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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2016. február 5-én 10.00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán képviselő 

 

Igazoltan távol maradtak: Lakó József és Marton Miklós képviselők 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára 

pénzügyi osztályvezető  

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Lakó József és Marton Miklós képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt 

maradtak távol az ülésről. A mai ülés a téma fontosságára tekintettel telefonon került 

összehívásra. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében a muraszemenyei  

     háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázat 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében a muraszemenyei  

     háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázat 
     Előadó: Pál Józsefné polgármester  

 

(A határozat minta és a konzorciumi együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Kiírásra került a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat, melynek keretében lehetőség van a 

muraszemenyei háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat helyiségeinek teljes felújítására és 

ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés megvalósítására. A háziorvosi és védőnői szolgálatnak 

helyet adó ingatlan tulajdonjoga öt település között oszlik meg, Muraszemenye, Csörnyeföld, 

Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva és Murarátka települések önkormányzata rendelkezik 

tulajdonjoggal az épületben. A pályázat 100 %-os finanszírozású, így önrészt nem igényel. A 

pályázat benyújtásához az öt településnek konzorciumot kell létrehoznia, a konzorcium 

vezetője Muraszemenye Község Önkormányzata lenne. Muraszemenye, Csörnyeföld, 

Kerkaszentkirály Szentmargitfalva Köznevelési Intézményi Társulása már megszavazta a 
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pályázatot, de a pályázat benyújtását minden érintett önkormányzat képviselő-testületének, 

így a mi képviselő-testületünknek is határozatával jóvá kell hagynia. A tervezett felújítás 

szükséges, ezért javaslom, hogy képviselő-testületünk csatlakozzon a pályázathoz és vegyen 

részt a konzorcium létrehozásában, amelynek célja a muraszemenyei háziorvosi és védőnői 

szolgálatnak helyt adó Muraszemenye, Béke utca 8. szám alatti épület felújítása, átalakítása. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.     

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

2/2016. (II. 5.) számú h a t á r o z a t:  

 

1) Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

pályázathoz, melynek keretében a muraszemenyei háziorvosi rendelő és 

védőnői helyiség kerülne felújításra. 

2) Konzorciumot hoz létre a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban való részvételre, melynek 

célja a muraszemenyei háziorvosi és védőnői szolgálatnak helyt adó 

Muraszemenye, Béke utca 8. szám alatti épület felújítása, átalakítása. 

3) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

konzorciummal, pályázattal kapcsolatos dokumentumokat írja alá. 

Konzorciumi partnerek: Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, 

Szentmargitfalva és Murarátka. 

 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős:    Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10.15 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 

 


