
 
Tolmács Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
2657 Tolmács, Sport út 1. 
www.tolmacs.hu 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Képviselő-testület 
2021. június 29., kedd 09 óra 00 perckor 

tartandó rendes ülésére 
 
 
Tárgy: 

1.1. Tájékoztató a Katasztrófavédelmi törvény által 
2020. november 4. napjától 2021. június 14. napjáig a 
polgármesterek részére biztosított jogkörben megho-
zott polgármesteri döntésekről 

 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
Előterjesztés száma: Ny/1. 
1/2020 
 
Előzetesen tárgyalja: 

Képviselő-testület saját hatáskörében tárgyalja. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi  
feltételeknek megfelel: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
A döntéshez szükséges többség: egyszerű többség 
 
Döntési forma: Határozat 
 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell tárgyalni 



 
Előterjesztés száma: Ny/1. 

 
 

1.1. napirendi pont 
 
 

Tájékoztató a Katasztrófavédelmi törvény által 2020. november 4. napjától 
2021. június 14. napjáig a polgármesterek részére biztosított jogkörben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlöny 103. számában 2021. június 5. napján megjelent a Kormány 307/2021. 
(VI. 5.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról. 
A Korm. rendelet 1. §-a értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a 
települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bi-
zottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. E rendelkezés 2021. június 15. napján 
lépett hatályba. 
 
Fentiekből következően – bár továbbra is veszélyhelyzet van – a Katasztrófavédelmi törvény 
módosítása révén 2021. június 15. napjától a Képviselő-testület saját maga gyakorolhatja ha-
táskörét. 
 
2020. november 4.  és 2021. június 14. között a Képviselő-testületnek nem volt lehetősége a 
döntéshozatalban részt venni, helyette - a fent hivatkozott törvény alapján - a polgármester 
járt el. Ezen időszak alatt az alábbi döntések születtek, melyek – az önkormányzati hatósági 
ügyekben meghozott határozatok kivételével - az előterjesztés mellékletét képezik. Az Ön-
kormányzati hatósági ügyekben hozott döntések közzététele a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően a honlapon a személyes adatok kitakarásával történt meg. 
 
 
1./ TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÁLTAL 
ELFOGADOTT RENDELETEK 
 
 
Fenti időszak alatt időrendben az alábbi rendeleteket alkotta meg Tolmács Község Önkor-
mányzata: 
2020-ban 
• 6/2020. (XI.27.) rendelete – az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának mó-

dosításáról 
• 7/2020. (XI.27.) rendelete – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 
• 8/2020. (XI.30.) rendelete – az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosítá-

sáról 
• 9/2020. (XII.20.) rendelete – a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

2021-ben 
• 1/2021. (I.6.) rendelete – az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosításáról 



• 2/2021. (I.26.) rendelete – az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módo-
sításáról 

• 3/2021. (I.28.) rendelete – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésé-
ről szóló rendelet módosításáról 

• 4/2021. (II.17.) rendelete – az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
• 5/2021. (II.19.) rendelete – az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosításá-

ról 
• 6/2021. (V.30.) rendelete – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 
• 7/2021. (V.31.) rendelete – az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
 
2./ TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÁLTAL 
MEGHOZOTT HATÁROZATOK 
 
Fenti időszak alatt az alábbi határozatokat hoztam meg: 
2020-ban 

• 16/2020.(XI.12.) határozata » az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatáról 
• 17/2020. (XI. 16.) határozata a » tornacsarnok bérleti díj áról veszélyhelyzet alatt  
• 18/2020. (XI.27.) határozata » a Képviselő-testület 2021, évi munkatervéről 
• 19/2020. (XI.27.) határozata » a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú 

Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről 
• 20/2020. (XI.27.) határozata » a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
• 21/2020. (XI.27.) határozata » a Borsosberényi Közös Önkonnányzati Hivatal 2020. 

évi költségvetésének módosításáról 
• 22/2020. (XI. 27.) – 40/2020. (XI.27.) határozatok » települési támogatásról 
• 41/2020. (XI. 27.) – 52/2020. (XI.27.) határozatok » szociális tűzifa támogatásról 
• 53/2020. (XI. 27.) – 55/2020. (XI.27.) határozatok » települési támogatásról 
• 56/2020. (XII. 22.) határozata » a sportegyesület támogatásáról 
• 57/2020. (XII. 30.) határozata » az iratkezelési szabályzat módosításáról  

2021-ben 
• 1/2021. (I. 8.) határozata » Tolmács 418 hrsz-ú önkormányzati terület művelésre tör-

ténő bérbeadásáról 
• 2/2021. (I. 20.) határozata » települési támogatásról  
• 3/2021. (1. 26.) határozata » Tolmács 0234 hrsz-ú közút elnevezéséről 
• 4/2021. (1. 26.) határozata » Települési támogatásról 
• 5/2021. (1.26.) határozata » a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft-

vel történő vállalkozási szerződés módosításáról 
• 6/2021. (I. 28.) határozata » települési támogatásról 
• 7/2021. (I. 28.) határozata » a 2019. évi költségvetési pénzmaradvány korrekciójáról 
• 8/2021. (1.28.) határozata » a Kommunál-Szol Kft-vel történő közszolgáltatási szer-

ződés megkötéséről 
• 9/2021. (II. 9.) határozata » szociális tűzifa támogatásról 
• 10/2021. (II. 9.) határozata » a VP6-19.2.1.-13-11-20 azonosítószámú Térfigyelő 

rendszer kiépítése című LEADER pályázattal összefüggésben » 
• 11/2021. (II. 12.) - 12/2021. (II. 12.) határozata - Települési támogatásról 
• 13/2021. (II. 17.) határozata » a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségve-

tésének elfogadásáról  
• 14/2021. (II.17.) határozata » a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
• 15/2021. (II.25.) határozata » a polgármester 2021. évi szabadság felhasználási üte-

mezési tervének jóváhagyásáról 
• 16/2021. (II.25.) határozata » Az óvodai felvételi időpontokról, és a nyári szünetről 



• 17/2021. (III. 5.) határozata » Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
• 18/2021. (III.5.) határozata » a településképi rendelet felülvizsgálatával összefüggés-

ben lefolytatand6 partnerségi egyeztetés megindításáról 
• 19/2021. (III. 9.) határozata » Útfelújítási pályázat benyújtásáról 
• 20/2021. (III. 17.) - 23/2021. (III. 17.) határozata - Települési támogatásról 
• 24/2021. (III.30.) határozata » a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
• 25/2021. (V. 06.) - 29/2021. (V. 13.) határozata - Települési támogatásról  
• 30/2021. (V.18.) határozata a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, va-

lamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

• 31/2021. (V.18.) határozata az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló 2020. évi 
beszámoló elfogadásáról  

• 32/2021. (V.18.) határozata az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fe-
ladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról  

• 33/2021. (V.18.) határozata a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőfelújítási munkálatai-
nak elvégzéséről  

• 34-35/2021. (V. 18.) határozata - Települési támogatásról 
• 36/2021. (VI. 3.) határozata - a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői munkakör 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  
• 37/2021. (VI.14.) határozata - a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról  

 
 
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és döntésük meghozatalát! 
 
 
Tolmács, 2021. év június hó 24. napja 
 
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

Tolmács Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

___/2021. (VI.__.) határozata 
 
a Katasztrófavédelmi törvény által a polgármesternek biztosított jogkörben meghozott 

döntések tudomásulvételéről 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 478/2020. (III. 11.) Korm. rende-
lettel, majd a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében - 2020. november 4. és 2021. június 14. napja kö-
zötti időben - biztosított felhatalmazás alapján a polgármester által a határozat melléklete sze-
rinti rendeleteket, határozatokat és egyéb intézkedéseket tudomásul veszi. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 


