
- Berényi Attiláné képviselő
- Dr. Varga Zoltán képviselő
Távolmaradását bejelentette:
- Futó Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 5 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 6 fő képviselő jelen van. 1 fő képviselő jelentette be távolmaradását.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Hosszu László ügyvezető munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Vöröskereszt borsó adományának szétosztásáról döntés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
4. 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.
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Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi
ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
95/2016. (X. 4.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
A 2016. november 4-i Képviselő-Testületi ülés napirendi pontjait elfogadta.
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
módosítása (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2016. (XI. 5.)
önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
17/2016. (XI. 5.) 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
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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 701.757.- 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 : 10.968.-E Ft,
b)
Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya : 4.652.-E Ft,
c)
Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya : 1.373.-E Ft.
d)

Összességében a működési hiány az a) – tól c) pontokig figyelembe véve
önkormányzati szinten 16.993.-E Ft.”

§
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.
3.

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

lépést követő munkanapon hatályát veszti.
Juhász Péter

Szabó József
polgármester

jegyző

Jelen rendeletet 2016. november 5. napján kihirdettem.
napj
án
kihi
rdet
tem:

Juhász Péter
jegyző

A 17/2016. (XI. 5.) önkormányzati rendelet mellékletei annak terjedelmére tekintettel a
jegyzőkönyv részeként a mellékletben vannak feltüntetve.
2.napirendi pont: Hosszu László ügyvezető munkajogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetése (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
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Ismerteti Hosszu László kérelmét.
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. Hosszu László (szül.: Debrecen, 1977.10.13., an.: Kupecz Mária, Lakóhelye: 4275
Monostorpályi, Domb utca 2.), mint a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és
Üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője vezetői – és munkajogviszonyát a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerint
2016.11.15. napjával közös megegyezéssel megszüntetni.
2. A ki nem vett szabadságok kifizetéséről gondoskodik.
3. Felhatalmazza a polgármestert az ide vonatkozó valamennyi kötelezettségvállalásra.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
96/2016. (X. 4.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. Hosszu László (szül.: Debrecen, 1977.10.13., an.: Kupecz Mária, Lakóhelye: 4275
Monostorpályi, Domb utca 2.), mint a Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és
Üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője vezetői – és munkajogviszonyát a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerint
2016.11.15. napjával közös megegyezéssel megszüntetni.
2. A ki nem vett szabadságok kifizetéséről gondoskodik.
3. Felhatalmazza a polgármestert az ide vonatkozó valamennyi kötelezettségvállalásra.
3.napirendi pont: Vöröskereszt borsó adományának szétosztásáról döntés (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
A vöröskereszttől kaptunk zöldborsó konzerveket. Ezek kiosztásáról kell döntenünk. Én azt
javaslom, hogy a 62 éven felüliek, a nyugdíjasok és a rászorulók kapjanak.
Basa Attila alpolgármester
Egyetértek polgármester Úr javaslatával.
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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
A Vöröskereszt által felajánlott zöldborsú konzerveket a 62 éven felüliek, a
nyugdíjasok és a rászorulók részére javasolja kiosztani.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
97/2016. (X. 4.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
A Vöröskereszt által felajánlott zöldborsú konzerveket a 62 éven felüliek, a
nyugdíjasok és a rászorulók részére javasolja kiosztani.
4.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
Szükséges módosítanunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendeletünket. Ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
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 hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 18/2016. (XI. 5.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő - Testületének
18/2016. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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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
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében
eljárva, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
a következőket rendeli el:
1. §

(1)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § - az alábbi (6)
bekezdéssel egészül ki:
(6) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) 27a. pontja alapján
az önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása
során meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
részletszabályokat,
kiválasztja
a
közszolgáltatót
és
megköti
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

(2)

A Rendelet 2. § (4) bekezdése utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A jelen rendeletben meghatározott hulladékgyűjtő edényzet ellenértékét az
ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.”

(3)

A Rendelet 4. §-a az alábbi (7) – (10) bekezdéssel egészül ki:
(7) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról.
(8) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen
keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(9) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék,
veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak
rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.
(10) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos
bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre,
építési bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony,
mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan
anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.

(4)

A Rendelet 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak nem lehet kevesebb 6 hónapnál, amely ellátási
időszak tartalmazza legalább a június, július, augusztus hónapokat. Ellátási időszakban a
közszolgáltató köteles a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság biztosítására.

(5)

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A vegyes hulladékon felül (a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített
hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával) az elkülönítetten gyűjtendő hulladék
elkülönített gyűjtését igénybe kell venni, amelynek során – a hulladékgyűjtő
szigeteken
kihelyezett
elkülönített
hulladék
gyűjtésére
alkalmas
gyűjtőedényzetek igénybe vételén kívül – az egyedi jelöléssel ellátott
hulladékgyűjtő zsákok is igénybe vehetők, és abban az azon feltüntetett fajtájú
hulladék helyezhető el. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékot tartalmazó
zsákok kihelyezésére és elszállítására minden hónap utolsó hetének hétfői
napján kerül sor. A gyűjtőszigetekről a hulladékot legalább kéthetente
elszállítja a közszolgáltató.
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2.§

(6)

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges, ennek hiányában elkülönített
gyűjtését kell biztosítani a következők szerint:
a) A zöldhulladék elszállítását a közszolgáltatónak legalább évente 10 alkalommal
biztosítani kell, januárban két alkalommal (tekintettel a fenyőfa gyűjtési
kötelezettségre), április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november
hónapokban legalább egy alkalommal.
b) A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel,
hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával,
amennyiben az a) pontban felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban
rendelkezésre áll.

(7)

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében utólagosan köteles
megfizetni.

(8)

A Rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély ingatlanhasználó
részére az Önkormányzat kizárólag a vegyes hulladék tekintetében 68,5%-os közszolgáltatási
díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes hulladéknak a hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése
helyett egy hónapban legalább egy vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol egy
negyedévre előre. A korábban közszolgáltatási díjkedvezményt érvényesített magánszemély
ingatlanhasználó a jelen közszolgáltatási díjkedvezményre automatikusan jogosulttá válik.
(2) A magánszemély ingatlanhasználónak az (1) bekezdésben foglaltak jogosultsága
fenntartása szempontjából folyamatosan biztosítania kell az (1) bekezdés tekintetében a
Melléklet hulladékmennyiségének felső határa betartására vonatkozó feltételeit, ellenkező esetben
a nem teljesített időponttól kezdődően tárgyévet követő év március 31. napjáig a kedvezményre
való jogosultsága megszűnik és 100%-os mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége
keletkezik a nem teljesített időpontot követő hét első napjától.

Hatályon kívül helyezi a Rendelet
a) 5. § (2) bekezdés i) pontját,
b) a 10. § (9) bekezdését,
c) a 11. § (4) és (6) bekezdését,
d) a 11. § (8) bekezdését,
e) a 14. § (4) bekezdését.

3. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját
követő nap hatályát veszti.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

A jelen rendeletet 2016. november 5. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző
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Szabó József polgármester
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázati kiírásra lehetőségünk nyílik a pályázat beadására.
Részletesen ismertetve.
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. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázati kiírásra (A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) beadja a pályázatát.
2. A szükséges önerőt a mindenkori költségvetésében biztosítja.
3. Elsődlegesen a Monostorpályi 016/2 hrsz-ú út rendbetételére adja be pályázatát,
viszont amennyiben más útra célszerűbb, úgy felhatalmazza a polgármestert a
változtatás jogával.”
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
98/2016. (X. 4.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázati kiírásra (A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) beadja a pályázatát.
2. A szükséges önerőt a mindenkori költségvetésében biztosítja.
3. Elsődlegesen a Monostorpályi 016/2 hrsz-ú út rendbetételére adja be pályázatát,
viszont amennyiben más útra célszerűbb, úgy felhatalmazza a polgármestert a
változtatás jogával.
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.
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SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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