
Tárgy: A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület taggyűlés tartása nélküli határozatok 
meghozatala 
 

112/2021. (V.20.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadásra ajánlja a Felső-Bácska 
Vidékfejlesztési Egyesület taggyűlésének ülés tartása nélküli döntéseit a 
melléklet szerinti tartalommal. 
 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a 
Képviselő-testületnek.  

INDOKOLÁS 

 
A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (székhely: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) azzal 
kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel taggyűlés tartása nélküli 
határozatok meghozatalára van szükség bizonyos kérdésekben. 
A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület az alábbi kérdésekben kérte a tagok 
véleményezését: 

 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 2020. évi beszámolójának elfogadása 
 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi költségvetésének elfogadása 
 Tagfelvétel 

 
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015. (VI.26.) számú rendeletének 20.§ (4) bekezdése alapján: 
A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a 
társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést 
megelőzően a bizottság álláspontját ki kell kérni: 

 - társasági szerződés módosítása, 
 - üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, 
 - ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának 
 megállapítása, 
 - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, 
 - vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 



Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
Kiskunhalas, 2021. május 20. 
 

   
  Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 
 
 



 
 
 


