
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 25-én 

megtartott rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 99-116/2016. (XI. 25.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 19-20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.       

 

Ügyiratszám: 21-3/2017/ÖNKOR.   

 

Határozatok:  

- 99/2016. (XI. 25.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 100/2016. (XI. 25.) számú határozat: Horváth Balázs Bursa Hungarica pályázatáról 

döntés meghozatala  

- 101/2016. (XI. 25.) számú határozat: Abuczki Balázs Bursa Hungarica pályázatáról 

döntés meghozatala 

- 102/2016. (XI. 25.) számú határozat: Dudás Dóra Bursa Hungarica pályázatáról 

döntés meghozatala 

- 103/2016. (XI. 25.) számú határozat: Bodnár András Péter Bursa Hungarica 

pályázatáról döntés meghozatala 

- 104/2016. (XI. 25.) számú határozat: Osán József Bursa Hungarica pályázatáról 

döntés meghozatala 

- 105/2016. (XI. 25.) számú határozat: Horog Vanda Bursa Hungarica pályázatáról 

döntés meghozatala 

- 106/2016. (XI. 25.) számú határozat: Váradi Viktória Tünde Bursa Hungarica 

pályázatáról döntés meghozatala 

- 107/2016. (XI. 25.) számú határozat: Szolár Szabina Bianka Bursa Hungarica 

pályázatáról döntés meghozatala 

- 108/2016. (XI. 25.) számú határozat: Fodrászüzlet bérleti díjának csökkentéséről 

döntés meghozatala  

- 109/2016. (XI. 25.) számú határozat: Külterületi földterületek megvásárlásáról 

döntés meghozatala  

- 110/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 

visszahívása és megbízási szerződésének megszüntetéséről döntés  

- 111/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 

megválasztása,  munkaszerződésének és javadalmazásának megállapítása  

- 112/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. új fiók telephely 

bejegyzése az alapszabályba  

- 113/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. alapszabály módosítása  

- 114/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. konszolidált beszámoló 

készítési kötelezettség alóli mentesítése  

- 115/2016. (XI. 25.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. SZMSZ módosítása  

- 116/2016. (XI. 25.) számú határozat: Külterületi utas pályázat beadása  

 

Rendeletek:  

- 19/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelet: A települési támogatásról szóló 1/2015. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelet: A szociális barnakőszén 2016/2017. évi 

támogatás helyi szabályairól  

 



 

 

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Bursa Hungarica pályázatok beadásáról döntés (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Különfélék 

 

Monostorpályi, 2016. november 25.       

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. november 25-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  

- Csuka Tamás képviselő 

- Futó Ferencné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 9 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 4 fő képviselő jelen van. 3 fő képviselő jelentette be távolmaradását.  

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

 

NAPIRENDI PONTOK:   

  

1. A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Bursa Hungarica pályázatok beadásáról döntés (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotása (írásbeli 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. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

99/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2016. november 25-i Képviselő-Testületi ülés napirendi pontjait elfogadta.  

 

1.napirendi pont: A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(írásbeli 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 előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a települési 

támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2016. 

(XI. 26.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

19/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 



 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában a meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §  A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 25/D. § -t 

követően a következő 17. alcímmel és 25/E. §-sal egészül ki:  

„17. Települési adó támogatás  

 

„25/E.  § (1)  Települési adó támogatásra jogosult az a települési adóról szóló 

24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 5. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott települési adó alanya, aki (amely) a 

települési adó tárgyévi egész éves megfizetési kötelezettségének határidőben 

eleget tett az R1. 6. § -ban meghatározottaknak megfelelően.  

 (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság megállapítása kérelem 

benyújtása alapján történik, melyhez csatolni kell a települési adó 

megfizetését igazoló dokumentumot.  

 (3)  A települési adó támogatás összege legfeljebb a megfizetett települési 

adó összegével megegyező mértékű lehet. 

 (4)  A települési adó támogatás csak a kérelem benyújtása szerinti tárgyévi 

települési adóra igényelhető.”   

 

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, majd a hatályba lépés napját követő 

nap hatályát veszti.  

 

3. §  Hatályát veszti a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7. § 

(3) bekezdése.    

 

  

 

 Szabó József   Juhász Péter   

 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

 

A jelen rendeletet 2016. november 26. napján kihirdettem:  

 

  Juhász Péter   

  jegyző  

 

 

2.napirendi pont: Bursa Hungarica pályázatok beadásáról döntés (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Részletesen ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Dudás Dóra részére abban az esetben 

legyen megállapítva a támogatás, ha és amennyiben papír formában is benyújtja a pályázatát 

2016. november 28. napjáig.  

 

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  

Horváth Balázs Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

100/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Horváth Balázs Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon át 

5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít. 

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Abuczki Balázs Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

101/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Abuczki Balázs Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon át 

5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Dudás Dóra Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít, amennyiben 2016. november 28. 

napjáig papír formában is benyújtja pályázatát.”  



 

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

102/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Dudás Dóra Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít, amennyiben 2016. november 28. 

napjáig papír formában is benyújtja pályázatát.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Bodnár András Péter Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

103/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Bodnár András Péter Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Osán József Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

104/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 



 

 

A Képviselő - Testület   

Osán József Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon át 5.000 

Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Horog Vanda Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

105/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Horog Vanda Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon át 

5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  

Váradi Viktória Tünde Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 

10 hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

106/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Váradi Viktória Tünde Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő-Testület  



 

Szolár Szabina Bianka Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 

10 hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

107/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Szolár Szabina Bianka Bursa Hungarica 2016 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

3.napirendi pont: A szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól 

szóló rendelet megalkotása (írásbeli 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 előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Képviselő-Testület fogadja el.   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta A szociális barnakőszén 

2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 20/2016. (XI. 26.) önkormányzati 

rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

    20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelete  

a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól  

 

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

bekezdése alapján, továbbá,  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdésében alapján,  



 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli 

el: 

 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1.§    (1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Monostorpályi 

Önkormányzat számára. 

 

(2) E rendelet célja, hogy Monostorpályi településen élők részére támogatást nyújtson 

szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra 

meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint 

egyszeri szociális szén juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az 

igénylés, odaítélés menetét. 

 

(3)  E rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község közigazgatási területén 

életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

(4)  A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

(továbbiakban: Szoctv.) meghatározottakat kell érteni.  

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. §  (1)  Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást 250 kg (10 db  

25 kg-os csomagolásban) barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki 

a) A Szoctv. szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy 

b) A Szoctv. szerint időskorúak járadékára jogosult, vagy  

c) A települési támogatásra jogosult (különösen települési lakásfenntartási 

támogatásra), vagy 

d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevelő család, vagy  

e) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy  

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy  

h) az a) – g) pontba nem tartozó kérelmezők esetében az egy főre eső 

legalacsonyabb jövedelem szerint, de legfeljebb 100.000 Ft/egy főre eső 

jövedelem szerint történik a jogosultágról való döntés.  

  

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő szenet 

nem biztosít.  

 

(3)  A szociális barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a 

háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az 

elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 



 

 

(4)  A szociális barnakőszén támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a 2. § 

(1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, azzal, hogy előnyben kell 

részesíteni a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kérelmezőket, majd 2. § (1) 

bekezdés e)-g) pontja szerint meghatározottakat, majd a lakóingatlanban élő 

családok egy főre eső jövedelmét kell figyelembe venni. A 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott 250 kg mennyiségnél több barnakőszén abban az esetben adható, 

ha és amennyiben a kérelmezők számát figyelembe véve nem lenne lehetőség a 

barnakőszén teljes mennyiségének felhasználására.  

 

(5)  A barnakőszén szállításából – ideértve a rászorultakhoz való eljuttatást is – 

származó költségek az önkormányzatot terhelik.  

 

3. §  (1)  Nem jogosult szociális barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § -ban  

meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel 

fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát 

szerzett. 

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem 

fűthető,  

c) 2015. évre és 2016. I. negyedévére vonatkozóan hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj tartozása van.  

(2)  Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a 

támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány 

szükséges.  

(3)  A barnakőszén támogatásban részesülő személy a barnakőszenet nem 

értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.  

 

(4)  A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakat a 2. § a) – d) pontja 

szerinti jogosultakra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a polgármesteri 

megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül 

rendeznie kell tartozását, ellenkező esetben a polgármesteri megállapító 

határozat saját hatáskörben visszavonásra kerül.  

 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. §  (1)  A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti  

kérelemre indul.   

(2)  A kérelmeket 2016. december 30. napjáig lehet a Monostorpályi Polgármesteri 

Hivatalban benyújtani.  

(3)   A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról 

legkésőbb 2017. január 9. napjáig dönt.  

(4)   A döntést követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a 

barnakőszén kiszállításáról. 

(5)   A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi 

elismervény aláírásával igazolja. 

 

5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás. A 

forrás felhasználását követően a benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § 



 

meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e 

– el kell utasítani. Abban az esetben, ha kérelmező a 2. § (1) bekezdés feltételei egyikének 

sem felel meg, csak abban az esetben nyújtható részére szociális barnakőszén, ha a 2. § (1) 

bekezdés feltételeinek megfelelő valamennyi – határidőben beérkezett kérelem esetén – 

kérelmező részére már biztosított a szociális barnakőszén és a támogatásból biztosított 

szociális barnakőszénből még mennyiségileg nyújtható.  

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. §  Ezen rendelet 2016. november 28. napján lép hatályba, majd 2017. április 30. napjával 

hatályát veszti.  

 

Szabó József  

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

A rendeletet 2016. november 26. napján kihirdettem:  

  
Juhász Péter  

jegyző  
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Ikt.sz : ………../2016.  1. melléklet a 20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2016.december 30-ig.  

Kérelem  

 ................................................................ (név)  (szül .  hely és  idő:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

M o n o s t o r p á l y i , … … … … … … … … … … .  u t c a .  … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy 

részemre Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális barnakőszén 

2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján 

szíveskedjenek természetbeni juttatásként 250 kg  barnakőszenet biztosítani 10 db 25kg/db 

csomagolásban. Telefonszámom: …………………………………………………..  

A barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma. ............................................... …………………………….. 

b) időskorúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma…………………….. 

c) települési lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ...............................  

d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család:     igen O      nem O (a megfelelő O-ba tegyen 

„x” –et)  

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. ............................  

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

1. Név.  .......................................................................... Szül.idő....................................................................................  

2. Név. ………………………………………………………………………… Szül.idő....................................................................................  

3. Név.  .......................................................................... Szül.idő....................................................................................  

4. Név.  .......................................................................... Szül.idő....................................................................................  

5. Név.  .......................................................................... Szül.idő .........................................................  

g) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok:             igen O      nem O (a megfelelő O-ba tegyen „x” –et)  

h) a családomban az egy főre jutó jövedelem: ………………………..Ft.  

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Nyilatkozom, hogy 2015. év egész évére és 2016. I. negyedévére vonatkozóan 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlatartozásom:   VAN  

 NINCS         (a megfelelő rész aláhúzandó)  

Monostorpályi, ………….év…………hó…nap.  

………………………………
…… 

                  kérelmező 

A szociális ellátás folyósítását igazolom.  

Monostorpályi, ………év…….hó…nap.  

ügyintéző 
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A polgármester döntése: 

Kérelmező részére a polgármester   ........................................................... /201…. ( ........ ) számú határozatával 

250 kg barnakőszenet biztosít / nem biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.  

Monostorpályi, ………év…..hó…nap.    

                                                                                                          a polgármester 

Csatolandó dokumentumok:  

- jövedelemigazolások, nyilatkozatok (kivéve, ha a Polgármesteri Hivatalban az az ügyiratban 

megtalálható)  

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem 

tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.  

 

 

 

2. melléklet a 20/2016.(XI. 26.) önkormányzati rendelethez  

Átvételi elismervény 

 ......................................................  (név) Monostorpályi, ....................................................................  szám 

alatti lakos (Átvevő) aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének a szociális barnakőszén 2016/2017. évi támogatás helyi szabályairól szóló 

20/2016. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként 250 kg 

mennyiségű barnakőszenet átvettem.  

 

 

Monostorpályi, 201…év ………..hó………nap.  

 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

 Átadó        Átvevő  

 

 

4.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

Kádár Boglárka adott be kérelmet a Képviselő-Testület fel, hogy a fordrászüzlet bérleti díját 6 

hónapra a felére csökkentsük, mert nem fog ebben az időben dolgozni.  

 

Basa Attila alpolgármester  
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Én nem javaslom, hogy módosítsuk és engedélyezzük, mivel egyén vállalkozó, vegyen fel 

arra az időszakra alkalmazottat.  

 

Szabó József polgármester  

Egyetértek alpolgármester Úrral.  

 

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  

 Nem csökkenti a fodrászüzlet helyiségének bérleti díját.”  

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

108/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Nem csökkenti a fodrászüzlet helyiségének bérleti díját. 

 

Szabó József polgármester  

A települési adó bevezetése óta több megkeresés érkezett, hogy eladnák számunkra az 

ingatlanukat, csak hogy ne kelljen adót fizetni. Akár még térítésmentesen is. A gond az, hogy 

nem nagy területekről van szó, azaz az ingatlan vételára kevesebb lenne, mint az ügyvédi 

költség. Én nem támogatom most jelenleg, hogy külterületi ingatlanokat vásároljon az 

önkormányzat.  

 

Futó Ferencné képviselő  

Egyetértek polgármester Úrral.  

 

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  

 Jelenleg nem kíván vásárolni Monostorpályi külterületi ingatlanokat.”   

 

Szavazás  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

109/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Jelenleg nem kíván vásárolni Monostorpályi külterületi ingatlanokat. 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti a Debreceni Vízmű Zrt. előterjesztését részletesen.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. előterjesztése szerinti határozat tervezeteket fogadja 

el a Képviselő-Testület.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület mind a 6 db határozat tervezetre 4 igen szavazattal szavazott.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

110/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 
 

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és megbízási szerződésének 

megszüntetése tárgyában. 

 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete visszavonja a társaság 

vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos 

Borbála, lakcíme: 

4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól. 

 

A 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. 
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Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatója, Bereczné Eszterhai 

Valéria (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 

megbízásának visszavonását 2016. december 2.-tól és a Debreceni Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a 

munkáltatói jogok gyakorlását. 

 

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

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

111/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, munkaszerződésének és 

javadalmazásának megállapítása tárgyában. 

 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja és megválasztja a társaság 

vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina; 

lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től 2020. május 

31.-ig határozott időre  munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és 

a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítmény 

bér és a munkaszerződése szerinti egyéb juttatások. 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató munkaviszonyára 

vonatkozó szerződés aláírását és a munkaviszony 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. 

 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, 

(anyja neve Benedek Hermina; lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. 
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december 2-től 2020. május 31.-ig határozott időre  munkaszerződéssel, díjazása: 

1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási 

Szabályzata szerinti teljesítmény bér és a munkaszerződése szerinti egyéb 

juttatások, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok 

gyakorlását. 

 

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

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 
 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

112/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni 

Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés 

napirendi pontjaként szereplő új fiók telephelyek bejegyzését az Alapszabályba. 

Felhatalmazza az Önkormányzat a  részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy az új fiók telephelyek bejegyzését a társaság Alapszabályába 

2017. január 1-től  a    2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja. 

 

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

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

113/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 
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Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni 

Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés 

meghívójának mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet. 

 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy az Alapszabály módosítást a 2016. december 1. napjára 

kitűzött közgyűlésen elfogadja. 

 

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

vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

114/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 

 

Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy mint 

kisebbségi részvény tulajdonos, mentesíti a Debreceni Vízmű Zrt.-t a konszolidált 

beszámoló készítési kötelezettség alól. 

 

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

vezérigazgatójának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő testületének 

115/2016. (XI. 25.) számú  

határozata 
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Az Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Debreceni 

Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés 

meghívójának mellékleteként kézbesített Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának tervezetét. 

 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 2016. 

december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja. 

 

 

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

vezérigazgatójának 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Önkormányzat Jegyzője 

 

Szabó József polgármester  

Az alábbi járási startmunka mintaprogramokra lehet idén benyújtani a pályázatunkat:  

a) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

b) Belterületi közutak karbantartása  

c) Mezőgazdasági földutak karbantartása  

d) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása  

e) Mezőgazdaság  

 

Van valakinek más javaslata?  

Más javaslat nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

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

 

„A Képviselő - Testület   

1. Az alábbi járási startmunka mintaprogramokra benyújtja pályázatát:  

a) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

b) Belterületi közutak karbantartása  

c) Mezőgazdasági földutak karbantartása  

d) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása  

e) Mezőgazdaság  

 

2. A programban nevesített tartalmat megismerte, az abban foglaltakat támogatja.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó döntés és 
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kötelezettségvállalás megtételére.” 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

116/2016. (XI. 25.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Az alábbi járási startmunka mintaprogramokra benyújtja pályázatát:  

a) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

b) Belterületi közutak karbantartása  

c) Mezőgazdasági földutak karbantartása  

d) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása  

e) Mezőgazdaság  

 

2. A programban nevesített tartalmat megismerte, az abban foglaltakat támogatja.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert valamennyi ide vonatkozó döntés és 

kötelezettségvállalás megtételére.  

 

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  

 


