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FELJEGYZÉS  

 

- Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteréhez -  

 

a 2021. év „egészségtudatos” programjainak megszervezésére 
     

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben kiemelt figyelmet fordít a 

lakosság egészségtudatosságának fejlesztésére, az egészségügyi szűrések fontosságára.  

Az előző különleges évben ennek jelentősége mindenki számára nyilvánvalóvá vált. Sajnos, éppen a 

rendhagyó körülmények akadályozták meg a tervezett programok megvalósulását. Nem tudjuk, hogy 

hogyan alakul ez az év, de egy előzetes programtervet a korábbi „normál” évek ütemterve szerint 

elkészítettünk. Ahol nem lesz lehetőség a személyes találkozásra, igyekszünk a célok elérése érdekében 

felvilágosító, szemléletformáló előadásokat, online programokat szervezni.  

Amennyiben lesz rá lehetőség, a városban egyébként megrendezésre kerülő programokhoz csatlakoznánk, 

azok kiegészítő elemeként jelennénk meg, illetve olyan szűréseket végeznénk, melyre kevesen és ritkán 

jutnak el. Természetesen a szponzorok felajánlásai, együttműködő partnereink, a futó pályázatok és az 

aktuális lehetőségeink függvényében.  

A szűrések lebonyolításához ismét kérjük az önkormányzat támogatását 200 000 Ft értékben. 

 

 

A feljegyzés mellékletét képezi a határozati javaslat. 

 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 14.  
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„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…. (……..…) önkormányzati határozata 

 

a 2021. év „egészségtudatos” programjainak megszervezéséről  
 

 

A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 

 

 

1) Elfogadja és támogatja a 2021. év „egészségtudatos” programjainak megrendezését. 

 

2) A programok megvalósítására 200 000 Ft-ot (azaz kettőszázezer forintot) különít el az Önkormányzat 

2021. évi költségvetése terhére. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2021. február 15. 

 

3) Felkéri a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon az 

egészségtudatos programok megszervezéséről és lebonyolításáról.  

 

 

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Alpolgármester          (helyben), 

2) Jegyző, Aljegyző                             (helyben),  

3) Önkormányzati Osztály  Vezetője  (helyben), 

4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 

5) Szervezők/közreműködők. 

 

 

Ellenőrizte:   ……………………………… 

        Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző  

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Vásárosnamény, 2021. január 14. 

                                                                                                                   

 

 

        dr. Deák Ferenc jegyző  
 


