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Iktató szám: NAG/63-6/2020. 

 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. 

MÁRCIUS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

N A P I R E N D 

 
 

1. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők 

fejlesztése” tárgyában 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

33/2020.(III.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Napirend elfogadása 

 

 

 

34/2020.(III.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett „Orvosi 

rendelők fejlesztése” tárgyában 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 25-én 10:00 

órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Kolozsvári Rozália polgármester 

Gulácsi Krisztina alpolgármester 

Kelló Róbert 

Lehoczki Zoltán 

Rácz Pál képviselők. 

 

Meghívottak: dr. Szénási Hanna jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottak közül megjelent: dr. Szénási Hanna jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt testületi ülésen megjelent 

képviselőket, dr. Szénási Hanna jegyző asszonyt, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezetőt. 

Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 

megnyitom.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendet javasolom 

tárgyalni, egyéb javaslatom nincs.  

Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? 

 

Nincs, aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020. (III.25.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napirend elfogadása 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 25.-i 

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Orvosi rendelők fejlesztése” tárgyában 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Orvosi rendelők fejlesztése” tárgyában 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Ebben a veszélyhelyzetben köszönöm, hogy mindenki 

elfogadta a meghívást. Fontos ügyben kell döntenünk, mivel a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” pályázat benyújtásához szükséges a 

határidők betartása.  A pályázat a mai naptól nyújtható be. Szükség van arra, hogy a védőnői 

szolgálat és a fiók gyógyszertár külön helyiségben legyen, illetve a mozgáskorlátozott mosdó 
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megépítése is fontos lenne. Kérem a támogatást abban, hogy a pályázatot benyújthassuk, 

illetve abban, hogy a szükséges dokumentumokat beszerezhessem. 

 

Kérdezem kérdés, észrevétel van-e? 

 

Kelló Róbert képviselő: Tavaly már készült egy látvány terv, olyan lesz az új épület? 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Nem tudjuk használni a régi látványtervet. A pályázat 

benyújtásához egyelőre elegendő a helyszínrajz, melyben benne van a bővítés tervezete, 

illetve a tető egy részének felújítása. Látványtervet lehet készíttetni később is, amikor már 

tudjuk, hogy elnyertük a támogatást. 

 

Kérdezem kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs. Akkor kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

34/2020. (III.25.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi 

rendelők fejlesztése”  

 

H a t á r o z a t 

 
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-HOR/2020 kódszámú 

„Orvosi rendelők fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be 

az Orvosi Rendelő (6933 Nagylak, Rózsa sor 73.) 98 hrsz. számú ingatlan 

átalakítására, bővítésére.  

 

2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 

beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Határozatról értesül:   

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket 

megtárgyaltuk, az ülést berekesztem.  
 
 

k.m.f. 

 

 

 Kolozsvári Rozália dr. Szénási Hanna  

 polgármester jegyző 


