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Tárgy: Tájékoztatás veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti előírás vált 

alkalmazandóvá. A hivatkozott rendelkezés értelmében a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

A képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester rendeletet alkothat és 

határozatot hozhat.  A törvényi felhatalmazásra tekintettel gyakorolt feladat- és hatáskör 

keretében a következőkben felsorolt polgármesteri döntések születtek: 

 

1. Határozatok: 

a. Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési 

rendjének meghatározásáról szóló 1/2020.(III.16.) számú polgármesteri 

határozat. A döntés értelmében jogszabályi felhatalmazás alapján rendkívüli 

szünet került elrendelésre az intézményben.  

b. A veszélyhelyzet során teendő egyes intézkedésekhez szükséges források 

biztosításáról szóló 2/2020.(III. 23.) számú polgármesteri határozat. A döntés 

értelmében a veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges források biztosítása 

értekében az általános tartalékon belül 5 millió, - Ft került elkülönítésre. Az 

elkülönített forrás felét a mezőőri szolgálat működéséhez rendelt forrás célhoz 

kötöttségének megszüntetésével került biztosításra.  

c. A veszélyhelyzet során teendő egyes intézkedésekhez szükséges források 

felhasználása szóló 3/2020.(III. 25.) számú polgármesteri határozat. A döntés 

értelmében a 2/2020. (III. 23.) létrehozott céltartalék terhére 4450 db 

egyszerhasználatos, valamint mosható szájmaszk beszerzéséről történt 

rendelkezés.  

d. A 2020. évi költségvetés terhére sajáterő előirányzásáról szóló 4/2020.(04.15.) 

számú polgármesteri határozat. A döntés értelmében „ A háromcsoportos 

bölcsőde kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében korábban vállalt 

önerő összege került módosításra. A projekthez kapcsolódó önerő így 

16 985 244, - Ft-ra emelkedett.  

e. Az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. egyszerűsített végelszámolással való 

megszűnéséról szóló 5/2020.(04.24.) számú polgármesteri határozat. A döntés 

értelmében az egyszerűsített végelszámolás záró dátuma 2020. április 28-ában 

került meghatározásra.  



f. Az izsáki fogathajtó pálya használatáról szóló 6/2020.(04.24.) számú 

polgármesteri határozat. A döntés értelmében a Fogathajtó pályára 

gyalogosan, vagy kerékpárral lehet belépni.  

g. ,,Pedagógusok a kistelepülésekért” díjra jelölés szóló 7/2020.(04.28.) számú 

polgármesteri határozat. A döntés alapján meghatározták a pályázaton részt 

vevő személyt.  

h. Izsák Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Beszerzési 

Szabályzatának módosításáról szóló 8/2020.(04.30.) számú polgármesteri 

határozat.  A döntés alapján a beszerzési szabályzat szerinti beszerzést nem 

kell lebonyolítani, amennyiben a beszerzés összege nem haladja meg az 

500 000, - Ft-os értékhatárt.   

i. Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.11) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 9/2020.(05.08.) számú 

polgármesteri határozat. A döntéssel vált biztosítottá az önkormányzat 

hozzájárulása a közös teherviselés jegyében a veszélyhelyzet elleni védekezés 

kiadásaihoz. Illetve döntés született a TAO pályázati önerő biztosításáról, 

valamint a civil szervezetek támogatásáról.     

j. Rendkívüli települési támogatás szóló 10/2020.(05.28.) számú polgármesteri 

határozat. A határozat alapján rendkívüli települési támogatásról született 

döntés.   

k. Települési támogatások hatályának érvényességéről szóló 11/2020.(05.28.) 

számú polgármesteri határozat. A döntés alapján a lakhatási, települési, 

egészségmegőrző támogatásokról szóló határozatok határideje 

meghosszabbodott.  

2.  Rendeletek 

a. Az ,,IZSÁKI HÍREK” című önkormányzati újság hirdetési díjszabásáról szóló  

5/2020.(05.14.) számú rendelet.  A döntés követően tudta az Önkormányzat 

kiszámlázni a hirdetőknek a hirdetés díját. 

b.  A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2020.(06.11.) 

számú rendelet. A rendelet elfogadásával vált biztosítottá a munkáltatói 

jogkörgyakorlás keretében kiadható szabadságról való munkáltatói 

rendelkezés.    

c. A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

7/2020.(06.11.) számú rendelet. A rendelet értelmében munkaszüneti nap lett 

július 1-je.    

 

  

     

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Javaslom a határozat elfogadását.  

 

 

I z s á k, 2020. július 10. 

 

 

                                                                                           (: Végh Tamás:) 

                                                                                               alpolgármester 

 



 

Határozat-tervezet: 

A Képviselő-testület Végh Tamás alpolgármester előterjesztését megtárgyalta és az 

előterjesztésben szereplő döntéséket jelen határozatával megerősíti.  
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