
POGÁRMESTERI HATÁROZATOK  

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében  

 

Készült: 2020. április 22. napján 

  

Napirend  

1.) Magyar Falu Program – Orvosi rendelő pályázat 

2.) Magyar Falu Program – Út-hídépítés/felújítás pályázat 

3.) Magyar Falu Program – Közösségi tér pályázat 
 

  

  

I. Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került „Orvosi 

rendelő” és „Orvosi eszköz beszerzése” című pályázat, melynek keretén belül a következőkre 

lehet pályázni: 

- új orvosi rendelő építése/felújítása 

- orvosi eszközök beszerzése 

Az orvosi rendelő felújítási pályázatot április 24-ig kell beadni. 

  

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2020. (IV.22.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

HOR/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” című 

programhoz. Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a szükséges 

dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre kerültek. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került az 

„Önkormányzati tulajdonban lévő Út-hídépítés/ felújítás” című pályázat, melynek keretén belül 

a következőkre lehet pályázni: 

 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, 

portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd 

burkolattal való ellátása;  

 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építése, felújítása, korszerűsítése. 

 A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;  

 Út, híd és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, 

kialakítása;  

 Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, 

korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő 

létesítmények felújítása);  

 Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, 

lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes 

útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, 

rézsűk kialakítása); 

 Zöldterület-építési, átalakítási munkák; 

  

A pályázat 100%-os intenzitású. A pályázatot május 08-ig kell beadni, ezt a pályázatot a tavalyi 

évben is benyújtották. 

 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2020. (IV.22.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

HOR/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” című 

programhoz. Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a szükséges 

dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre kerültek. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Napirendi pont  

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került az 

„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című pályázat, melynek keretén belül a 

következőkre lehet pályázni: 

Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése 

Új építés, felújítás, bővítés, pl.: 

Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés; 

Meglévő világítási rendszerek; 

Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek 

megteremtése, eszköz nem).  

Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása 

A pályázat 100%-os intenzitású. A pályázatot május 22-ig lehet beadni. 

 

Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2020. (IV.22.) sz. határozat:   

Szemelyi Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát az MFP-

KTF/2020 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és 

foglalkoztatás” című programhoz. Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a 

szükséges dokumentumokat, árajánlatok beszerzésre kerülnek. 

 

Felelős: Kumli József Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

  

  

Kumli József Ferenc          Kisasszondiné Kavalecz Anita 

 polgármester               jegyző  

  

  

  

 


