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Határozatok nyilvántartása 2021. 

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

1/2021. (I.13.) határozata 

Előszerződés fogorvosi feladatok ellátására 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Dunakiliti-Feketeerdő fogorvosi praxisra – a 

praxisengedély kiadása esetén – a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 

történő végzésére dr. Szalai Péterrel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést az e határozat szerinti 

előszerződés alapján megköti. 

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

2/2021. (I.26.) határozata 

Az AQUA Kft törzstőke emeléséről  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 

Dunakiliti Község Önkormányzata jelen határozatával hozzájárul, ahhoz, hogy 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az AQUA Szolgáltató Kft törzstőkéjét 

14 000 000 Ft-tal megemelje, és a tőkeemelést Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

egyedül jegyezze.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

3/2021. (I.29.) határozata 

2019. évi pénzmaradvány korrekciójáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 
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Az államháztartási számvitel átmeneti rendelkezései alapján biztosított egyszeri 

maradványkorrekció alapján a 2019. évi költségvetési maradvány – a zárszámadási 

rendelettel elfogadott – korrekciója az önkormányzat és szervei esetében: 

 Korrekció összege 

Maradvány 

összege a 

korrekció után 

Feketeerdő 

Község 

Önkormányzata 

+229 111Ft 26 419 098 Ft 

A korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezését a tartalék 

(05513) és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (09813) előirányzatokon 

kell rendezni a könyvelésben. 

Határidő: 2021.01.31. 

Felelős: polgármester  

 

Feketeerdő Község polgármesterének   

4/2021. (III. 2.) határozata 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

1. Jóváhagyom a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Jánossomorjai Idősek 

Klubja telephely változásának átvezetését a Társulási Megállapodás 8.) és 9.) 

pontjában 9241 Jánossomorja, Óvári út 4. címről 9241 Jánossomorja, Iparos utca 

26. címre.  

2. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 21.) pontja az alábbiak szerint 

egészüljön ki: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról   a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet, melyet 

tájékoztatásul megküld a Társulás tagjainak.” 

3. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen 

határozat 1. sz. melléklete lépjen. 

4. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen 

határozat 2. sz. melléklete lépjen. 

5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását jelen határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyom és aláírom. 

6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a 

törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.  

7. A döntésről a Társulás elnökét tájékoztatni szükséges. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Feketeerdő Község Polgármesterének  

5/2021. (III.5.) határozata 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benyújtásáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett – Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 

pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 

pályázaton részt kíván venni. 

A pályázati cél: Feketeerdő, Fő utcai járda felújítása 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: 76 hrsz, 98 hrsz, 56/4 hrsz 

A fejlesztés tervezett összköltsége: 20.593.843 Ft 

A fejlesztéshez igénybe vehető pályázati támogatás maximális összege: 17.504.766 Ft (a 

fejlesztési költség 85 %-a, legfeljebb 20.000.000.Ft) 

A fejlesztéshez szükséges saját forrás összege: 3.089.077 Ft 

A Polgármester kijelenti, hogy a felújításhoz szükséges 3.089.077 Ft saját forrás az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a „Tartalékalapban” rendelkezésre áll. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

6 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 10/A. § (1) bekezdése alapján 1 fő részére települési támogatás 

megállapítása a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási díj 

átvállalása címén 2021. 01.01-től 2021. 12.31-ig terjedő időszakra.  

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

7 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
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a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 12. § alapján 1 fő részére 10 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg a gyermeket nevelő család anyagi segítésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

8 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § (5) alapján 1 fő részére 35 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

9 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 10/A. § (1) bekezdés alapján 1 fő részére települési támogatást állapítok 

meg a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási díj átvállalása 

címén 2021. 01.01-től 2021. 12.31-ig terjedő időszakra.  

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  
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Feketeerdő Község Polgármesterének  

10 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

eketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 20 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok.  

Határidő: azonnal 

Felelős. polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének   

11 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. alapján 1 fő kérelmét elutasítom, mert a kérlemező nem felel meg a 

10/A. § (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltéteeknek.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község polgármesterének 

12 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 10 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 
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Felelős. polgármester  

 

 

 

Feketeerdő Község Polgármestrének  

13 /2021. (III.8.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 10 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

14 /2021. (III.8.) határozata 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetőijének kinevezéséről  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakról határozom: 

Szabó Jenő rendőrezredes kinevezését a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság élére 

támogatom. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének   

15 /2021. (III.25.) határozata 

Fogászati Ügyeleti Ellátás finanszírozásáról  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakról határozok: 

Feketeerdő Község Önkormányzata szerződést köt a Danuta és Társa Orvosi Betéti 

Társasággal a fogászati ügyeleti ellátás finanszírozása érdekében 2021. január 1-2021. 
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december 31. közötti időszakra. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal 101 120 Ft 2021. 

évi finanszírozás szerződés szerinti átutalására. A kötelezettségvállaláshoz 10 120 Ft 2021. 

évi költségvetés Tartalék előirányzatából történő átcsoportosításáról döntök.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

16 /2021. (III.31.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 15 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének   

17 /2021. (III.31.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 15 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének   

18 /2021. (IV.14.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
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2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 5 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Feketeerdő Község Polgármesterének  

19 /2021. (IV.14.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 10 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

20/2021. (IV.14.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § alapján 1 fő részére 30 000 forint pénzbeli települési támogatást 

állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének 

21/2021. (IV.14.) határozata 

Települési támogatás megállapításáról 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.25.) ör. 9. § (5) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörben 1 fő részére 

10 000 forint pénzbeli települési támogatást állapítok meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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Feketeerdő Község Polgármesterének  

22/2021. (IV.14.) határozata 

Önkormányzati támogatás megállapítása  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben 

eljárva az alábbiakat rendelem el: 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 3/2020.- 

(II.6.) önkormányzati rendelet alapján Feketeerdő Hagyományőrző, Községszépítő és 

Takarékoskodó Alapítvány részére 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapítok 

meg az Alapítvány működési kiadásainak támogatására.  

A támogatás az önkormányzat jóváhagyott 2021. évi költségvetésében a civil szervezetek 

támogatására jóváhagyott előirányzat.  

Az átadott pénzeszközről az Alapítványnak a költségvetési évet követő év január 31-éig 

kell elszámolnia.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

23/2021.(IV.30.) határozata 

Belső ellenőri 2020. éves összefoglaló jelentésről 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 

 

Feketeerdő Község Önkormányzata Belső Ellenőri 2020. éves összefoglaló jelentését 

elfogadom. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének  

24/2021.(V.3.) határozata 

2021. évi közbeszerzési terv 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
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kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 

 

Feketeerdő Község Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

42. §-a szerint elkészített 2021. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadom. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Feketeerdő Község Polgármesterének 

25/2021.(V.12.) határozata 

Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakról határozom: 

 

Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 24 180 e 

Ft mérleg főösszeggel és 109 e Ft adózott eredménnyel elfogadom az alábbiak szerint: 

A. Befektetett eszközök 2 003 e Ft 

B. Forgóeszközök 22 177 e Ft 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 Ft 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN 24 180 e Ft 

D. SAJÁT TŐKE 20 427 e Ft 

E. CÉLTARTALÉK 0 Ft 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 3 753 e Ft 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 Ft 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 24 180 e Ft 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 


