Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma
55/2013. (V. 16.)
56/2013. (V. 16.)

Tárgya
Óvodai tornaszoba pályázatával kapcsolatos 47/2013. (IV.
30.) kt. határozat módosítása
Fogorvosi praxisjog átruházásához hozzájárulás

Az ülésen hozott határozat száma

Tárgya
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 16-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester,
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt (6 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Papp Sándor képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pont
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal jóváhagyja.

Napirend:
1. A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján benyújtott, óvodai nfrastruktúra fejlesztés c.
pályázattal kapcsolatos, 47/2013. (IV. 30.) kt. határozat módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Fogorvosi praxisjog átruházásához való hozzájárulás, feladat-ellátási szerződés
módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvoda infrastrukturális pályázatával kapcsolatban
hiánypótlást írtak ki számunkra. Az internetes árajánlatokat nem fogadták be, formailag és
tartalmilag megfelelő egyedi árajánlatok benyújtása szükséges. Az újabb, ÁFÁ-s árajánlatokat
beszereztük. Ebből kifolyólag változott az összberuházás költsége és az önerő is csökkent.
Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
55/2013. (V. 16.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A) A 8/2013. (III. 29.) BM Rendelet 2. § (1) bek. b), c) pontjára, óvodai infrastruktúra
fejlesztésére benyújtott pályázatával kapcsolatos 47/2013. (IV. 30.) kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Közművek szétválasztása (víz, gáz, fűtés, elektromos hálózat):
nettó 2.376.286 Ft
2. Tornaszoba kialakítása és akadálymentesítés
nettó 16.872.272 Ft
3. Egyéb költségek (lebonyolítás, tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés):
nettó 1.450.000 Ft
4. Eszközbeszerzés (háromszáz literes gázüst és 4 db rozsdamentes munkaasztal
beszerzése):
nettó 2.105.900 Ft
Összesen:

nettó 22.804.458 Ft
bruttó 28.961.662 Ft

B) A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges:
10% önerőt bruttó 2.896.165 Ft összegben biztosítja.
C) A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a fejlesztés megvalósítása során a bruttó
összeg 5%-ának erejéig közfoglalkoztatást valósít meg:
bruttó 1.182.923 Ft összegben.
Felhívja a polgármestert, hogy a módosított pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 2.
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2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Dr. Bartók Gergely és Dr. Kassay Zsuzsa Emese megegyeztek a
praxisjog átadásában. Az új jogszabály szerint az önkormányzatnak ehhez hozzá kell járulnia. Az
üzemeltető a Green Logistic Kft., de a praxisjog az orvoshoz kötődő vagyoni értékű jog. A működési
engedélyt módosítani kell majd az átruházás után. Kérdés?
Gajdos István képviselő: Van más lehetőségünk?
Szakály Zsolt képviselő: Amennyiben nem járulunk hozzá, nem tudják működtetni a praxist.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben a testület egyetért a határozati javaslattal, kérem,
szavazzunk!
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

56/2013. (V. 16.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
hozzájárul, hogy a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonát
képező, Green Logistic Kft. (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 4.) által
működtetett fogorvosi rendelőre vonatkozó, Dr. Bartók Gergelyt (4028
Debrecen, Jánosi u. 36.) megillető praxisjogot Dr. Bartók Gergely
értékesítse Dr. Kassay Zuszsa Emese (4032 Debrecen, Tarján u. 126.)
fogorvos részére.
Felhatalmazza a polgármestert hogy a fogorvosi rendelő működtetésére
vonatkozó szerződés módosítását aláírja.
Felhívja a polgármestert, hogy e határozatot a Greend Logistic Kft.
részére küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 31.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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