Felsőörs Község Önkormányzat
Polgármestere
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. Telefon: (87) 577-211; Fax: (87) 577-216
ímél: onkormanyzat@felsoors.hu

Szám: T/

/2020.

114/2020 (12.09.) sz. Kp. határozat:
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Felsőörs Község Önkormányzat Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben - a képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetés alapján - az
alábbi döntést hozom:
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendelettel a
veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt 2021. évre vonatkozó helyi adó emelés megtiltása nem
engedi, hogy az önkormányzat a gépjárműadó önkormányzatot illető bevételének elvonására,
és az idegenforgalmi adó fizetésének felfüggesztése miatti bevételkiesést (7 200 000,-Ft)
pótolja, ezért elhatározom az alábbiakat:
I) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2020. évi költségvetés kiadási
előirányzataihoz képest 7 080 000,-Ft csökkentéssel kell tervezni, az alábbiak szerint:
1) civil szervezetek (IKSE, Felsőörsért Közalapítvány, Polgár Egyesület) működési
támogatása fele összegben tervezendő (782 000,-Ft), Műemléktemplom nyári nyitva tartás
fele összegen kerüljön tervezésre (182 000,-Ft),
2) nemzetközi kulturális együttműködésre (testvértelepülés) eredeti előirányzat nem
tervezendő (330 000,-Ft),
3) televízió-műsor szolgáltatás (Veszprém TV-vel szolgáltatási szerződés) eredeti előirányzat
nem tervezendő (786 000,-Ft),
4) rendezvénynaptár kerete 1 900 000,-Ft-al alacsonyabb összegben kerüljön tervezésre, ezen
belül a Falunapok kiadásaira 500 000,-Ft-al kevesebb összeg kerüljön tervezésre,
5) az önkormányzat dologi kiadásai a város és községgazdálkodás (1 500 000,-Ft), települési
hulladék begyűjtése (300 000,-Ft), önkormányzati vagyongazdálkodás (600 000,-Ft), idősek
nappali ellátása (100 000,-Ft), házi segítségnyújtás (100 000,-Ft), szociális bérlakás
üzemeltetése (200 000,-Ft), tanyagondnoki szolgáltatás (300 000,-Ft) kormányzati funkciókon
összesen 3 100 000,-Ft-al csökkentett összegben kerüljön tervezésre.
Az önkormányzat a 2020. évi maradvány felosztásával egyidejűleg megvizsgálja ezen
intézkedések további fenntartását.
II/1) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv) 7.§ (1) bekezdése alapján – összhangban az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés j) pontjával - megkeresi Magyarország Kormányát, és az alábbi döntéseket
kezdeményezi:

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: kötelező önkormányzati feladatot megállapító törvény)
93. § (1) bekezdése szerint: „a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos
településrendezési eszközeit 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén
módosítani.” A kötelező önkormányzati feladatot megállapító törvény nem rendelkezik az
önkormányzatok részére a feladat ellátásához szükséges gazdasági feltételek megteremtéséről
a Mötv 11.§ (3) bekezdésével összhangban.
Az önkormányzat kezdeményezi olyan jogszabály megalkotását, mely:
a) a kötelező feladat ellátásnak egyszer jelentkező többletköltségének finanszírozását
biztosítja az önkormányzatok részére,
b) továbbá ezzel egyidejűleg - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel is - ezen jogszabály
megalkotásáig az érintett önkormányzatok részére a településrendezési eszközök
felülvizsgálatára és szükség esetén módosítására előírt jogalkotási határidőt ezen
jogszabály hatályba lépését követő 1 évig terjedő időre meghosszabbítja.
2) Visszavonom az önkormányzat településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát elhatározó
95/2020. (09.28.) és 104/2020 (11.10.) sz Kp. határozatait, és elhatározom, hogy az
önkormányzat hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és szüksége esetén
történő módosítására a kötelező önkormányzati feladatot megállapító törvény előírásának való
megfelelés érdekében addig nem vállalható kötelezettség, amíg a jogalkotó a kötelező
önkormányzati feladatot megállapító törvény gazdasági feltételeit lehetővé tevő jogszabályt
nem alkotja meg, feltéve, hogy az önkormányzat költségvetése erre lehetőséget nem ad.
A visszavont határozatokban elkülönített 6 858 000,-Ft-ot az önkormányzat 2021. évi
költségvetési rendeletében szabadon felhasználható beruházási keretként legyen betervezve.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
I) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezésével egyidejűleg
II/1) a kezdeményezés Kormányhivatalon keresztül történő
felterjesztésének kezdeményezésére 2 hét,
II/2) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezésével
egyidejűleg

115/2020 (12. 09.) sz. Kp. határozat:
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Felsőörs Község Önkormányzat Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben - a Képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetés alapján - az
alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat egyetértő véleményt ad a 2021/2022 tanévre vonatkozó általános iskolai
felvételi körzethatárok kijelölésével kapcsolatosan a Veszprémi Tankerületi Központ
TK/0143862020 számú tervezetére.
116/2020 (12. 09.) sz. Kp. határozat:
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Felsőörs Község Önkormányzat Polgármestere a
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veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben - a Képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetés alapján - az
alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat támogatja az alakuló Felsőörsi Bokszsuli Sportegyesület (kérelmező: Tira
Máriusz) kérelmét, és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület nevében a Felsőörsi megnevezést
használja, továbbá, hogy a Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti Civilház épületet
székhelyeként szívességi használóként az alapító okiratában meghatározott céloknak
megfelelően, jelen engedély visszavonásáig használja, az alábbi feltételekkel:
a) a székhely címét az egyesület nem adhatja meg levelezési címként,
b) az egyesület használat joga vagyoni jogot az ingatlanon az egyesületre nézve nem
keletkeztet,
c) a helyi közművelődésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakat
a használat során be kell tartani, tekintettel arra, hogy az Civilház épülete közösségi
színtér.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
kérelmező tájékoztatására 1 hét

Felsőörs, 2020. december 9.
Szabó Balázs
polgármester
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