DECS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Indokolás
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva hozott határozatokhoz
55/2020.(V.7.) önkormányzati határozathoz
A projekt hozzájárul Decs nagyközség fejlődéséhez, gazdasági élet fellendüléséhez, ami
kiemelt jelentőségű a jelenlegi veszélyhelyzetben, ugyanis a veszélyhelyzet egyik negatív
következménye a gazdasági fejlődés csökkenése, melynek a hatását jelen projekt
megvalósulása pozitív irányban befolyásolhatja.
A döntés elmaradása esetén a projekt meghiúsul, a pályázati határidő elmulasztása jogvesztő,
a fejlesztést Decs Nagyközség Önkormányzata pályázati forrás bevonása nélkül, saját
költségvetése terhére nem tudja önerőből megvalósítani.
Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.- évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének
a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.
56/2020.(V.7.) önkormányzati határozathoz
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint vallási
közösség szertartása, továbbá polgári házasságkötés és temetés tartható, ahol biztosítani kell a
védőtávolság megtartását. E Korm. rendelet 4.-5. §-a lehetőséget biztosít arra is, hogy
vendéglátó üzlet, így különösen étterem, kerthelyiségében vagy teraszán lehet tartózkodni, és
a megrendelt ételt, italt elfogyasztani asztaltársaságonként a védőtávolság betartásával.
Fenti rendelkezést figyelembe véve szabályozta a polgármester a házasságkötés rendjét a
házasságkötő termen belül és kívül.
Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.- évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének
a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.
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