
Beleg Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth L. utca 97. 

Tel.: 82/385-454 

E-mail: hivatal@beleg.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2020. július 20.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A 

rendelet 2020. március 11. napján 15 órakor lépett hatályba. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. 

törvény hatályon kívül helyezte azt a jogszabályt, amellyel a parlament meghosszabbította a 

kormány által március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet 2020. június 18. 

napjával megszűnt. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt az alábbi polgármesteri döntések kerültek meghozatalra: 

 

1./ 1/2020. (III. 15.) számú polgármesteri határozat óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről; 

2./ 2/2020. (III. 18.) számú polgármesteri határozat a lakosság részére fertőtlenítőszer és 

gyógyszer vásárlásáról 50.000 Ft összegben; 

3./ 3/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének végrehajtásáról; 

4./ 4/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi munkájáról szóló beszámolóról; 

5./ 5/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról; 

6./ 6/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló tevékenységről szóló beszámolóról; 

7./ 7/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat az önkormányzat 2019. évi belső 

ellenőrzéséről szóló tevékenységről; 

8./ 8/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a 2019. évben nyújtott támogatásokról és 

azok elszámolásáról; 

9./ 9/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a 2020/2021. évben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározásáról;  
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10./ 10/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a 2019-2024. időszakra vonatkozó 

gazdasági program elfogadásáról;  

11./ 11/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri határozat a képviselő-testület által átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról; 

12./ 12/2020. (IV. 21.) számú polgármesteri határozat 5.000 Ft összegű települési 

létfenntartási támogatásra jogosultság megállapításáról; 

13./ a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet 1. függelékkel történő kiegészítése. A függelék az önkormányzat által használt 

COFOG számokat tartalmazza; 

14./ 14/2020. (V. 14.) számú polgármesteri határozat a Mecsek-Dráva Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról; 

15./ 16/2020. (V. 18.) számú polgármesteri határozat a temetőbe térkő megrendeléséről. A 

tartalék terhére 500.000 Ft összeget hagyott jóvá a polgármester; 

16./ 17/2020. (V. 18.) számú polgármesteri határozat az általános iskola épületét érintő 

vagyonvédelem biztosításáról. A polgármester évi 40.000 Ft összeget hagyott jóvá; 

17./ 18/2020. (V. 18.) számú polgármesteri határozat a településen kiépített kamerarendszer 

karbantartásáról. A polgármester évi 40.000 Ft összeget hagyott jóvá; 

18./ 19/2020. (V. 22.) számú polgármesteri határozat a „Rinyamenti közösség az Emberekért” 

című, EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú projekt keretében elfogadott „Humán 

szakemberek ösztönző díjazásáról” szóló szabályzat módosításáról; 

19./ 20/2020. (V. 22.) számú polgármesteri határozat a Belegi Pitypang Óvoda 

zárvatartásának meghatározásáról. A döntés értelmében az óvoda a 2019/2020-as nevelési év 

augusztus 3. napjától augusztus 14. napjáig zárva tart; 

20./ 21/2020. (V. 22.) számú polgármesteri határozat a rendkívüli óvodai szünet 

megszüntetéséről; 

21./ 22/2020. (V. 26.) számú polgármesteri határozat a Kutasi Sporthorgász Egyesület 

támogatásáról. A polgármester 10.000 Ft összegű támogatásról döntött; 

22./ 23/2020. (V. 26.) számú polgármesteri határozat a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

23./ 24/2020. (VI. 16.) számú polgármesteri határozat bontott tégla értékesítéséről. A döntés 

értelmében az önkormányzat 30 Ft/db áron értékesíti a téglát. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (.....) önkormányzati 

határozata a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt 

hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

Beleg, 2020. július 15. 

 

 

        Vámosi Róbertné 
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            polgármester 

       


