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Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz beszerzése „
pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
2019.évben folyamatosan kiírásra kerülnek az 5.000 fő alatti településekre vonatkozó Magyar
Falu program pályázatai. Ez a pályázati program 2019-ben elindult, és tájékoztatás alapján
2020-tól lesz folytatása.
A 2019-es falufejlesztési program prioritásai a lakhatási feltételei, a közlekedés,
közszolgáltatási és a helyi identitás erősítése. A programban 100%-os támogatottságot
kapott a Kormánytól és előfinanszírozott minden projekt.
Térségi koordináció keretén belül történnek egyeztetések arról, hogy melyik településen mi az
a fontos feladat, amit feltétlen meg kell valósítani. Következő pályázati lehetőségek vannak:
orvos lakás program indítására, orvosi eszköz programra, orvosi rendelőfejlesztésére,
szolgálati lakás programra, bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda, óvoda udvar fejlesztésre,
Indul a polgármesteri hivatal felújítására, temető fejlesztésre, belterületi utak felújítása,
illetve építése, járda építésére, közterület karbantartására, tanyabusz program, helyi közösségi
terek fejlesztése, nemzeti és helyi identitás erősítése.
Ezek azok a projektek, amik ebben az évben megvalósulnak.
Folyamatosan figyeljük majd a pályázati kiírásokat, és a képviselő-testülettel egyeztetünk,
azok kidolgozási igényében.
A plébánia épületének felújítása szintén folytatódhat Magyar Falu program keretén belül,
egyháztestületi benyújtással, 15 millió Ft bruttó összegben.
Jelenleg már kiírásra került, és javasoljuk, hogy orvosi eszköz beszerzése program keretén
belül, az Önkormányzat nyújtson be pályázatot. Igény érkezett a háziorvostól és fogorvostól is
az eszközök beszerzésére, ők összeállították az alapbeszerzési lista alapján, együtt 3 millió Ft
összegben az igénylendő eszközlistát.
Felkértük Biszák Beáta pályázatírót a pályázat kidolgozására, előtte a regisztrációt a program
felületére megtettük.
Május 27-ei a benyújtási határidő, és jelenleg zajlik az eszközök árainak beszerzése, a lista az
eszközökről az orvosok részéről már megküldésre került.
A pályázati program nem igényli testületi döntés csatolását, mi annak ellenére kérjük, hogy
járuljon hozzá a képviselő-testület a pályázat benyújtásához.

Tisztelt Képviselő-testület !
Javasolom a Magyar Falu program keretén belül az orvosi eszközök beszerzésének
támogatása pályázat benyújtását.

,,,,…../2019.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Magyar Falu program
keretén belül az orvosi eszközök beszerzésének támogatása pályázat benyújtását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges,
pályázathoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2019. május 27. , illetve folyamatosan, szükség szerint
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