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Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Magyar Köztársaság Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása érdekében. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Katvéd) 46 § (4) bekezdése kimondja, hogy 
„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 költségvetési rendelet Gazdasági Bizottság által történő véleményezése 
A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közös szakmai állásfoglalása – melyet az Önkormányzati 
Hírlevél 2020. évi 19. száma tartalmaz – szerint számos jogszabály állapít meg határidőt egyes döntések meghozatalára 
és e kérdésekben gondoskodni szükséges a döntések meghozataláról.  
A veszélyhelyzet az Mötv. 120. §-ának alkalmazását nem függesztette fel.  
Fentiek alapján az Mötv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt döntést a polgármesternek 
szükséges meghoznia.  
 
A költségvetési rendelet-tervezet előzetesen kiküldésre került. 
A kiküldött rendelet-tervezetben kéri a 2021. évi költségvetési létszámkeretet módosítani az alábbiakra: 
Önkormányzatnál        6 fő helyett  18 fő 
Polgármesteri Hivatalnál       7 fő helyett    9 fő 
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél  20 fő   20 fő 
Királyi Konyha Gyermekeinkért intézménynél    8 fő     8 fő 
Összesen:       41 fő helyett  55 fő 
 
Indoklás: 
Az önkormányzatnál a tervezetben nem lett beszámítva 6 fő közmunkás, 3 takarítónői státusz, 1 
közművelődési, 1 védőnő és a főépítész. A Polgármesteri Hivatalnál nem került be a tervbe a 2 fő gyes-es 
státusz. 
 
Továbbá a költségvetés 9.sz. mellékletének kedvezményezett részéből kéri kivenni az önkormányzati egyedi 
5 fő magánszemély kommunális adó támogatását. 
Indoklás: 
A polgármester jelezte, hogy az adórendelet nem tesz lehetővé ilyen adókedvezményt és nincs tudomása ilyen 
egyedi támogatásról. Kérte a jegyzőt ennek kivizsgálására. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását a tett javaslatokkal és Képviselő-testület számára az erről szóló támogató 
határozat megküldését. 
 
Pázmánd, 2021. március 12. 
 
 
       dr. Dászkál Tibor Ákos s.k. 
        jegyző 
 
  



 
Határozati javaslat 

 
 

Pázmánd Község Önkormányzata  
Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága 

……/2021.(…...) határozata 
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezet elfogadására javaslat 
 
Pázmánd Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a Gazdasági 
Bizottság hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta: 
 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága az önkormányzat és 
költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti módosítással 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: jegyző, gazdasági bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


