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Je%yzőkönyv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 21-én
15:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
dr.Czabán Edit, Csík József, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József képviselők

(5 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2: Balogh Attila, Tankovics Sándor képviselők

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghirdetett napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek
Seres Katalint felkémi.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyv-
vezető személyét. (A telefonos nwghívó ás ajelenléti ív a jegyzőkőnyv I. sz. melléklete,)

NAPIREND
Nyílt ülés

1. Előterjesztés a „Három generációval a települések egészségéért” Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

I.
ELŐTERJESZTÉS A „HÁROM GENERÁCIÓVAL A TELEPÜLÉSEK
EGÉSZSÉÉGÉÉRT” ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSHOZ VALÓ

CSATLAKOZÁSRÓL

Kovács Imre tájékoztatja (írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a képviselőket arról,
hogy megjelent egy pályázati felhívás a Három generációval az egészségért programra. A
benyújtás határideje 2019. február 28. Orgovány község Polgármestere megkereste azzal,
hogy Orgovány gesztorságával Onkormányzati Társulást hoznának létre és a társulás pályázna
erre a programra. Háziorvosi praxisokat támogatnának, melynek keretében szűrővizsgálatok
tartására, eszközök beszerzésére lenne lehetőség.

dr.Czabán Edit megjegyzi, hogy csak a háziorvosi szolgálatok részesülhetnek a
támogatásból, a fogorvosi praxisok nem.



További hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi az Önkormányzati Társuláshoz
való cwtlakozás elfógadását

A képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal a: alábbi döntést hozta:

26/2019. (11.21.) ÖH
‚jjom generációval a települések egészségéért”
Onkonnányzati Társuláshoz való csatlakozásról

Határozat

I.! Kunszállás Község Önkormányzat Képvkelö-testülete elhatározza, hogy
csatlakozik a „Három generációval a települések egészségéért”
Onkormányzati Társuláshoz.

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Imre - mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést bezárta.

k.ntf.

L JJL, /
Kovács Imre / Heródekné Szász Agota
polgármester jegyző
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