POGÁRMESTERI HATÁROZATOK
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében
Készült: 2021. június 03. napján
Napirend
1.) Falugondnoki gépjárműszabályzat módosítása
2.) Magyar Falu Program – Orvosi Eszközbeszerzés

I.

Napirendi pont

Kumli József Ferenc polgármester: A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2019.
(V.22.) számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadta, a folyamatban lévő intézkedések határidejét
módosította.
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
22/2021.(VI.03.) sz. határozat
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemelyi Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a
felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes szerkezetben elfogadja.
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2019.(V.22.) számú határozatával fogadta el
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente
előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését
elfogadja, a folyamatban lévő intézkedések határidejét módosította.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester

II.

Napirendi pont

Kumli József Ferenc polgármester: a Magyar Falu Program keretében kiírásra került „Orvosi
eszközök beszerzése” című pályázat, melynek keretén belül a következőkre lehet pályázni:
- háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz,
illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai,
pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök,
bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami
finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök
beszerzése támogatható.
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 2 000 000 Ft.
Pályázat benyújtása: 2021. május 12. és 2021. június 11. között
Tekintettel a fentiekre a polgármester az alábbi határozatot hozta:
23/2021.(VI.03.) sz. határozat
Szemelyi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm. rend. alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Szemelyi Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörét úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát az MFP-AEE/2021
kódszámú, a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök beszerzése” című programhoz.
Ezért felvette a kapcsolatot a pályázati menedzserrel és a szükséges dokumentumokat,
árajánlatok beszerzésre kerülnek.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
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