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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16-án 

megtartott rendes nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:124-136/2015. (XI. 16.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 124/2015. (XI. 16.) számú határozat: Településrendezési terv elfogadásának 

befejezéséhez döntés   

- 125/2015. (XI. 16.) számú határozat: Településrendezési terv elfogadásának 

befejezéséhez környezeti vizsgálatról döntés    

- 126/2015. (XI. 16.) számú határozat: 86/2015. (VIII. 27.) számú határozat 

visszavonása  

- 127/2015. (XI. 16.) számú határozat: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése   

- 128/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés   

- 129/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés 

- 130/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés 

- 131/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés 

- 132/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés 

- 133/2015. (XI. 16.) számú határozat: Bursa Hungarica 2015 pályázatról döntés 

- 134/2015. (XI. 16.) számú határozat: Egészségterv elfogadása  

- 135/2015. (XI. 16.) számú határozat: Általános Iskolai és Óvodai körzethatárok 

megállapítása   

- 136/2015. (XI. 16.) számú határozat: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás alapító okirata módosító 

okiratának, egységes szerkezetű alapító okiratának és társulási megállapodás 

módosításának elfogadása  

 

Rendeletek:   

- 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet: a háziorvosi és fogorvosi körzetekről 

szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Településrendezési terv elfogadásához döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Fogorvosi praxissal, működési engedéllyel kapcsolatos döntés meghozatala 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Bursa Hungarica 2015 pályázati kiírásra beadott pályázatokról döntés (írásbeli 

előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

4. Különfélék   
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Monostorpályi, 2015. november 16.   

 

 

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. november 16-án 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   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné képviselő  

- Nyilas József képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 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. Településrendezési terv elfogadásához döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Fogorvosi praxissal, működési engedéllyel kapcsolatos döntés meghozatala 

(írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

3. Bursa Hungarica 2015 pályázati kiírásra beadott pályázatokról döntés (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. 
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Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait.  

 

1.napirendi pont: Településrendezési terv elfogadásához döntés meghozatala (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés szerinti anyagokat.  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel?  

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.  

 

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

 

„Monostorpályi község 

településszerkezeti terv és leírás, 

valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 622. hrsz.-ú 

közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) – Sziget 

utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi határ – 

Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömböt érintő módosításhoz kapcsolódó  

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) szerinti  

egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárásáról 

 

A képviselő-testület 

1. Monostorpályi község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) 

– 622. hrsz.-ú közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca 

(hrsz.: 443) – Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú 

árok – belterületi határ – Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt területre 

vonatkozó módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A 

beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a Képviselő-testület 

megismerte, a véleményekkel a Képviselő-testület egyetért és azt teljes mértékben 

elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

 

3. Kéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési eljárást kezdeményezze az 

illetékes Állami Főépítésznél. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Monostorpályi Község Polgármestere, helyben 

2. Monostorpályi Község Jegyzője 
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3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ÉHOTFF Építésügyi Osztály Állami Főépítész 

(4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. „A” épület 503.) 

4. Kótai Csaba mb. főépítész 

5. Irattár” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

124/2015. (XI. 16.) számú  

Határozata  

 

Monostorpályi község 

településszerkezeti terv és leírás, 

valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 622. hrsz.-ú 

közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) – Sziget 

utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi határ – 

Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömböt érintő módosításhoz kapcsolódó  

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) szerinti  

egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárásáról 

 

A képviselő-testület 

1. Monostorpályi község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) 

– 622. hrsz.-ú közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca 

(hrsz.: 443) – Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú 

árok – belterületi határ – Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt területre 

vonatkozó módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A 

beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a Képviselő-testület 

megismerte, a véleményekkel a Képviselő-testület egyetért és azt teljes mértékben 

elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

 

3. Kéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési eljárást kezdeményezze az 

illetékes Állami Főépítésznél. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Monostorpályi Község Polgármestere, helyben 

2. Monostorpályi Község Jegyzője 

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ÉHOTFF Építésügyi Osztály Állami Főépítész 

(4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. „A” épület 503.) 

4. Kótai Csaba mb. főépítész 

5. Irattár 
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Szabó József polgármester  

Ezzel kapcsolatban még kell most egy döntés hoznunk.  

 

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

 

„MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS,  

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 622. hrsz.-ú 

közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) – 

Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi 

határ – Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömböt érintő módosításhoz 

kapcsolódó 

 környezeti vizsgálat szükségességének megállapításához 

(egyszerűsített eljárás) kapcsolódó környezeti vizsgálatról 

 

Monostorpályi község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított jogkörében eljárva, valamint a 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Monostorpályi község Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 

622. hrsz.-ú közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) 

– Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi határ 

– Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére vonatkozó módosításhoz a 

környezeti vizsgálatot nem készítteti el. 

 

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 

A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat 

lefolytatását, tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök módosításához készített 

vizsgálatok alátámasztották, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem 

jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak 

elkészítését. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Polgármester, helyben 

2. Jegyző, helyben 

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ÉHOT FF Építésügyi Osztály Állami Főépítész 

4. Kótai Csaba mb. főépítész 

5. Irattár” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

125/2015. (XI. 16.) számú  

Határozata  
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MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS,  

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 622. hrsz.-ú 

közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) – 

Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi 

határ – Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömböt érintő módosításhoz 

kapcsolódó 

 környezeti vizsgálat szükségességének megállapításához 

(egyszerűsített eljárás) kapcsolódó környezeti vizsgálatról 

 

Monostorpályi község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított jogkörében eljárva, valamint a 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Monostorpályi község Debreceni utca (hrsz.: 1098) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) – 

622. hrsz.-ú közterület – Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) – Damjanich János utca (hrsz.: 443) 

– Sziget utca (347. hrsz) – Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) – 21/2. hrsz.-ú árok – belterületi határ 

– Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére vonatkozó módosításhoz a 

környezeti vizsgálatot nem készítteti el. 

 

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 

A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat 

lefolytatását, tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök módosításához készített 

vizsgálatok alátámasztották, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem 

jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak 

elkészítését. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Polgármester, helyben 

2. Jegyző, helyben 

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ÉHOT FF Építésügyi Osztály Állami Főépítész 

4. Kótai Csaba mb. főépítész 

5. Irattár 

 

2.napirendi pont: Fogorvosi praxissal, működési engedéllyel kapcsolatos döntés 

meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Döntenünk kell a fogorvosi ellátás tekintetében arról, hogy Monostorpályi Község 

Önkormányzata a fogorvosi működési engedélyt a CORVITA BT. (4032 Debrecen, Nyulas 

u.19., cj.szám: 09-06-013992, adószám: 22203469-1-09, képviseli: Dr. Joós Eszter fogorvos) 

részére kívánja megállapítani az illetékes hatóság által, lehetőség szerint 2016. január 1. 

napjától. A feladat ellátására a fogorvos Dr. Joós Eszter fogorvos személyében kerülne 

megállapítása, akinek a gazdasági társaságával feladat-ellátási szerződést kötünk. Kérjük fel 

majd a CORVITA BT. nevében eljáró Dr. Joós Eszter fogorvost, hogy a fogorvosi működési 

engedélyt és a fogorvosi praxisjogot kérje meg az illetékes hatóságtól. A korábbi 86/2015. 
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(VIII. 27.) számú határozatunkat pedig vissza kell vonnunk, mivel nem lehetséges a működési 

engedély megszerzése úgy, hogy feladat-ellátási szerződést gazdasági társasággal kötünk.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Az első határozati javaslatom az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők:  

 

„A Képviselő - Testület   

Dönt arról, hogy a 86/2015. (VIII. 27.) számú határozatát visszavonja.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

126/2015. (XI. 16.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

Dönt arról, hogy a 86/2015. (VIII. 27.) számú határozatát visszavonja.  

 

Szabó József polgármester  

A második határozati javaslatom az alábbi:  

 

„A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata a fogorvosi működési 

engedélyt a CORVITA BT. (4032 Debrecen, Nyulas u.19., cj.szám: 09-06-013992, 

adószám: 22203469-1-09, képviseli: Dr. Joós Eszter fogorvos) részére kívánja 

megállapítani az illetékes hatóság által, lehetőség szerint 2016. január 1. napjától.  

 

2. Az 1. pontbeli feladat ellátására a fogorvos Dr. Joós Eszter fogorvos személyében 

kerül megállapítása, akinek 1. pontban nevesített gazdasági társaságával feladat-

ellátási szerződést köt, amely jelen határozattal kerül elfogadásra.  

 

3. Felkéri a CORVITA BT. nevében eljáró Dr. Joós Eszter fogorvost, hogy a fogorvosi 

működési engedélyt és a fogorvosi praxisjogot kérje meg az illetékes hatóságtól.  

   

4. A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és a Straudent Fogorvosi Szolgáltató Kft. 

(képviselő: dr. Straubinger Györgyi; székhelye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 19.) 

között köttetett feladat-ellátási  megállapodást fogászati alapellátás biztosítására, 

valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és Dr. Nagy István egyéni 

vállalkozó fogorvos (4033 Debrecen, Katalin u. 36. sz.)  között köttetett feladat-

ellátási  megállapodást fogászati alapellátás biztosítására feleknek módosítani 

szükséges az 1. pont szerinti engedély megszerzését követően a jelen határozat 

tartalma végett.  

 

5. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a településen a fogorvosi tevékenység 1 

körzetben folytatható, melyről a többször módosított a háziorvosi és fogorvosi 

körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet rendelkezik.  
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6. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására és a kötelezettségvállalásra felkéri és 

felhatalmazza a polgármestert.  

Felelő: a polgármester  

Határidő: jelen határozatban foglaltaknak megfelelően, egyébként azonnal.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

127/2015. (XI. 16.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

1. Dönt arról, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata a fogorvosi működési 

engedélyt a CORVITA BT. (4032 Debrecen, Nyulas u.19., cj.szám: 09-06-013992, 

adószám: 22203469-1-09, képviseli: Dr. Joós Eszter fogorvos) részére kívánja 

megállapítani az illetékes hatóság által, lehetőség szerint 2016. január 1. napjától.  

 

2. Az 1. pontbeli feladat ellátására a fogorvos Dr. Joós Eszter fogorvos személyében 

kerül megállapítása, akinek 1. pontban nevesített gazdasági társaságával feladat-

ellátási szerződést köt, amely jelen határozattal kerül elfogadásra.  

 

3. Felkéri a CORVITA BT. nevében eljáró Dr. Joós Eszter fogorvost, hogy a fogorvosi 

működési engedélyt és a fogorvosi praxisjogot kérje meg az illetékes hatóságtól.  

   

4. A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és a Straudent Fogorvosi Szolgáltató Kft. 

(képviselő: dr. Straubinger Györgyi; székhelye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 19.) 

között köttetett feladat-ellátási  megállapodást fogászati alapellátás biztosítására, 

valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata és Dr. Nagy István egyéni 

vállalkozó fogorvos (4033 Debrecen, Katalin u. 36. sz.)  között köttetett feladat-

ellátási  megállapodást fogászati alapellátás biztosítására feleknek módosítani 

szükséges az 1. pont szerinti engedély megszerzését követően a jelen határozat 

tartalma végett.  

 

5. A Képviselő - Testület megállapítja, hogy a településen a fogorvosi tevékenység 1 

körzetben folytatható, melyről a többször módosított a háziorvosi és fogorvosi 

körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet rendelkezik.  

 

6. A jelen határozatban foglaltak végrehajtására és a kötelezettségvállalásra felkéri és 

felhatalmazza a polgármestert.  

Felelő: a polgármester  

Határidő: jelen határozatban foglaltaknak megfelelően, egyébként azonnal.  

 

Szabó József polgármester  

A harmadik döntés pedig a rendelet-tervezet elfogadása. Ismertetve.  

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.  

 

Szavazás.  
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A Képviselő-Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a háziorvosi és 

fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata   

Képviselő - Testületének  

 

20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet  

 

a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában adott felhatalmazás alapján a 

háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1.§ A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 

(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(2) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. A fogorvosi körzethez tartozó 

utcákat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

 

2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.  

 

 

     Szabó József            Juhász Péter  

     polgármester                         jegyző 

 

 

A jelen rendeletet 2015. november 17. napján kihirdettem.  

 

                                      Juhász Péter  

                                                     jegyző 

 

 

 

3.napirendi pont: Bursa Hungarica 2015 pályázati kiírásra beadott pályázatokról döntés 

(írásbeli előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  

 

Szabó József polgármester  

Első határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  
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1. Horváth Balázs Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

128/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Horváth Balázs Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.  

 

 

Szabó József polgármester  

Második határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

1. Pintye Dávid Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

129/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Pintye Dávid Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.  
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Szabó József polgármester  

Harmadik határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

1. Dudás Dóra Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

130/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Dudás Dóra Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.  

 

 

Szabó József polgármester  

Negyedik határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

1. Bodnár András Péter Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

131/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Bodnár András Péter Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.  
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Szabó József polgármester  

Ötödik határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

1. Osán József Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

132/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Osán József Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 hónapon 

át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.  

 

Szabó József polgármester  

Hatodik határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

1. Horog Vanda Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

133/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. Horog Vanda Bursa Hungarica 2015 pályázatát támogatja, részére 10 

hónapon át 5.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 

szükséges intézkedést tegye meg és a kifizetésről gondoskodjon. 
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4.napirendi pont: Különfélék  

 

Szabó József polgármester  

A fogorvosi praxis, működési engedély megszerzéséhez szükséges egészségtervet 

elfogadnunk. Ismertetve.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.   

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő-Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata Egészségtervét elfogadja.” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

134/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

Monostorpályi Község Önkormányzata Egészségtervét elfogadja. 

 

Szabó József polgármester  

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szükséges az általános iskola és az óvoda 

körzethatárainak megállapítása. Ismerteti az anyagot.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.   

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő - Testület   

1. A Monostorpályiban működő általános iskola (Hosszúpályi Irinyi József Általános 

Iskola Thoult István Tagintézménye (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.)) 

körzethatárát Monostorpályi közigazgatási területére javasolja meghatározni.  

 

2. Az óvoda és általános iskolai körzethatárokat, a feladatot ellátandó intézményt, 

valamint felvételi körzet területét az alábbiak szerint állapítja meg:  

a) Óvodai körzethatárok:  

- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Monostorpályi Egységes Óvoda – 

Bölcsőde (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 1 fő  

- Hátrányos helyzetű gyermek létszáma: 14 fő.  

 

b) Általános Iskolai körzethatárok:  
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- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Hosszúpályi Irinyi József Általános 

Thuolt  István Tagiskola (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2015. 

októberi állapot szerint: 19 fő  

- Hátrányos helyzetű gyermek létszáma: 86 fő.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes Kormányhivatalt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester” 

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő-Testületének  

135/2015. (XI.16.) számú  

határozata  

 

A Képviselő-Testület  

1. A Monostorpályiban működő általános iskola (Hosszúpályi Irinyi József Általános 

Iskola Thoult István Tagintézménye (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.)) 

körzethatárát Monostorpályi közigazgatási területére javasolja meghatározni.  

 

2. Az óvoda és általános iskolai körzethatárokat, a feladatot ellátandó intézményt, 

valamint felvételi körzet területét az alábbiak szerint állapítja meg:  

a) Óvodai körzethatárok:  

- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Monostorpályi Egységes Óvoda – 

Bölcsőde (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 1 fő  

- Hátrányos helyzetű gyermek létszáma: 14 fő.  

 

b) Általános Iskolai körzethatárok:  

- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Hosszúpályi Irinyi József Általános 

Thuolt  István Tagiskola (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2015. 

októberi állapot szerint: 19 fő  

- Hátrányos helyzetű gyermek létszáma: 86 fő.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes Kormányhivatalt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás alapító okiratának módosító okiratát, egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint 

társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát kell 

elfogadjuk. Az anyag ismertetve.   
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.   

 

Szabó József polgármester  

Határozat-tervezet az alábbi, kérem kézfelemeléssel szavazzanak a képviselők.  

„A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás 

a) alapító okiratának módosító okiratát,  

b) egységes szerkezetű alapító okiratát,  

c) társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt 

változatát 

elfogadja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester”  

 

Szavazás.  

 

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

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

136/2015. (XI. 16.) számú 

Határozata 

 

A Képviselő - Testület   

1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás 

a) alapító okiratának módosító okiratát,  

b) egységes szerkezetű alapító okiratát,  

c) társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt 

változatát 

elfogadja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester  

 

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  


