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2020. július
Képviselő-testület
SzabóIstván polgármester
nyílt/ zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

A tárgyalandótémakörtárgya: a2020. március 11. és 2020. június 18. közöttfennálló
veszélyhelyzetalatti polgármesteri döntésekjóváhagyása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A veszélyhelyzet alatt 23 polgármesteri határozat született és 1 rendelet került kihirdetésre.
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által együttesen kiadott állásfoglalásban
foglaltak szerint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.)
általános szabályai szerint a képviselő-testület a polgármester, a bizottság által átruházott
hatáskörben hozott döntéseket bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. A testület
döntheti el, hogy mely polgármesteri döntéseket helyez hatályon kívül, illetve melyeket hagy
meg változatlanul. A képviselő-testület felülvizsgálati jogkörének visszamenőleges hatálya
nincs.
A veszélyhelyzet alatt az alábbi határozatok elfogadására került sor:

COVID 19 Határozatok
Sorszám
1/2020. (III.16.)
2/2020. (III.16.)
3/2020. (III.18.)
4/2020. (III.18.)

Határozattárgya
Óvodák szüneteltetése
Intézmények ügyfélfogadásáról
Játszóterek bezárása
Családsegítő tartós élelmiszer beszerzése-500 e Ft
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5/2020. (III.19.)
6/2020. (III.26.)
7/2020. (III.31.)
8/2020. (IV.01.)
9/2020. (IV 01.)
10/2020. (IV. 17.)
11/2020. (IV.24.)
12/2020. (IV.30.)
13/2020. (IV.30.)
14/2020. (V. 07.)
15/2020. (V.11.)
16/2020.(V.11.)
17/2020. (V.15.)
18/2020. (V.19.)
19/2020. (V.21.)
20/2020. (V.22.)
21/2020. (V.29.)
22/2020. (VI.02.)
23/2020. (VI.15.)

Diamantné Bodák Ildikó-az önkormányzat saját halottja
2020. évi közbeszerzési terv
Díjmentes ebéd házhozszállítás 70 év felett
Családsegítő tartós élelmiszer beszerzése-1 M Ft
Gyermekétkeztetés biztosításáról
Fogorvosi szerződés módosítása
Háziorvosi szerződés
Váci Rendőrkapitányság beszámoló
Közösségi együttélés szabályainak megsértése - 2444/2020. sz. eljárás
Hírmondó szerződésének módosítása
Közösségi együttélés szabályainak megsértése - 2444/2020. sz. eljárás
Közösségi együttélés szabályainak megsértése - 2726/2020. sz. eljárás
Fogorvosi praxis adás-vétele
Bölcsődei alkalmazotti pályázat
Óvoda újraindítása
9328/7. hrsz. magánút elnevezés
Óvoda alapdokumentumai
Kettős kereszt elhelyezéséről
Nyári táborok támogatása

A veszélyhelyzet alatt 1 rendelet került kihirdetésre: a Támogatási és Fejlesztési Alap
létrehozásáról szóló 4/2020. (V. 5.) önkormányzati rendeletet
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester által hozott döntéseket erősítse
meg.
2. ELŐZMÉNYEK,

A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

KORÁBBI

KÉPVISELŐ-

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény
-A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet
- A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény
- a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.)
Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye:
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye:
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI

JAVASLAT
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (VII. 08.) határozata a 2020. március 11. és 2020.
június 18. között fennálló veszélyhelyzet alatt hozott
polgármesteri döntésekjóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020.
március 11. és 2020. június 18. között fennálló veszélyhelyzet
alatt hozott polgármesteri határozatokat és a Támogatási és
Fejlesztési Alap létrehozásáról szóló 4/2020. (V. 5.)
önkormányzati rendeletet megerősíti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtástvégzi: polgármester, jegyző
Őrbottyán, 2020. június 24.
Előterjesztő:

Az előterjesztést készítette:

………………………….
Szabó István
polgármester

………………….………
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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