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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntéseket hoztam:

1./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előzmények:
A ZP-1-2019-es kódú Zártkerti Program keretében benyújtott pályázatunk nyertes pályázat
lett. 9.999.859,-Ft támogatásban részesülhet az Önkormányzat.
A Támogatói Okiratban szerepel, hogy a fenti összeget a 042120 Mezőgazdasági
támogatások kormányzati funkción lehet elszámolni ezért szükséges az alapító okirat
módosítása.
Ezt a kormányzati funkciót a februári testületi ülésen a Szervezeti és Működési
Szabályzatunk módosításával felvettük a kormányzati funkciók közé.
Amikor a Magyar Államkincstárnál kezdeményeztük ezt az átvezetést akkor derült arra fény,
hogy ennek a kormányzati funkciónak az SZMSZ-ben nem kell benne lenni, csak az
Önkormányzatnak fel kell venni a kormányzati funkciói közé.
Ennek megfelelően készítette elő a rendeletet a jegyzőasszony.
Mindezek figyelembevételével a következő rendeletet alkottam:
Jásd Község Önkormányzat Polgármesterének
3/2020. (V.12.) önkormányzati rendelete
Jásd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.
(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Döntés a 2019/2020. tanévben ballagó diákok támogatásáról
Előzmények:
Képviselő testületünk több ízben is kifejezte azon szándékát, hogy programjainkban, szociális
támogatásainkban egyre nagyobb szerepet kapjon községünk ifjúságának támogatása.
Szociális rendeletünk lehetővé teszi, hogy díjazzuk fiataljaink tanulmányi előmenetelét.
A 2019/2020. tanévben összesen maximum 10 diák fejezi be középfokú tanulmányait. A
szakvizsgák, érettségik letétele és az azzal járó teendők anyagi ráfordítással járnak
(fénymásolások, felsőoktatási intézményekbe a jelentkezés költségei stb.) Az első érettségivagy szakmunkás bizonyítványt megszerző, középiskolai tanulmányaikat sikeresen elvégző
fiatalokat minden évben támogattuk, tanulóként 5.000,-Ft-tal segítettük. A javaslatról
képviselő testület tagjait írásban tájékoztattam, kifogás részükről nem érkezett. A fentiekre
figyelemmel az alábbi döntést hoztam.

32/2020. (V.11.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestereként úgy határozom, hogy a
a 2019/2020. tanévben középfokú iskolai tanulmányaikat sikeresen befejező
diákokat Önkormányzatunk egyenként 5.000,-Ft-tal támogatja. A támogatás
kifizetésének feltétele az érettségi vagy a szakmunkás bizonyítvány
bemutatása.
A bizonyítványt legkésőbb 2020. július 10-ig lehet benyújtani a kifizetés
július 30-ig értesítésre történik.

3./Döntés Jásd Község Önkormányzatának 2019-2024. évre szóló Gazdasági
program elfogadásáról
Előzmények:
A 2019. októberében megalakult Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének törvényi
kötelezettsége egy új gazdasági program elkészítése. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § -a írja elő a Gazdasági Program elkészítését. Jásd
Község Önkormányzatának 2019. április 30-ig el kell fogadnia a működési idejére szóló 5
éves gazdasági programot, ez jelen esetben 2019. és 2024. közötti terjedő időszakot jelenti. A
gazdasági program célja, hogy a jelen helyzetértékeléséből meghatározza azokat a fő
fejlesztési irányvonalakat, melyek mentén a megválasztott képviselő testület végezni kívánja
feladatait. A programban kijelölésre kerültek a prioritások, intézkedések és konkrét projektek,
melyek megvalósítása az elkövetkezendő 5 évben a testület feladata lesz.
A gazdasági program tervezetét a képviselő testület megismerte. Mindezek
figyelembevételével a következő döntést hoztam.
33/2020. (V.11.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestereként úgy döntök, hogy Jásd Község
Önkormányzatának 2019-2024. évi Gazdasági programját a melléklet szerint
elfogadom.

4./Döntés a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság
2019. évi jelentésének elfogadásáról
Előzmények:
Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén lévő települések tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló 2019. évi beszámolót a Parancsnokság megküldte. A jelentést átnéztem és a következő
döntést hoztam:

34/2020. (V.11.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi jelentését
elfogadom. A jelentés a határozat mellékletét képezi.
A jelentés elfogadásáról értesítem a Pétfürdői Tűzoltó parancsnokságot.
4./ Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) 2020. évi költségvetésének módosítására
Előzmények:
Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését elfogadtuk februárban. A Központi,
irányító szervi támogatás 68.651.867,-Ft, amelyből állami normatív kötött felhasználású
támogatás 62.729.500,-Ft, amit az állam a Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali
létszáma alapján (11,5 fő) biztosít. Kiegészítésként, a dologi kiadásokat figyelembe véve
5.922.367 Ft többletet ad a hivatal működésére. Ennek alapján az önkormányzatoknak nem
szükséges hozzájárulnia a KÖH működéséhez, viszont az elfogadott költségvetés módosítása
ez miatt szükséges.
Természetese ennek megfelelően a kiadási előirányzatok is módosulnak.
A fentieket figyelembe véve az alábbi határozatot hoztam:
35/2020. (V.11.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1 §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam:
Jásd Község Polgármestereként az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV t. (továbbiakban:
Áht.) 26. § (1) bekezdés a) pontjában és 23. §-ban foglaltak alapján az Ösküi Közös
Önkormányzati Hivatal (KÖH) 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntés
hoztam:
Jásd Község Polgármestereként a KÖH 2020. évi kiadás és bevételi főösszegét
71 859 600 Ft-ban határozom meg.
adatokFt-ban
Költségvetési bevételek
Működési bevételek
Egyéb szolgáltatások ellenértéke

71 859
600
220.005
200.000

Egyéb közhatalmi bevétel
Egyéb működési bevétel
Egyéb kamatbevételek

Finanszírozási bevételek
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
központi, irányító szervi támogatás

5.000
15.000
5
71 639
595
2.987.728
68 651
867
71 859
600

Költségvetési kiadások
71 859
600

Működési kiadások
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
beruházások

52 261
116
9 418 484
10 180
000
0
0

A KÖH bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a melléklet
tartalmazza.
A költségvetésben önként vállalt feladat nem szerepel.
Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a KÖH 2020. évi költségvetés
módosításának Öskü Község Önkormányzat módosított költségvetési rendeletbe beépítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Borteleki Istvánné
Határidő:azonnal

