Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 17-i ülésére
2. napirend:

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben 2020. november 4-től hozott polgármesteri
döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes a koronavírus 2. és 3. hulláma miatt az önkormányzatok képviselő-testületei a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján - 2020. november 4től, majd annak 2021. január 29-től történő meghosszabbításától - 2021. június 15-ig nem
ülésezhettek. A képviselő-testület és a bizottságok hatáskörében a polgármester hozta meg a
döntéseket.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénynek módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezdéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI.5.) Korm.
rendelet 1. §-a 2021. június 15-én lép hatályba, vagyis ettől az időponttól kezdve az
önkormányzatok képviselő-testületei és bizottságai újra ülésezhetnek, és az üléseken döntést
hozhatnak. Ezzel egyrészt a polgármesterek egyszemélyi döntéshozatali hatásköre megszűnik,
másrészt azok a döntések, amelyek mindenképpen testületi döntést igényeltek volna, ám
meghozatalukra jogszabály, vagy szakmai állásfoglalás alapján nem volt lehetőség, meghozhatók
lesznek. Ebben a körben a képviselő-testületek dönthetnek pl. a polgármesterek szabadság
ütemtervéről, a polgármesterek jutalmáról, cafetéria juttatásáról, valamint a vagyonnyilatkozatok
átvételéről.
A polgármesteri döntések megerősítését sem érinti a Korm. rendelet hatályba lépése, erre csak a
veszélyhelyzet megszűnését követően lesz szükség. Ezért az alábbiakban csak tájékoztató jelleggel
ismertetem a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntéseket.
Az előterjesztésben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a veszélyhelyzetben meghozott
polgármesteri döntésekről:
2020. évben:
1/2020.(XI.5.) pm.határozat: F. Spartan Építőipari Betéti Társaság részére 2020. november 5-től
határozatlan időre bérbe adtam a Taszár, Laktanya u. 2/A. szám alatti 60 m2 helyiséget 20.000
Ft/hó áron.
2/2020.(XI.10.) pm.határozat: „Taszár településszerkezeti terv” módosításáról döntöttem.
3/2020.(XI.11.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást
állapítottam meg.
4/2020.(XI.11.) pm.határozat: 1 fő részére 25.000,- Ft települési krízis támogatást állapítottam
meg.
5/2020.(XI.13.) pm.határozat: a taszári 204-205. hrsz. alatti beépítetlen területekre (Petőfi utca
vége) a bérlővel fennálló bérleti szerződést 2022. december 31-ig meghosszabbítottam 20.000,Ft/év bérleti díj ellenében.
6/2020.(XI.17.) pm.határozat: szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket elbíráltam, amely
alapján 39 fő részére állapítottam meg 1,5 m3-től 4,5 m3 mennyiségben tűzifát.
7/2020.(XI.17.) pm. határozat: 5 fő szociális célú tűzifakérelmét elutasítottam.
8/2020.(XI.30.) pm.határozat: 12 fő részére A típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjat, 1 fő részére B típusú ösztöndíjat állapítottam meg 7-7.000 forint/fő
összegben.

9/2021.(XII.8.) pm.határozat: A „ Kamerarendszer kiépítése Taszáron „ címmel pályázat
benyújtásáról döntöttem, amelynek az önereje 1.648.033 Ft.
10/2020.(XII.8.) pm. határozat: HEP kétévente előírt felülvizsgálatáról hoztam döntést.
11/2020.(XII.9.) pm.határozat: a Taszár, Laktanya utca 3/A. épületrész és a 3/B. épület
lebontására benyújtott ajánlat érvénytelensége miatt a sportcsarnokhoz tartozó épület bontására
kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítottam.
12/2020.(XII.9.) pm.határozat: elfogadtam az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési
munkatervét.
13/2020.(XII.9.) pm.határozat: A Taszári Általános Iskola energetikai felújítása” projekt műszaki
ellenőri tevékenység tárgyában indított ajánlattétel eljárás eredményeként a BELIRAND Kft-t
bruttó 1.905.000 Ft ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
14/2020.(XII.10.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 forint rendkívüli települési támogatást
állapítottam meg.
15/2020.(XII.14.) pm.határozat: pályázati eljárás eredményeként kegyeleti közszolgáltatási
szerződést kötöttem a Somogy Temetkezési Szolgáltató Kft-vel 2025. december 31-ig.
16/2021.(XII.15.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft települési krízistámogatást állapítottam
meg.
17/2020.(XII.15.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft települési krízistámogatást állapítottam
meg.
18/2020.(XII.16.) pm.határozat: a Taszári Általános Iskola energetikai felújítása című projekt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás tárgyában indított ajánlattételi eljárás
eredményeként a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt-t bruttó 2.108.200 Ft
ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
19/2020.(XII.16. pm.határozat: a közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére a VILLKOR HUNGÁRIA Kft-vel 2021. november 20-ig átalánydíjas szerződést kötöttem 459.200 Ft/+
áfa/év díj ellenében.
20/2020.(XII.18.) pm.határozat: IKSZT kisegítő munkakör ellátására munkaszerződést kötöttem
napi 8 órai foglalkoztatás mellett 2021. december 31-ig.
21/2020.(XII.18.) pm.határozat: a Művelődési ház felújítása Taszáron című projektnek a színpad
felújítás tárgyában az ajánlattételi eljárás eredményeként az F. Spartan Építőipari Betéti társaság
bruttó 1.270.000 Ft ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
22/2020.(XII.18.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást
állapítottam meg.
23/2020.(XII.18.) pm.határozat: a Taszár 150/19. hrsz. alatti ingatlanon lévő 2 db melléképület
bontására vonatkozó megállapodásban foglalt határidőt meghosszabbítottam 2021. március 31-ig.
24/2020.(XII.22.) pm.határozat: A Tornaszoba kialakítása a Taszári Napsugár Óvodában című
projekt projektmenedzseri valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítási tevékenység
elvégzésére az ajánlattételi eljárás eredményeként Boros Gábor egyéni vállalkozó bruttó 405.000
Ft-os ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
25/2020.(XII.22.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda tetőfelújítása projekt
projektmenedzseri valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítási tevékenység
elvégzésére az ajánlattételi eljárás eredményeként Boros Gábor egyéni vállalkozó bruttó 480.000
Ft-os ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
26/2020.(XII.22.) pm..határozat: Az Építési telek kialakítása Taszáron című projekt
projektmenedzseri valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítási tevékenység
elvégzésére az ajánlattételi eljárás eredményeként Boros Gábor egyéni vállalkozó bruttó 408.200
Ft-os
ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
27/2020.(XII.30.) pm. határozat: a Turul Egyesület Taszáron elnökének kérelmére hozzájárultam,
hogy a 2020. évre biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról – a veszélyhelyzetre
tekintettel – 2021. április 15-ig számoljon el.

2021. évben:
1/2021.(I.11.) pm.határozat: Jóváhagytam a Taszári Általános Iskoláért Alapítvány 2020. évi
önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló elszámolást.
2/2021.(I.11.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
3/2021.(I.11.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
4/2021.(I.11.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
5/2021.(I.12.) pm.határozat: a Taszári Általános Iskola energetikai felújítása című projekt
kivitelezési munkálatainak megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági
tagokat jelöltem ki.
6/2021.(I.12.) pm.határozat: a Taszári Általános Iskola energetikai felújítása című projekt
kivitelezési munkálataira indítandó közbeszerzési eljárásban 5 gazdasági szereplőt kértem fel.
7/2021.(I.13.) pm.határozat: a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola 2021/2022-es tanévre
megállapított tervezetével egyetértettem.
8/2021.(I.15.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
9/2021.(I.20.) pm.határozat: az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a módosításokkal
egységes szerkezetben jóváhagytam.
10/2021.(I.22.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
11/2021.(I.22.) pm.határozat: pályázat benyújtásáról döntöttem a Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések keretében belterületi vízrendezés tárgyában, és a ajánlattételi felhívás
keretében a tervezési szolgáltatás elvégzésére 3 céget hívtam meg.
12/2021.(I.25.) pm.határozat: kezdeményeztem a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévő állami tulajdonú 3 db lakás ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.
13/2021.(I.25.) pm.határozat: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések keretében
belterületi vízrendezés tárgyában a tervezési szolgáltatás elvégzésére beérkezett ajánlatok közül az
eljárás eredményeként a KRISTÁLY Tervező Szolgáltató Kereskedelmi Kft. bruttó 7.874.000 Ft
ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
14/2021.(I.27.) pm.határozat: hozzájárultam, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás
2021. december 31. nappal megszüntetésre kerüljön.
15/2021.(II.1.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
16/2021.(II.1.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
17/2021.(II.1.)pm.határozat: megállapítottam, hogy a képviselő-testület tagjai
a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
18/2021.(II.9.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
19/2021.(II.9.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft települési krízis támogatást állapítottam
meg.
20/2021.(II.10.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi nyári zárva tartási
időszakát július 5. és július 25. közötti időpontban határoztam meg.
21/2021.(II.11.) pm.határozat: pályázatot hirdettem a Laktanya utca 2/C. alatti ipari park
helyiségeinek hasznosítására.
22/2021.(II.12.) pm.határozat: jóváhagytam az IKSZT 2020. évi munkájáról a beszámolót és a
2021. évi szolgáltatási tervet.

23/2021.(II.15.) pm.határozat: pályázatot nyújtottam be az Vásártér kialakítása Taszáron címmel
50.220.135,- Ft tervezett fejlesztési költséggel, amelynek önereje: 5.022.014,- Ft.
24/2021.(II.15.) pm.határozat: a településrendezési eszközök módosításáról döntöttem az idősek
otthona nyugati irányba történő bővítési lehetőségének megvizsgálása tekintetébe, a szükséges
terület-felhasználásba és építési övezetbe történő átsorolással. Egyben megbíztam a Belirand Kft-t
a módosítás előkészítésével és a tervdokumentáció kidolgozásával. A főépítészi feladatok
ellátásával Gáts András főépítészt bíztam meg.
25/2021.(II.15.) pm.határozat:
a településrendezési eszközök módosításáról döntöttem a
strandfürdő és idősek otthona között elhelyezkedő út és a Toldi Miklós utcát összekötő
közlekedési terület, gyalogút szélességének pontosítására. Egyben megbíztam a Belirand Kft-t a
módosítás előkészítésével és a tervdokumentáció kidolgozásával. A főépítészi feladatok
ellátásával Gáts András főépítészt bíztam meg.
26/2021.(II.15.) pm.határozat:
a településrendezési eszközök módosításáról döntöttem a
strandfürdő területének kihasználatlansága miatt a jelenlegi igények alapján piac és közösségi tér
kialakítása érdekében a terület-felhasználás és az építési övezet újratervezésének, átsorolásnak
megvizsgálása tekintetében, illetve az érintett szomszédos telkek építési övezetének szükséges
pontosítása jelenlegi használatuknak megfelelően.
Egyben megbíztam a Belirand Kft-t a
módosítás előkészítésével és a tervdokumentáció kidolgozásával. A főépítészi feladatok
ellátásával Gáts András főépítészt bíztam meg.
27/2021.(II.15.) pm.határozat:
a településrendezési eszközök módosításáról döntöttem a
belterület dél-nyugati részén, a Toldi Miklós utca nyugati oldalán kertvárosi lakóterület és
kereskedelmi szolgáltató terület fejlesztési szándéka kapcsán a terület-felhasználás és az övezetek,
építési övezetek újratervezésének, átsorolásnak megvizsgálása érdekében. . Egyben megbíztam a
Belirand Kft-t a módosítás előkészítésével és a tervdokumentáció kidolgozásával. A főépítészi
feladatok ellátásával Gáts András főépítészt bíztam meg.
28/2021.(II.15.) pm.határozat:
a költségvetési rendeletünk elfogadásával egyidejűleg az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét állapítottam meg 3
évre vonatkozóan, amely megfelel a stabilitási törvény előírásainak.
29/2021.(II.15.) pm.határozat: az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásához
készített előterjesztést jóváhagytam.
30/2021.(II.15.) pm.határozat: Igal Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelete
módosításához az intézményi térítési díjakra vonatkozó hozzájárulást adtam meg.
31/2021.(II.15.) pm. határozat: a Laktanya utca 2/C. épület B. helyiségét 2021. február 15-től
határozatlan időre bérbe adtam az AMTEM-BAU Kft. részére havi 57.400,- Ft díj ellenében.
32/2021.(II.15.) pm.határozat: a Kaposvári Darazsak Amerikai Futball Egyesület részére
térítésmentes használatba adta a Kossuth Lajos utca sporttelepet.
33/2021.(II.19.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
34/2021.(II.19.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
35/2021.(II.24.) pm.határozat: a Taszári Általános Iskola energetikai felújítása projekt
megvalósítása érdekében a szerződéskötéshez a rendelkezésre álló anyagi fedezetet 60.560 Ft +
áfa összeggel kiegészítettem, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertesnek az
ICH Mérnök Kft-t nyilvánítottam.
36/2021.(II.26 .) pm.határozat: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével
és elszállításával a HBP SPED Furvarozási és Szolgátlató Kft-t bíztam meg, és ez alapján
kötöttem közszolgáltatási szerződést.
37/2021.(III.2.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000,- Ft krízistámogatást állapítottam meg.

38/2021.(III.2.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőri
tevékenységére beérkezett árajánlatok alapján a BERILAND Kft-t bíztam meg 339.000 Ft +
91.530 Áfa összegben.
39/2021.(III.2.) pm.határozat:
a tornaszoba kialakítása a Taszári Napsugár Óvodában
című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésére a beérkezett árajánlatok
alapján a BERILAND Kft-t bíztam meg 178.000 Ft + 48.060 Áfa összegben.
40/2021.(III.2.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda tetőfelújítása kiviteli munkáinak
elvégzésére ajánlattételi felhívást tettem közzé, és az ajánlatkérési eljárásban való részvételre 3
céget hívtam meg.
41/2021.(III.2.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda tornaszoba kialakítása projekt érdekében
az eszközök beszerzésére ajánlattételi felhívást tettem közzé, és az ajánlatkérési eljárásban való
részvételre 3 céget hívtam meg.
42/2021.(III.2.) pm.határozat: az építési telkek kialakítás Taszáron projekt tervezési és műszaki
ellenőrzi szolgáltatást elvégzésére ajánlattételi eljárást hirdettem, és 3 cég meghívását határoztam
el.
43/2021.(III.4.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
44/2021.(III.4.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
45/2021.(III.9.) pm.határozat: az AGRO-TASZÁR Kft részére a HÁP gödört érintő bérleti
szerződés kiegészítettem a bérlő elővásárlási jogával.
46/2021.(III.9.) pm.határozat: elbíráltam az ipari park helyiségeire bérbevételére beérkezett
ajánlatokat. Elfogadtam a Gravity Coffee Kft ajánlatát a 2/C. épület C és D helyiségére 94.500 Ft,
illetve 93.100 Ft megajánlott havi bérleti díjért.
Az A és E helyiség bérbeadásra kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítottam, és új
pályázatot hirdettem.
47/2021.(III.9.) pm.határozat: döntöttem arról, hogy az önkormányzat tagja kíván lenni a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
48/2021.(III.12.) pm.határozat: pályázatot nyújtottam be a belterületi utak, járdák, hidak
felújítására kiírt BM-es pályázatra 19.549.052 Ft igényelt támogatás és 3.449.833,- Ft saját forrás
vállalása mellett.
49/2021.(III.12.) pm.határozat: az óvodai tornaszoba kivitelezési munkáinak elvégzésére
ajánlattételi eljárást hirdettem, és 3 cég meghívását határoztam el az eljárásban történő részvétel
érdekében.
50/2021.(III.12.) pm.határozat: A Belirand Kft-vel tervezési szerződést kötöttem a vásár és
közösségi tér kialakítása érdekében szükséges településrendezési terv módosítására.
51/2021.(III.17.) pm.határozat: elbíráltam az építési telkek tervezési és műszaki ellenőri
szolgáltatás elvégzésére beérkezett ajánlatokat, és a Belirand Kft 3.210.687,- Ft ajánlatát fogadtam
el.
52/2021.(III.17.) pm.határozat: elbíráltam az óvodai tornaszoba eszközbeszerzésére benyújtott
ajánlatokat, és a Fair Play Trade Kft 3.000.000 Ft-os ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
53/2021.(III.18.) pm.határozat: módosítottam a 26/2021.II.15.) polgármesteri határozatomat annak
érdekében, hogy a módosítással érintett terület-felhasználások különleges terület (vásár és
közösségi tér), kisvárosi lakóterület legyen.
54/2021.(III.18.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
55/2021.(III.18.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
56/2021.(III.19.) pm.határozat: módosítottam a 23/2021.(II.15.) polgármesteri határozatom
a
vásártér kialakításával kapcsolatban a fejlesztés tervezett összes költsége és az önerő vállalása

miatt, amely szerint a fejlesztés összes költsége: 51.200.575 Ft, a vállalt önerő pedig: 5.120.058
Ft.
57/2021.(III.19.) pm.határozat: az óvoda tetőfelújítása kivitelezési munkák elvégzésére beérkezett
ajánlatokat elbíráltam, amely alapján az AMTEM-BAU Kft 28.626.109 Ft ajánlatát fogadtam el.
A beruházás megvalósítása érdekében a 30.000.000 Ft támogatást 726.109 Ft saját erővel
kiegészítettem.
58/2021.(III.19.) pm.határozat: az óvodai tornaszoba kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatokat
elbíráltam, amely alapján a MINA-BAU Kft. 11.099.999 Ft ajánlatát hirdettem ki nyertesnek.
59/2021.(III.25.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
60/2021.(III.25.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
61/2021.(III.25.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
62/2021.(III.29.) pm.határozat: jóváhagytam a z önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét.
63/2021.(III.29.) pm.határozat: a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es tanévre
történő beiratkozás időpontját határoztam meg.
64/2021.(IV.7.) pm.határozat: a 2020. évi önkormányzat költségvetés módosításának
előterjesztését hagytam jóvá.
65/2021.(IV.7.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
66/2021.(IV.8.) pm.határozat: A Taszár, Vörösmarty u. 2. szám előtti járdaszakasz
térkő
burkolását megrendeltem a Falcon Ház Kft-től 611.829,- Ft összegért.
67/2021.(IV.9.) pm.határozat: a Taszári Általános Iskola energetikai felújításának kiviteli
munkálataira kiírt közbeszerzési eljárásban a 6/2021.(I.12.) polgármesteri határozatban felkért
gazdasági szereplő nevét pontosítottam, amely helyesen: ÉHK HOLDING Építőipari és
Szolgáltató Kft.
68/2021.(IV.9.) pm.határozat: a Laktanya utca 14. szám alatti épület melletti középső garázst
6.500,- Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adtam 2021. április 15-től határozatlan időre Balogh
István János taszári lakos részére.
69/2021.(IV.13.) pm.határozat: megállapítottam, hogy az ipari park A és E helyiségeinek
használatára kiírt pályázatra ajánlat nem érkezett, ezért a hasznosítása érdekében annak
folyamatos hirdetéséről döntöttem.
70/2021.(IV.13.) pm.határozat: A Turul Egyesület Taszár
2020. évi önkormányzati
támogatásának felhasználásáról az elszámolást elfogadtam.
71/2021.(IV.14.) pm.határozat:az Igali és Környe Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás
társulási megállapodását hagytam jóvá.
72/2021.(IV.21.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
73/2021.(IV.21.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapítottam
meg.
74/2021.(IV.29.) pm.határozat: a Baté 021. hrsz. alatti közút ingyenes átruházása mellett
döntöttem a Batéi Önkormányzat javára.
75/2021.( V.4.) pm. határozat: Az ipari park A helyiségére beérkezett pályázat alapján a Média
Express New Kft 302.400 Ft/hó bérleti ajánlatát elfogadtam, és a bérleti szerződést 2021. július 1
napjától határozatlan időre megkötöttem.
76/2021.(V.5..) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
77/2021.(V.6..) pm. határozat: a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár beszámolóját a
Taszár településen 2020. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról elfogadtam.
78/2021.(V.10.) pm. határozat: 1 fő részére 20.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
79/2021.(V.13.) pm.határozat: megbíztam Nagy Edina egyéni vállalkozót 250.000 Ft díj ellenében
a művelődési ház vizesblokkja, a színházterem és a büfé helyiség kialakításának épületfelmérésére
és a felújítási tervének elkészítésére.

80/2021.(V.17.) pm.határozat: jóváhagytam a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról a beszámolót.
81/2021.(V.21.) pm.határozat: 1 fő részére 20.000 Ft eseti települési támogatást állapítottam meg.
82/2021.(V.21.) pm.határozat: a 2020. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
jóváhagytam.
83/2021.(V.21.) pm.határozat: a költségvetési szervek vezetőinek 2020. évi belső kontrollrendszer
működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokat tudomásul vettem.
84/2021.(V.21.) pm.határozat: az önkormányzat 2020. évi zárszámadását jóváhagytam.
85/2021.(V.26.) pm.határozat: értékesítésre kijelöltem a
taszári 150/27. és a 150/36. hrsz.
ingatlanokat, és pályázati felhívást tettem közzé.
86/2021.(V.28.) pm.határozat: a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel szerződést kötöttem
annak érdekében, hogy a víztorony tetején bázisállomást létesíthessenek.
87/2021.(V.31..) pm.határozat:
a DV Cool Kft. részére a Laktanya utca 10/B. épület
pincehelyiségének használata után 2021. június 1-től egy évre változatlanul 40.000 Ft/hó bérleti
díjat állapítottam meg.
88/2021.(VI.3.) pm.határozat: értékesítésre kijelöltem a taszári 150/22. hrsz. alatti és a 150/37.
hrsz. alatti ingatlanokat, a pályázati felhívást közzétettem.
89/2021(VI.4.) pm.haározat: a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
megszüntető megállapodását jóváhagytam.
90/2021.(VI.4.) pm.határozat: 1 fő részére 30.000 Ft krízistámogatást állapítottam meg.
91/2021.(VI.8.) pm.határozat: munkaszerződést kötöttem határozott időre – szeptember 30-ig
kommunális feladatok ellátására.
92/2021.(VI.8.) pm.határozat: megállapodást kötöttem a Tiszti lakótelep 31. szám alatti társasház
közös képviselőjével a társasház szennyvízhálózatra történő rákötése és a társasház előtti
járdaszakasz felújítási költségének közös viselése érdekében.
93/2021.(VI.10.) pm.határozat: Igal Város Önkormányzat Képviselő-testületnek a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetét elfogadtam.
94/2021.(VI.10.) pm.határozat: Igal Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadtam.
Rendeletalkotásra a következő esetekben került sor:
1. 11/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelet a „Taszár helyi építési szabályzatá”-ról
szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. 12/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelet
a
települési támogatásokról szóló
13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20) önkormányzati rendelet módosítására
4. 14/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet a temetőről és temetkezésről szóló
16/2011.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5. 15/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és az avar és kerti hulladék
égetéséről szóló 15/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6. 1/2021.(I.8.) önkormányzati rendelet a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az
illetménykiegészítésről
7. 2/2021.(I.8.) önkormányzati rendelet a díjmegállapító önkormányzati rendelet
hatálybalépésének elmaradásáról
8. 3/2021.(I.15.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
9. 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

10. 5/2021.(III.19.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 14/2015.(VIII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
11. 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. 7/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról
13. 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet alatt – az előterjesztés elkészítéséig meghozott polgármesteri döntéseket vegye tudomásul.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. november 4-től a veszélyhelyzet alatt
meghozott polgármesteri döntéseket tudomásul vette.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal
Taszár, 2021. június 11.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

