Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 14-én megtartott
rendkívüli nyílt ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok:1-3/2016. (I. 14.) számú határozatok.
rendeletek: -

Ügyiratszám: …………./2016/ÖNKOR.
Határozatok:
- 1/2016. (I. 14.) számú határozat: Napirend elfogadása
- 2/2016. (I. 14.) számú határozat: Szennyvíztelep üzemeltetéséről döntés
- 3/2016. (I. 14.) számú határozat: Magán-fogorvosi praxis engedélyezése
Rendeletek:
- NAPIRENDI PONTOK:
1. Szennyvíztelep üzemeltetéséről döntés (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Magán-fogorvosi praxis engedélyezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Monostorpályi, 2016. január 14.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2016. január 14-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének
rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)
Jele vannak:
- Szabó József polgármester
- Basa Attila alpolgármester
- Csuka Tamás képviselő
- Futó Ferencné képviselő
Távolmaradását bejelentettel:
- Berényi Attiláné képviselő
- Nyilas József képviselő
- Dr. Varga Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 4 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 4 fő képviselő jelen van. 3 fő képviselő jelezte távolmaradását.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Szennyvíztelep üzemeltetéséről döntés (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Magán-fogorvosi praxis engedélyezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
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 meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzatának
Képviselő testületének
1/2016. (I. 14.) számú
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határozata
A Képviselő - Testület
A 2016. január 14. napi nyílt Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.
1.napirendi pont: Szennyvíztelep üzemeltetéséről döntés (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti részletesen a megküldött anyagot a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Kérem a Képviselő-Testületet, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. A „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és
tisztítása programjának megvalósítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045
azonosító számú megvalósult projekt vonatkozásában a Monostorpályi Községet
érintő Hosszúpályiban megépített és felújított szennyvíztelep üzemeltetésére felkéri
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát arra, hogy a szennyvíztelep üzemeltetésére
a szerződést kösse meg az általa kiválasztott víziközmű-szolgáltatóval azzal, hogy az
ebből adódó bevétel és valamennyi kiadás Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát
illeti meg.
2. Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás
(továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának módosítását elfogadja, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a szennyvíztelep vonatkozásában a vagyonfelosztást
készítse el.
4. A Képviselő-testület felkéri a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát, valamint
polgármesterét a kötelezettségvállalások teljesítésére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és polgármestere”
Szavazás.
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
2/2016. (I. 14.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
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1. A „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetése és
tisztítása programjának megvalósítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045
azonosító számú megvalósult projekt vonatkozásában a Monostorpályi Községet
érintő Hosszúpályiban megépített és felújított szennyvíztelep üzemeltetésére felkéri
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát arra, hogy a szennyvíztelep üzemeltetésére
a szerződést kösse meg az általa kiválasztott víziközmű-szolgáltatóval azzal, hogy az
ebből adódó bevétel és valamennyi kiadás Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát
illeti meg.
2. Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás
(továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának módosítását elfogadja, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a szennyvíztelep vonatkozásában a vagyonfelosztást
készítse el.
4. A Képviselő-testület felkéri a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát, valamint
polgármesterét a kötelezettségvállalások teljesítésére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és polgármestere
2.napirendi pont: Magán-fogorvosi praxis engedélyezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Dr. Joós Eszter fogorvos azzal a kéréssel fordult felénk, hogy a kötelező fogorvosi időn felül
magánpraxis formájában is elláthassa a fogászati ellátást.
Ez nagyon jó dolog, hiszen így több lakost tud gondozni, és olyan tevékenységet,
beavatkozást is meg tud oldani helyben, ami a kötelező ellátásban nincs benne, viszont a
lakosnak nem kell ezért máshová elutazni.
Kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Kérem a Képviselő-Testületet, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el:
„A Képviselő - Testület
1. Engedélyezi, hogy a CORVITA BT. (4032 Debrecen, Nyulas u.19., cj.szám: 09-06013992, adószám: 22203469-1-09, képviseli: Dr. Joós Eszter fogorvos) 2016. február
1. napjától a Monostorpályi Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő
4275 Monostorpályi, Landler tér 4. szám alatti Egészségház épületének fogorvosi
rendelőjében magán fogorvosi praxis tevékenységet folytasson a már korábban a
Monostorpályi Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés szerint
kötelezően
ellátandó fogorvosi tevékenységet követően, teljes körű anyagi
felelősségvállalásával.
2. Az 1. pontban meghatározott engedélyezés a Monostorpályi Község Önkormányzata
és a CORVITA BT. között a Monostorpályiban, 2015. november 25. napján megkötött
„feladat-ellátási szerződés fogorvosi tevékenység ellátására” szerződés (melyet jelen
határozat mellékleteként kell értelmezni) megszűnéséig, vagy megszűntetéséig tart.
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3. A magán fogorvosi praxis tevékenység végzése során a „feladat-ellátási szerződés
fogorvosi tevékenység ellátására” szerződésben foglalt, a CORVITA BT. részére
meghatározott kötelezettségeket be kell tartani, illetve el kell végezni.
4. Az 1. pontbeli feladat ellátására elsődlegesen Dr. Joós Eszter fogorvos kerül
megállapítása, aki a magán fogorvosi praxis tevékenysége helyettesítéséről maga
rendelkezik.
5. Az 1. pontbeli magán fogorvosi praxis tevékenységgel kapcsolatos valamennyi
hatósági feladatellátásra a CORVITA BT. képviselője, vagy Dr. Joós Eszter fogorvos
jogosult, az ezzel kapcsolatos valamennyi kiadás (költség, illeték, díj, stb.) viselésével.
6. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására és a kötelezettségvállalásra felkéri és
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:
a polgármester
a hatósági eljárásban lefolytatására az 5. pontban meghatározottak
Határidő: azonnal.”
A Képviselő-Testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
3/2016. (I. 14.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
1. Engedélyezi, hogy a CORVITA BT. (4032 Debrecen, Nyulas u.19., cj.szám: 09-06013992, adószám: 22203469-1-09, képviseli: Dr. Joós Eszter fogorvos) 2016. február
1. napjától a Monostorpályi Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő
4275 Monostorpályi, Landler tér 4. szám alatti Egészségház épületének fogorvosi
rendelőjében magán fogorvosi praxis tevékenységet folytasson a már korábban a
Monostorpályi Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés szerint
kötelezően
ellátandó fogorvosi tevékenységet követően, teljes körű anyagi
felelősségvállalásával.
2. Az 1. pontban meghatározott engedélyezés a Monostorpályi Község Önkormányzata
és a CORVITA BT. között a Monostorpályiban, 2015. november 25. napján megkötött
„feladat-ellátási szerződés fogorvosi tevékenység ellátására” szerződés (melyet jelen
határozat mellékleteként kell értelmezni) megszűnéséig, vagy megszűntetéséig tart.
3. A magán fogorvosi praxis tevékenység végzése során a „feladat-ellátási szerződés
fogorvosi tevékenység ellátására” szerződésben foglalt, a CORVITA BT. részére
meghatározott kötelezettségeket be kell tartani, illetve el kell végezni.
4. Az 1. pontbeli feladat ellátására elsődlegesen Dr. Joós Eszter fogorvos kerül
megállapítása, aki a magán fogorvosi praxis tevékenysége helyettesítéséről maga
rendelkezik.
5. Az 1. pontbeli magán fogorvosi praxis tevékenységgel kapcsolatos valamennyi
hatósági feladatellátásra a CORVITA BT. képviselője, vagy Dr. Joós Eszter fogorvos
jogosult, az ezzel kapcsolatos valamennyi kiadás (költség, illeték, díj, stb.) viselésével.
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6. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására és a kötelezettségvállalásra felkéri és
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:
a polgármester
a hatósági eljárásban lefolytatására az 5. pontban meghatározottak
Határidő: azonnal.
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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