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Indokolás
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva hozott határozatokhoz
57/2020.(V.12.) önkormányzati határozathoz
Decs Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú felhívás alapján 2017.02.06-án 1826906804 iratazonosító számmal, „Decs,
gazdasági „elkerülő” út kiépítése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be, melyet Támogató
támogatásra alkalmasnak minősített.
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.
Az intézkedés elmaradása Decs Nagyközség Önkormányzata 1826906804 iratazonosító
számú támogatási kérelmében nevesített feladatok elvégzését hátráltatná, a döntés elmaradása
esetén bizonytalanná válik a pályázatban vállalt feladat megvalósításának határidőben történő
befejezése.
A döntés elmaradása időveszteséget okoz és magas kockázati tényezőként merül fel, hogy a
gépek beszerzését nem sikerül időben befejezni, amely hozzájárulhat a projekt
meghiúsulásához is.
Megakadályozza a projekt célkitűzéseinek, eredményeinek elérését, ütemtervének tartását és
költségvetésének betartását.
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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58/2020.(V.12.) önkormányzati határozat:
Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt, mint az ivóvíz víziközmű-szolgáltató a fenti jogszabályok
figyelembevételével elkészítette az öt település tulajdonában lévő ivóvíz közmű rendszerére
vonatkozó 2020. évi gördülő fejlesztési tervet, melyet megküldött az önkormányzat számára.
Ebben Decsre vonatkozóan ivóvízágazatban 15 db házibekötés csere 1.288.548 Ft + Áfa,
valamint töltővezeték bővítés 600.000 Ft + Áfa összegben szerepelt; szennyvízágazat
esetében pedig a Haladás u. szennyvízszivattyú vásárlás 585.824 Ft + Áfa összegben.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elkészítése során egyeztetéseket
kezdeményeztünk a víziközmű-szolgáltatóval, ennek eredményeként elkészült vállalkozási
szerződés a töltővezeték bővítést tartalmazza 600.000 Ft + Áfa összegben, melynek
megvalósulása elengedhetetlen a település megfelelő víznyomása érdekében a nyári
hónapokban.
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.

