Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 29-én megtartott
rendes nyílt ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok:48-61/2016. (IV. 29.) számú határozatok.
rendeletek: 6-9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendeletek

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.
Határozatok:
- 48/2016. (IV. 29.) számú határozat: Napirend elfogadása
- 49/2016. (IV. 29.) számú határozat: Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása
- 50/2016. (IV. 29.) számú határozat: Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a benne lévő tárgyi eszközök,
szerszámok további bérlésével kapcsolatos döntés
- 51/2016. (IV. 29.) számú határozat: a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérelt és használatában meghibásodott
gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé döntés
- 52/2016. (IV. 29.) számú határozat: Polgármester részére történő felhatalmazás az
önkormányzat tulajdonát is képező cégekben
- 53/2016. (IV. 29.) számú határozat: Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának
elfogadása
- 54/2016. (IV. 29.) számú határozat: Települési adóval kapcsolatos döntés
meghozatala
- 55/2016. (IV. 29.) számú határozat: TCG erőművel kapcsolatos megállapodás
elfogadása
- 56/2016. (IV. 29.) számú határozat: A Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám
alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntés
- 57/2016. (IV. 29.) számú határozat: Óvoda épületének bővítése, felújítása I. üteme
költségvetésének elfogadása
- 58/2016. (IV. 29.) számú határozat: Óvoda épületének bővítése, felújítása pályázat
beadásáról döntés II-III. ütem tekintetében
- 59/2016. (IV. 29.) számú határozat: Ipari park kialakítására pályázat beadása (TOP)
- 60/2016. (IV. 29.) számú határozat: Turisztikai pályázat beadása (TOP)
- 61/2016. (IV. 29.) számú határozat: Sportegyesület támogatásáról döntés
Rendeletek:
- 6/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
- 7/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet: Monostorpályi Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadásáról
- 8/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet: az étkeztetésről és az igénybevételéért
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
- 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet: az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015.
rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. Különfélék
Monostorpályi, 2016. április 29.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2016. április 29-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
- Nyilas József képviselő
- Dr. Varga Zoltán képviselő
- Futó Ferencné képviselő
Távolmaradását bejelentette:
- Csuka Tamás képviselő
- Berényi Attiláné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 2 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 5 fő képviselő jelen van. 2 fő képviselő jelezte távolmaradását.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015.
rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2. Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról (írásos
előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
3. 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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi
ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:
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Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
48/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
A 2016. április 29. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.
1.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosítása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság döntéséről.
Futó Ferencné PB elnöke
9/2016. (IV. 29.) PB határozat:
A pénzügyi bizottság
1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Monostorpályi Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet fogadja el.
2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal
tájékoztassa.
Felelős: a PB elnöke
Határidő: azonnal.
Szabó József polgármester
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 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a Monostorpályi
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló
6/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
6/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. 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 :
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1. §A

Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(III..13.) 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
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 2015. évi költségvetés
módosított előirányzatát 1.250.115.- 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 : 22.233.-E Ft,
b)
Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya : 4.187.-E Ft,
c)
Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya : 3.411.-E Ft.
d)
Összességében a működési hiány az a) – tól c) pontokig figyelembe véve
önkormányzati szinten 29.831.-E Ft.”
3.
§
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.
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. április 30. napján kihirdettem.
napj
án
kihi
rdet
tem:

Juhász Péter
jegyző

A Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról szóló 6/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv
mellékletében vannak feltüntetve terjedelmüket figyelembe véve, a jegyzőkönyv
részeként.
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2.napirendi pont: Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság döntéséről.
Futó Ferencné PB elnöke
10/2016. (IV. 29.) PB határozat:
A pénzügyi bizottság
1. Javasolja a Képviselő – Testületnek, hogy a Monostorpályi Községi
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.
2. Felkéri a PB elnökét, hogy a döntésről a Képviselő – Testületet azonnal
tájékoztassa.
Felelős: a PB elnöke
Határidő: azonnal.
Szabó József polgármester
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 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta Monostorpályi Község
Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletét, amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
7/2016. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 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. §
(1) Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete (a továbbiakban: Képviselő
- Testület), Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi
költségvetésének végrehajtását 1.250.115.- E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal,
valamint 840.380.- E Ft bevételi és 760.704.- E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az
1. melléklet szerint. Az „elemi” önkormányzat mérlegét és az intézmények mérlegeit, továbbá
az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az I. cím, II. cím, III. cím, IV. cím szerint
fogadja el.
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(2) A Képviselő - Testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosított bevételi
előirányzatainak teljesítéseit a 1/A. melléklet, a I/A. melléklet, a II/A. melléklet, a III/A.
melléklet, és a IV/A. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő – Testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosított kiadási
előirányzatainak teljesítéseit a 1/B. melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet,
I/C. cím, II/B. melléklet, II/C. cím, III/B. melléklet, III/C. 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. melléklet,
14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő - Testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programokat is tartalmazó projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást
az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) A Képviselő - Testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzmaradvány
kimutatását a 14. melléklet, a könyvviteli mérlegét a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonáról szóló kimutatás a 15. melléklet szerint
fogadja el.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.
Juhász Péter
jegyző

Szabó József
polgármester

Jelen rendeletet 2016. április 30. napján kihirdettem.
napj
án
kihi
rdet
tem:

Juhász Péter
jegyző

A Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV.
30.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletében vannak feltüntetve
terjedelmüket figyelembe véve, a jegyzőkönyv részeként.
3.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
A könyvtárunk könyvtárhasználati szabályzatának módosítása szükséges. Ismertetve az ide
vonatkozó dokumentáció.
Szabó József polgármester
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
Elfogadja a Gondozási Központ és Községi Könyvtár könyvtárhasználati
szabályzatának módosítását.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
49/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
Elfogadja a Gondozási Központ
szabályzatának módosítását.

és

Községi

Könyvtár

könyvtárhasználati

Szabó József polgármester
A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés tartása
nélküli döntés meghozatalához szükséges elfogadnunk ezen határozati javaslatot.
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a
benne lévő tárgyi eszközök, szerszámok további bérlésétől a TRV Zrt.
elzárása érdekében intézkedést tegyen a TRV Zrt. által összegszerűségben
vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és bérleti díj tárgyában
fennálló jogvita rendezéséig.”
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a
benne lévő tárgyi eszközök, szerszámok további bérlésétől a TRV Zrt.
elzárása érdekében intézkedést tegyen a TRV Zrt. által összegszerűségben
vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és bérleti díj tárgyában
fennálló jogvita rendezéséig.”
2. A határozatban foglaltak végrehajtásának felelőse a polgármester.
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Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
50/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a
benne lévő tárgyi eszközök, szerszámok további bérlésétől a TRV Zrt.
elzárása érdekében intézkedést tegyen a TRV Zrt. által összegszerűségben
vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és bérleti díj tárgyában
fennálló jogvita rendezéséig.”
2. A határozatban foglaltak végrehajtásának felelőse a polgármester.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester”
Szabó József polgármester
Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés tartása
nélküli döntés meghozatalához szükséges elfogadnunk ezen határozati javaslatot.
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérel és használatában
meghibásodott gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé
gondoskodjon.”
2. A határozatban foglaltak végrehajtásának felelőse a polgármester.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérel és használatában
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meghibásodott gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé
gondoskodjon.”
2. A határozatban foglaltak végrehajtásának felelőse a polgármester.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
51/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2016. május 11. napi közgyűlés
tartása nélküli alábbi határozati javaslatát támogatja:
„14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérel és használatában
meghibásodott gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé
gondoskodjon.”
2. A határozatban foglaltak végrehajtásának felelőse a polgármester.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Szabó József polgármester
Kérem a Képviselő-Testület felhatalmazását, hogy a Lét-A-Med Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt,
valamint a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” közgyűlési ülésein az
önkormányzatot képviselhessem, melyről minden esetben be fogok számolni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lét-A-Med Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt,
valamint a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” közgyűlési ülésein az
önkormányzatot képviselje saját nevében, valamint szavazzon a közgyűlési üléseken.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
52/2016. (IV. 29.) számú
határozata
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A Képviselő - Testület
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lét-A-Med Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt,
valamint a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” közgyűlési ülésein az
önkormányzatot képviselje saját nevében, valamint szavazzon a közgyűlési üléseken.
Szabó József polgármester
Elkészült a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolója, amely megküldésre került a
képviselők részére. Ismertetve részletesen.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete, mint részvényes
megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság
közgyűlése számára előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót
(éves beszámoló).
A közgyűlés az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által
meghatározott 2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880 eFt mérleg főösszeggel
267.401 eFt adózott eredménnyel
120.132 eFt osztalék kifizetése mellett
147.269 eFt mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel
elfogadja
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 eFt összegű
éves prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2. Felhívja közgyűlés az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
53/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete, mint részvényes
megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság
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közgyűlése számára előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót
(éves beszámoló).
A közgyűlés az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által
meghatározott 2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880 eFt mérleg főösszeggel
267.401 eFt adózott eredménnyel
120.132 eFt osztalék kifizetése mellett
147.269 eFt mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel
elfogadja
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 eFt összegű
éves prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2. Felhívja közgyűlés az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Szabó József polgármester
A települési adóval kapcsolatos rendeletünk tekintetében ismételten kaptunk törvényességi
felhívást, amely minden képviselő részére meg kell küldve. Ismertetve. Én úgy gondolom,
hogy a rendelet szövege érthető, de tartalmaz visszásságokat, én nem javaslom annak
módosítását.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
Úgy dönt, hogy a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét
jelenleg nem módosítja.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
54/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
Úgy dönt, hogy a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét
jelenleg nem módosítja.
Szabó József polgármester
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Tervezzük, hogy a településen egy TCG hulladékmegsemmisítő erőmű létesüljön. Úgy néz ki,
hogy van magántőke a megépítéséhez. Ehhez készítettünk egy megállapodás-tervezetet,
amely minden képviselő részére el lett juttatva. Részletesen ismertetve.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. Jóváhagyja a TCG hulladékmegsemmisítő erőmű létrehozásával kapcsolatos
háromoldalú megállapodás-tervezetet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a tervezet aláírására, valamint arra, hogy az
esetleges módosításokat elkészítse és azt aláírja, továbbá felhatalmazza az ide
vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére. ”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
55/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. Jóváhagyja a TCG hulladékmegsemmisítő erőmű létrehozásával kapcsolatos
háromoldalú megállapodás-tervezetet.
2. Felhatalmazza a polgármestert a tervezet aláírására, valamint arra, hogy az
esetleges módosításokat elkészítse és azt aláírja, továbbá felhatalmazza az ide
vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére.
Szabó József polgármester
Magyar Sanyi bácsi az önkormányzatra hagyta a Monostorpályi, Vörösmarty utca 12. szám
alatti ingatlanát. Jelenleg már az önkormányzat tulajdonában van. Azt gondoljuk, hogy
2.000.000 Ft-ért értékesíteni lehet, ennek a meghirdetésére teszek javaslatot.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Monostorpályi, Vörösmarty utca
12. szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja.
2. Az értékbecsléssel alátámasztott eladási árat 2.000.000 Ft-ban határozza meg.
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3. Ajánlatot 2016. június 10. napja 10:00 óráig lehet adni a Monostorpályi Polgármesteri
Hivatalba.
4. Amennyiben a 2. pontban nevesített időpont eredménytelenül eltelik, úgy az ingatlan
értékesítésének folyamatos meghirdetésről kell gondoskodni. Az értékesítésről szóló
döntés meghozatalára és az adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
56/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Monostorpályi, Vörösmarty utca
12. szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja.
2. Az értékbecsléssel alátámasztott eladási árat 2.000.000 Ft-ban határozza meg.
3. Ajánlatot 2016. június 10. napja 10:00 óráig lehet adni a Monostorpályi Polgármesteri
Hivatalba.
4. Amennyiben a 2. pontban nevesített időpont eredménytelenül eltelik, úgy az ingatlan
értékesítésének folyamatos meghirdetésről kell gondoskodni. Az értékesítésről szóló
döntés meghozatalára és az adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Szabó József polgármester
A Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde közbeszerzési eljárása megtörtént, a KO-SZI Bt.
ajánlata volt a legkedvezőbb, ők nettó 29.984.775 összegre adtak ajánlatot.
A következő táblázat tartalmazza részletesen a kiadásokat:
S.sz. Megnevezés
Nettó
Áfa
Bruttó
1
Állami támogatás 95%
20 835 400 5 625 558 26 460 958
2
Önerő 5%
1 096 600 296 082 1 392 682
3
KO-SZI szerződése
29 984 775 8 095 889 38 080 664
Kiv.terv (ez benne van az 1. és 2. sor
4
összegében
3 000 000 810 000 3 810 000
Államiból (1. és 2. sor) építésre jutó
5
összeg 100%
18 932 000 5 111 640 24 043 640
6
946 600 255 582 1 202 182
Államiból építésre önerő 5%
Tényleges önerő (=29.984.7757
18.932.000+946.600)
11 999 375 3 239 831 15 239 206
Kérem a Képviselő-Testületet, hogy a KO-SZI Bt. ajánlatát fogadja el és vele kössön
szerződést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A KO-SZI 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275
Monostorpályi, Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke,
adószám: 20390152-2-09) nettó 29.984.775 Ft összegű ajánlatát jóváhagyja, így a
polgármester aláírhatja a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének
átalakítása, bővítése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghatározott
vállalkozási szerződést.
2. Az állami támogatás és az 1. pontban meghatározott össze közötti önrészt a
mindenkori költségvetéséből biztosítja.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
57/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A KO-SZI 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4275
Monostorpályi, Damjanich utca 19., képviseletében: Tokainé Szilágyi Emőke,
adószám: 20390152-2-09) nettó 29.984.775 Ft összegű ajánlatát jóváhagyja, így a
polgármester aláírhatja a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének
átalakítása, bővítése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghatározott
vállalkozási szerződést.
2. Az állami támogatás és az 1. pontban meghatározott össze közötti önrészt a
mindenkori költségvetéséből biztosítja.”
Dr. Varga Zoltán képviselő távozik a testületi ülésről, a jelenlévő képviselők száma 4 fő.
Szabó József polgármester
Elkészült a pályázati anyag a Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének
átalakítása, bővítése II-III. ütemére. Részletesen ismertetve. A pályázat beadására kérem a
Képviselő-Testület döntését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázati kiírásra a
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pályázatát be kívánja adni a Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde (4275
Monostorpályi, Damjanich utca 1.) felújítására és fejlesztésére.
2. Jelen határozat a pályázattal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatnak is minősül.
3. A pályázathoz szükséges 172 264 Ft önerőt (1 db könyvtár parkoló-férőhely
kialakításának költsége) a mindenkori költségvetéséből biztosítja. Egyben
felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő további önerő leigazolására és
a szükséges kötelezettségvállalásokra.
4. A határozatban foglaltak végrehajtására és a végleges pályázat beadására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos, a pályázati kiírásnak megfelelően.
Felelős: a polgármester”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
58/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázati kiírásra a
pályázatát be kívánja adni a Monostorpályi Egységes Óvoda – Bölcsőde (4275
Monostorpályi, Damjanich utca 1.) felújítására és fejlesztésére.
2. Jelen határozat a pályázattal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatnak is minősül.
3. A pályázathoz szükséges 172 264 Ft önerőt (1 db könyvtár parkoló-férőhely
kialakításának költsége) a mindenkori költségvetéséből biztosítja. Egyben
felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő további önerő leigazolására és
a szükséges kötelezettségvállalásokra.
4. A határozatban foglaltak végrehajtására és a végleges pályázat beadására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: folyamatos, a pályázati kiírásnak megfelelően.
Felelős: a polgármester
Szabó József polgármester
Elkészült a pályázati anyag az ipari park létrehozására. Részletesen ismertetve. A pályázat
beadására kérem a Képviselő-Testület döntését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
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„A Képviselő - Testület
1. „TOP-1.1.1-Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” pályázati kiírásra
pályázatot kíván benyújtani ipari park létrehozására.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásokra.
3. Az önerőt a mindenkori költségvetéséből biztosítja.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
59/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
1. „TOP-1.1.1-Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” pályázati kiírásra
pályázatot kíván benyújtani ipari park létrehozására.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásokra.
3. Az önerőt a mindenkori költségvetéséből biztosítja.”
Szabó József polgármester
Szabó József polgármester
Elkészült a pályázati anyag horgásztóval kapcsolatos létesítmények létrehozására. Részletesen
ismertetve. A pályázat beadására kérem a Képviselő-Testület döntését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A horgászturizmus fejlesztése projekt megvalósításához beadja a pályázatát a TOP
1.2.1-15 kiírásra 100.000.000 Ft összegű támogatásra.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásokra.
3. Az önerőt a mindenkori költségvetéséből biztosítja.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
60/2016. (IV. 29.) számú
határozata
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A Képviselő - Testület
1. A horgászturizmus fejlesztése projekt megvalósításához beadja a pályázatát a TOP
1.2.1-15 kiírásra 100.000.000 Ft összegű támogatásra.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalásokra.
3. Az önerőt a mindenkori költségvetéséből biztosítja.
Szabó József polgármester
A Monostorpályi Sportegyesület jelezte, hogy támogatást kérne az önkormányzattól 770.000
Ft összegben. A bérleti díjak tekintetében mindig rendezik az önkormányzattal ezt, így
javaslom, hogy támogassuk őket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy a Képviselő-Testület az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
A Monostorpályi Sportegyesületet 770.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a 2016. évi költségvetéséből.”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
61/2016. (IV. 29.) számú
határozata
A Képviselő - Testület
A Monostorpályi Sportegyesületet 770.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a 2016. évi költségvetéséből.
Szabó József polgármester
Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011.
(III. 31.) önkormányzati rendeletünk mellékletében a legutolsó módosítás alkalmával
adminisztratív hiba miatt elírás történt. Ezt most kell korrigáljuk.
A helyes melléklet az alábbi:
S.sz.
A
1.

Megnevezés
B
ÓVODA

Ételtípus
C
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Térítési díjak
(Ft)
D
80
190
80
350
91

2/A.

2/B

2/C

2/D

3.

ALSÓS
GYERMEK

ALSÓS
GYERMEK

FELSŐS
GYERMEK

FELSŐS
GYERMEK
BÖLCSŐDE

Tízórai

80

Ebéd
Uzsonna

200
80

Összesen
Tízórai

360
80

Ebéd
Összesen
Tízórai

200
280
90

Ebéd
Uzsonna
Összesen
Tízórai

220
90
400
90

Ebéd
Összesen
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

220
310
80
40
190
80
390

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az étkeztetésről és az
igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét,
amely az alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
8/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2011.
(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja, a 42. § 1.
pontjában biztosított feladatkörében eljárva,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 148. § (1) és (5)
bekezdésében foglaltakra,
az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak rendeli el:
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1.§

Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011. (III.
31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) Melléklete helyébe jelen
rendelet Melléklete lép.
A jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés napját
követő napon hatályát veszti.

2.§

Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

Jelen rendeletet 2016. április 30. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző
Melléklet az 8/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
S.sz.
A
1.

2/A.

2/B

2/C

2/D

3.

Megnevezés
B
ÓVODA

ALSÓS
GYERMEK

ALSÓS
GYERMEK

FELSŐS
GYERMEK

FELSŐS
GYERMEK
BÖLCSŐDE

Ételtípus
C
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
Tízórai

Térítési díjak
(Ft)
D
80
190
80
350
80

Ebéd
Uzsonna

200
80

Összesen
Tízórai

360
80

Ebéd
Összesen
Tízórai

200
280
90

Ebéd
Uzsonna
Összesen
Tízórai

220
90
400
90

Ebéd
Összesen
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

220
310
80
40
190
80
390

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
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Szabó József polgármester
Elkészítettük az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet az
akkori Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek megküldtünk
véleményezésre. Ismertetve a rendelet-tervezet részletesen.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az előterjesztés szerint rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület.
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét, amely az
alábbi:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
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
Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§
A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak
a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja,
ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen
zavarásának csökkentését.
2.§
A rendelet területi hatálya Monostorpályi Község közigazgatási területére terjed ki.
3.§
A rendelet személyi hatálya Monostorpályi Község közigazgatási területén a természetes
személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed
ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§
E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél,
kaszálék, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a Község önkormányzatának működési területe, amely
belterületből és külterületből áll.
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c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól,
hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az
ingatlannak.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§
A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
6.§
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése március 1-től november 15-ig – ünnepnapok
kivételével - hétfőtől-szombatig 7.00 óra és 19.00 óra között engedélyezett.
7.§
(1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak
szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6. §-ban engedélyezett
időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.
(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete mellett a tűzvédelmi előírások betartásával csak olyan helyen és területen szabad,
ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely
nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, állati vagy
ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a
veszélye a tűz feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő
lefedéséről.
8.§
Monostorpályi Község közterületein az avar és kerti hulladék égetése tilos.
9.§
Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
10.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be
hulladékgazdálkodási bírsággal, valamint levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet – valamint a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
11.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző
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Záradék:
Jelen rendeletet 2016. április 30. 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
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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