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
59/2020.(V.19.) önkormányzati határozathoz
Az önkormányzat működőképességének megőrzése, valamint a kötelező feladatainak
biztosítása céljából lehetőség van évi két alkalommal Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont
szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására pályázatot
benyújtani. .
A támogatási igényt az alábbi önkormányzati kötelező feladatok ellátása terén felmerülő
hiány pótlására lehet benyújtani, többet között az alábbiakra:
- közüzemi díjtartozásra;
- élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra;
- bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra;
- Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségekre;
- jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettségre;
- egyéb tartozásokra.
A támogatási igényünkben a következő tételek szerepelnek:
- 599 302 Ft helyi iparűzési adó visszatérítéséből adódó tartozás kifizetése, melyet a
vizsgálatok befejezését követően hozott határozatok alapján az érintett vállalkozók
részére vissza kellene fizetni,
- 1 524 867 Ft élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozás,
- 2 978 239 Ft közüzemi díjtartozás,
- 166 221 Ft egyéb szállítók felé fennálló tartozás, valamint végrehajtó iroda felé
fennálló végrehajtói munkadíj,
- 10 612 156 Ft a 2019. évi költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési
kötelezettség.
Az önkormányzatunk törekszik a gazdálkodási egyensúly fenntartására, a kötelező feladatok
maradéktalan teljesítésére, a vállalt feladatok színvonalának megőrzésére, amelyet a
rendkívüli támogatás biztosítani tudná. A felmerült fizetési nehézségek leküzdéséhez a
pályázatban kimutatásra került 15 880 785 Ft pótlólagos, vissza nem térítendő támogatásra
lenne szükség.
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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.
60/2020.(V.19.) önkormányzati határozathoz
A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött és a Decs, 696/2 hrsz-ú „kivett vízmű westel antenna”
megnevezésű, természetben 7144 Decs, Váci Mihály ltp. 6. szám alatti ingatlan bérleti
szerződése 2020. december 31-én lejár. Új szerződés megkötését kezdeményezte a Nyrt, de
már a tulajdoni viszonyokat is figyelembe véve, mivel a területnek 3/20-ad részében Sárpilis
Község Önkormányzata is tulajdonos. A hosszas egyeztetést követően sikerült a közös
konszenzuson alapuló bérleti szerződés elfogadni.
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.
61/2020.(V.19.) önkormányzati határozathoz
Decs Nagyközség Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 azonosítószámú „Decsi
Idősek Klubja energetikai felújítása” elnevezésű projekt megvalósítására Európai Uniós
támogatást nyert el.
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 TOP-3.2.1-16 kódszámú Pályázati Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően
megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában nevesített képzési anyag
kidolgozásának, képzés tartásának elvégzését hátráltatná. A döntés elmaradása időveszteséget
okoz.
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.
62/2020.(V.19.) önkormányzati határozathoz
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának XIV. fejezet 7. pontja
értelmében a társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6
hónapon belül a tagoknak felül kell vizsgálniuk.
A társulási megállapodás felülvizsgálatát Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala elvégezte, és megküldte az új megállapodás-tervezetét.
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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