Hegymagas Község Polgármestere
8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
T.: 87/412-179; e-mail: hivatal@hegymagas.hu
Szám:
Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének
kihirdetett vészhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott
1/2020. (III.24.) határozata
Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.1.) Kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Hegymagas Község Polgármestere pályázatot nyújt be az MFP-AEE/2020 kódszámú a Magyar
Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz, az alábbiak szerint:
1. Pályázati cél megjelölése: az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára
az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi
eszközállomány beszerzésének elősegítése.
2. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége bruttó 1.000.000 Ft, saját forrás
biztosítása nélkül.
A Polgármester a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket megteszi, és a Képviselőtestületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Gyurka Miklósné
polgármester

Hegymagas Község Polgármestere
8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
T.: 87/412-179; e-mail: hivatal@hegymagas.hu
Szám:
Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének
kihirdetett vészhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott
2/2020. (III.24.) határozata
Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.1.) Kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Hegymagas Község Polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő, Hegymagas 038 helyrajzi
számú út egy részének felújítási (aszfaltozás és kátyúzás) kivitelezési munkáival a Nonstoproad
Kft-t (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor út 48.) bízza meg, a határozat mellékletét képező árajánlat
szerinti 2.857.500 Ft, azaz Kétmillió-nyolcszázötvenhétezer-ötszáz forint összköltséggel.

A Polgármester a vállalkozó tájékoztatásával és a munka megrendelésével kapcsolatos
intézkedéseket megteszi, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a
szerződés aláírásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Gyurka Miklósné
polgármester

Hegymagas Község Polgármestere
8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
T.: 87/412-179; e-mail: hivatal@hegymagas.hu
Szám:
Hegymagas Község Önkormányzata Polgármesterének
kihirdetett vészhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott
3/2020. (III.24.) határozata
Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.1.) Kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Hegymagas Község Polgármestere Hivatali referens - kulturális asszisztens - könyvtáros
munkakörre benyújtott pályázat alapján Hegymagas Község Önkormányzata munkahelyre, hivatali
referens - kulturális asszisztens - könyvtáros munkakörbe, a Munka Törvénykönyve rendelkezései
szerinti munkaviszonyba Kovács Edina pályázót nevezi ki 2020. április 1. napjától határozott időre
- Tóth Tímea távollétének idejére -, három hónap próbaidő kikötésével.
A Képviselő-testület a munkaidőt heti 40 órában, a munkabért a garantált bérminimum összegében
határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a munkaszerződést készítse el.

A Polgármester a munkavállaló tájékoztatásával kapcsolatos intézkedéseket megteszi, és a
Képviselő-testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a munkaszerződés aláírásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Gyurka Miklósné
polgármester

