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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én 

megtartott rendes, közmeghallgatásos nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 117-123/2016. (XII. 15.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -        

 

Ügyiratszám: 21-4/2017/ÖNKOR.   

 

Határozatok:  

- 117/2016. (XII. 15.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 118/2016. (XII. 15.) számú határozat: Polgármesteri beszámoló elfogadása az elmúlt 

egy éves önkormányzati munkáról  

- 119/2016. (XII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

alapító okiratának módosítása  

- 120/2016. (XII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

SZMSZ-ének módosítása  

- 121/2016. (XII. 15.) számú határozat: Gondozási Központ és Községi Könyvtárhoz 

a konyhai dolgozók átvétele  

- 122/2016. (XII. 15.) számú határozat: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi családsegítő és gyermekjóléti feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadása  

- 123/2016. (XII. 15.) számú határozat: TCG erőműre vonatkozó 3 oldalú 

megállapodás elfogadása  

 

Rendeletek: - 

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható beruházásának 

bemutatása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester és Dr. Hargitai Róbert a SYNERGY Technological 

Research and Investment Corp. tulajdonosa, elnöki tanácsának tagja, befektető  

 

2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okirat és SZMSZ módosítása 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

5. Különfélék   

 

Monostorpályi, 2016. december 15.        

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2016. december 15-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendes, közmeghallgatásos 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  

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette:   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 50 fő. 

 

Szabó József polgármester  

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

mivel 5 fő képviselő jelen van. 2 fő képviselő jelentette be távolmaradását.  

Ismerteti, és javasolja – az 1 és 2. napirendi pont cseréjével és a 3. kiegészítésével –, hogy az 

alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható beruházásának 

bemutatása (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester és Dr. Hargitai Róbert a SYNERGY Technological 

Research and Investment Corp. tulajdonosa, elnöki tanácsának tagja, befektető  

 

2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról (szóbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

3. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okirat és SZMSZ módosítása 

(szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

4. Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

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. 
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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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

117/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 A 2016. december 15-i Képviselő-Testületi ülés napirendi pontjait elfogadta.  

 

1.napirendi pont: Hulladékmegsemmisítő erőmű (TCG) működésének és a várható 

beruházásának bemutatása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester és Dr. Hargitai Róbert a SYNERGY Technological Research and 

Investment Corp. tulajdonosa, elnöki tanácsának tagja, befektető  

 

Szabó József polgármester  

Felkéri Dr. Hargitai Róbertet, hogy ismertesse részletesen a TCG erőmű működését.  

 

Dr. Hargitai Róbert a SYNERGY Technological Research and Investment Corp. 

tulajdonosa, elnöki tanácsának tagja, befektető 

Részletesen ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képző anyagot.  

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Megköszöni a tájékoztatást.  

 

2.napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy éves önkormányzati munkáról 

(szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Részletesen ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét polgármesteri beszámoló anyagát.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-Testület a beszámolót.  
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Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

118/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 Elfogadja a polgármesteri beszámolót a 2016. évben végzett önkormányzati munkáról.  

 

3.napirendi pont: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okirat és SZMSZ 

módosítása (szóbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismereti a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosító anyagát.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

119/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését „Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása” 

tárgyában és az alábbi határozatot hozta. 

 

- A Képviselő – Testület a Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratát a 

törzskönyvi bejegyzés napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és 

jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát . 

 

 

119/2016. (XII. 15.) számú határozat 1. számú melléklete  
 

Okirat száma: ….....-...../2016/ÖNKOR. 

 



176 

 

Módosító okirat 

A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, a Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő – Testülete által 2016. március 10. napján kiadott, 16-6/2016/ÖNKOR számú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete …../2016. (…. …...) számú 

határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

2 Főzőkonyha 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

2. Az alapító okirat 4.1. pontjának utolsó négy bekezdése a következő rendelkezéssel 

egészül ki, illetve módosul: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- Tálaló – melegítő konyha: a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről (a továbbiakban: 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 

rendelet), 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról (a továbbiakban: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) rendeletekben 

meghatározottakra figyelemmel. 

- Főzőkonyha: a 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendeletben és a 37/2014.(IV. 30.) 

EMMI rendeletben meghatározottakra figyelemmel. 

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a gyermekek 

étkeztetésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései szerint.  

- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

meghatározottak szerint.  

3. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő szöveggel egészül ki:  
 

- Munkahelyi étkeztetés biztosítása: az intézmény a munkavállalók részére biztosított 

étkezéssel összefüggő feladatokat is ellát. 

- Bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek étkeztetése: A gyermek életkorának megfelelően 

valamennyi nevelési, tanítási napon az intézménynek kötelezően étkezést kell biztosítani. A 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést, a gyermekek és a tanulók számára az 

óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, 
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valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést kell biztosítani. Az étkezések közül az 

ebéd külön is igényelhető. 

 

- Szünidei gyermekétkeztetés: Az intézmény kötelező feladata, a jogosult gyermek szülője, 

törvényes képviselője kérelmére a déli meleg főétkezés biztosítása a gyermekek részére. A 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő 

elfogyasztásának megszervezéséről szükséges gondoskodni. A szünidei gyermekétkeztetés 

időtartama igazodik a gyermek ellátását, nevelését biztosító intézmények (bölcsőde, óvoda) 

zárva tartásához, illetve a tanítási szünetekhez. 

 

- Vendégétkeztetés: az intézmény szabad kapacitása terhére vendégétkezéssel összefüggő 

feladatokat is ellát. 

4. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

7 107051 Szociális étkeztetés 

8 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

Kelt: Monostorpályi, 2016. 12.15.  

P.H. 

Szabó József 

polgármester 

 

 

 

119/2016. (XII. 15.) számú határozat 2. számú melléklete 
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Okirat száma: …....-..../2016/ÖNKOR. 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gondozási Központ 

és Községi Könyvtár alapító okiratát  a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv: 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ és Községi Könyvtár  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: 

1.2.1. angol nyelven: Care Centre and Village Libary 

1.2.2. német nyelven: Care Centre und Dorfbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv: 

1.3.1. székhelye: 4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50. 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

2 Főzőkonyha 4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.05.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

2.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testülete 

3.1.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának: 

3.2.1. megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky utca 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv) 67. § (1) bekezdése szerint „Az önmaguk ellátására 

nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori 

étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 

gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint 

lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben 

kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.” 

- Szociális étkeztetés a Szoctv. 62. § (1) bekezdése szerint „Az étkeztetés keretében azoknak 

a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, 

akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani” 

- Tálaló – melegítő konyha: a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete az 

élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről (a továbbiakban: 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 

rendelet), 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról (a továbbiakban: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) rendeletekben 

meghatározottakra figyelemmel. 

- Főzőkonyha: a 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendeletben és a 37/2014.(IV. 30.) 

EMMI rendeletben meghatározottakra figyelemmel. 

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a gyermekek 

étkeztetésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései szerint.  

- Községi, nyilvános, és iskolai könyvtári feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

meghatározottak szerint.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan 

élni nem kívánó időskorúak bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás 

magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség 

biztosítását.  

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

-          gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

-          tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

-          biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

-          részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 A települési könyvtár a községi könyvtár: 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

  

Az iskolai könyvtári feladatai: 

 

1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 

- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkozások tartása, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

- Munkahelyi étkeztetés biztosítása: az intézmény a munkavállalók részére biztosított 

étkezéssel összefüggő feladatokat is ellát. 

 

- Bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek étkeztetése: A gyermek életkorának megfelelően 

valamennyi nevelési, tanítási napon az intézménynek kötelezően étkezést kell biztosítani. A 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést, a gyermekek és a tanulók számára az 

óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést kell biztosítani. Az étkezések közül az 

ebéd külön is igényelhető. 
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- Szünidei gyermekétkeztetés: Az intézmény kötelező feladata, a jogosult gyermek szülője, 

törvényes képviselője kérelmére a déli meleg főétkezés biztosítása a gyermekek részére. A 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő 

elfogyasztásának megszervezéséről szükséges gondoskodni. A szünidei gyermekétkeztetés 

időtartama igazodik a gyermek ellátását, nevelését biztosító intézmények (bölcsőde, óvoda) 

zárva tartásához, illetve a tanítási szünetekhez. 

- Vendégétkeztetés: az intézmény szabad kapacitása terhére vendégétkezéssel összefüggő 

feladatokat is ellát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

7 107051 Szociális étkeztetés 

8 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Monostorpályi Község Közigazgatási területén belül a szociális étkeztetésre, valamint egyéb 

kiegészítő szolgáltatás keretében melegítő – tálaló konyha üzemeltetésére,  

Hajdú–Bihar megye közigazgatási területén belül időskorúak tartós bentlakásos ellátására, 

demens betegek tartós bentlakásos ellátására, valamint könyvtári szolgáltatások nyújtására 

terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 

pályázat útján Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 évre, 

határozott időre bízza meg az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról értelmében. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony  
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 Munkaviszony - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 



182 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 13. napján kelt alapító okiratot 

visszavonom. 

 

Kelt: Monostorpályi, 2016. 12.15.  

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2016. 12.15. napján kelt, 2016.12.15. napjától 

alkalmazandó …......-.../2016/ÖNKOR. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 

módosítása szerinti tartalmának.  

Kelt: Debrecen,, 2016. …………. 

 

P.H. 

                                        

   

           

____________________________________________ 

                                                                                                                   Magyar 

Államkincstár 

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti Gondozási Központ és Községi Könyvtár SZMSZ-ének módosítását.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

120/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

Elfogadja a Gondozási Központ és Községi Könyvtár SZMSZ-ének módosítását és 

annak egységes szerkezetét.  

 

Szabó József polgármester  
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A konyhai dolgozók áthelyezése válik szükségessé, mivel a MÁK levelében tájékoztatott 

minket, hogy úgymond intézményesíteni kell a konyhát, azaz már nem lehet 2017. január 1-

től az önkormányzatnál. Egy intézményünk van, ahová a dolgozókat át tudjuk helyezni, ez 

pedig a Gondozási Központ és Községi Könyvtár.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

1.  2017. január 1. napjával az önkormányzat konyháján dolgozó közalkalmazottakat a 

Kjt. 26. § -a alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtárban foglalkoztatja 

tovább, áthelyezéssel.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozók áthelyezésével kapcsolatos 

dokumentációkat és kötelezettségvállalásokat készítsék el.”   

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

121/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. 2017. január 1. napjával az önkormányzat konyháján dolgozó közalkalmazottakat a 

Kjt. 26. § -a alapján a Gondozási Központ és Községi Könyvtárban foglalkoztatja 

tovább, áthelyezéssel.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozók áthelyezésével kapcsolatos 

dokumentációkat és kötelezettségvállalásokat készítsék el. 

 

4.napirendi pont: Lakossági kérdések, észrevételek, felvetések megbeszélése  

 

Szabó József polgármester  

Kérdezem a lakosokat, hogy milyen észrevételei vannak, kérdései a Képviselő-Testülethez.  

 

Tímár Erzsébet 

A polgármesteri beszámolóból sajnos nem sokat értettem, számomra túl gyors volt.  

Közvilágítással kapcsolatosan lenne kérdésem, kérésem. Már lassan 10 éve van problémák az 

előttem lévő utcai lámpával. Hol jó, hol nem. Jelentem, de mégsem csinálják meg. Mikor kint 

voltak a szerelők, hozzájuk is odamentem, és mondtam nekik a panaszomat, azt válaszolták, 

hogy ez az önkormányzatra tartozik. 

 

Szabó József polgármester 

A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyet a Polgármesteri Hivatalban el lehet 

olvasni.  
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A közvilágítást folyamatosan jelentjük lakossági hibabejelentéseket követően, melyet a 

vállalkozó igyekszik megjavítani elég rövid időn belül. 

 

Pusztai János 

A Debreceni utca elején van egy vízelvezető árok, oda telepítették a szennyvíz összekötőt, de 

ott míg valami nem történik, egy rácsot kellene rátenni, hogy a víz el ne mossa, és be ne 

szakadjon. 

 

Szabó József polgármester 

A Debreceni utca elejét több utcához hasonlóan betonjárdával próbáljuk megoldani. A 

vízelvezetőnél felülről pedig teszünk rácsot. Tervben van ez az utcarész is, amint az időjárás 

engedi, igyekszünk megcsinálni. 

 

Makkos Sándorné 

A közvilágítással igen csak sok probléma van, az utóbbi időben 5 darabot is bejelentettük 

online, de hiába jelentjük, huzamosabb ideig nem csinálják meg.  

Mostanában igen sokat jár az utcákon és van, ahol nagyon erősen világít, van ahol egyáltalán 

nem ég, van ahol alig pislákol. Nem tudom, hogy történik a közvilágításért a fizetés? 

 

Szabó József polgármester 

A közvilágításért az önkormányzat fizet a szolgáltatónak a szerződésben meghatározottak 

alapján. 

Az önkormányzat is ugyan azon a portálon keresztül jelzi a hibát. Szerződés szerint két hét 

van a javításra a szolgáltatónak a bejelentéstől számítva. Ha a Komika.hu portálon nem 

sikerül, akkor kérünk mindenkit, hogy a hivatalba jelezzék, és segítünk, mert hozzánk a 

bejelentést követően visszajelzés is érkezik.  

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben nincs más kérdés, még kell a testületnek döntenie. A családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat megküldte a 2016. évi beszámolóját. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi családsegítő és gyermekjóléti feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

122/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   
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Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi családsegítő és gyermekjóléti feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót.  

 

Szabó József polgármester  

Az önkormányzat már régóta tárgyal a TCG erőmű megépítésével kapcsolatban. Most 

lehetőség nyílik arra, hogy a Kormány felé is igazolni tudjuk a tényleges megvalósítási 

szándékot. Ehhez szükséges egy három oldalú megállapodás elfogadása. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

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

 

„A Képviselő-Testület  

1. Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező TCG erőmű megvalósítására vonatkozó 

háromoldalú megállapodást.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a további kötelezettségvállalások megtételére.”  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő testületének 

123/2016. (XII. 15.) számú  

határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező TCG erőmű megvalósítására vonatkozó 

háromoldalú megállapodást.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a további kötelezettségvállalások 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  

 


