
Szalatnak Község Önkormányzata
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A polgármesternek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 2021. január 19. napján 

az önkormányzat székhelyén hozott döntéseiről



JEGYZŐKÖNYV

Szalatnak Község Önkormányzat polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján 2021. január 19. napján az önkormányzat székhelyén 
hozott azon döntéseiről, melyek meghozatalára veszélyhelyzet hiányában a képviselő-
testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen jogosult.

Jelen vannak: - Gulácsi Erika polgármester
- Dr. Markó Gábor jegyző

Gulácsi Erika polgármester megállapította, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az önkormányzati intézmény 
átszervezésével, megszüntetésével, ellátási, szolgáltatási körzeteivel kapcsolatos 
állásfoglalás kivételével. 

Gulácsi Erika polgármester a fentiekre tekintettel a következő döntéseket hozta:

1.

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.19.) számú 
határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
tulajdonában lévő szalatnaki 288. helyrajzi számú belterületi ingatlan természetben 
ténylegesen országos közút területe. Annak érdekében, hogy az út állapotának 
megőrzésére és javítására a Magyar Közút Nonprofit Zrt. eljárhasson Képviselő-
testület az alábbi döntéseket hozza.

(2) Szalatnak Község Önkormányzata az (1) pontban nevezett ingatlan átadásának 
előkészítéseként megkezdte a telekalakítási eljárást, melynek során az ingatlan 
felosztásra kerül 288/1. valamint 288/2. helyrajzi számon. 

(3) A képviselő-testület szándékában áll a (2) pont leírt telekalakítási eljárás után 
288/1. helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát – tekintettel a Magyarország helyi 



önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontja és 
(4) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) 
pontja, 13. § (3) bekezdése és (9) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, továbbá a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése rendelkezéseire – 
ingyenesen átruházni a Magyar Állam javára és hozzájárulni ahhoz, hogy az (1) 
pontban leírt ingatlan a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg a Magyar Állam 
nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 
vagyonkezelésébe kerüljön. 

(4) Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
általi megkeresés alapján felhatalmazza a polgármestert a (2) pontban leírt cél 
érdekében a szerződés megkötéséhez szükséges további egyeztetések folytatására. Az 
azzal kapcsolatos és szükséges út változási vázrajz elkészíttetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester

2.

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, továbbá a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa feladat- és 
hatáskörében a tanács elnöke jár el.

(2) A képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa alábbi számú határozatainak tervezetét jóváhagyja az előterjesztés szerinti 
tartalommal:

1/2021. (I....) Tct. határozat
2/2021. (I...) Tct. határozat
3/2021. (I...) Tct. határozat

Határidő: -
Felelős: Gulácsi Erika polgármester



3.

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kossuth Lajos 
utcában található vízelvezető átereszek eldugultak, ezért funkciójukat nem képesek ellátni, 
szükségessé vált azok kitisztíttatása.

(2) Szalatnak Község Önkormányzata megbízza Burján Rita egyéni vállalkozót az átereszek 
tisztításával, melynek költsége bruttó 300.000,- forint.

(3) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka elvégzésének megrendelésére és 
az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester

4. 

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzata megbízási szerződést köt Gáll Diána Mercédesszel 
Szalatnak Község Hírlevelének szerkesztésére.

(2) Szalatnak Község Hírlevele évente 12 alkalommal jelenik meg. A megbízási szerződést 
Szalatnak Község Önkormányzata az alábbi tartalommal köti meg. A Hírlevél havonta 
egyszer jelenik meg A/4-es méretben 1 oldal terjedelemben. Megbízottnak az elvégzett 
feladatokért a 120.000,- forint/év megbízási díj két részletben kerül kifizetésre.

(3) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a 
megbízási szerződés aláírására és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester



5. 

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzata megbízási szerződést köt Leibhardt Zsolttal Szalatnak 
Község Hírlevelének német nyelvre történő lefordításával.

(2) Szalatnak Község Hírlevele évente 12 alkalommal jelenik meg. A megbízási szerződést 
Szalatnak Község Önkormányzata az alábbi tartalommal köti meg. A Hírlevél havonta 
egyszer jelenik meg A/4-es méretben 1 oldal terjedelemben, melyet a megjelenést megelőzően 
Megbízott lefordít német nyelvre. Megbízottnak az elvégzett feladatokért egyszeri 75.000,- 
forint/év megbízási díj kerül kifizetésre.

(3) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a 
megbízási szerződés aláírására és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester

6. 

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 
Riverplan Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft-vel  a vállalkozó 2021. 
január 7. napján beérkezett árajánlata alapján a Szalatnak Község vízkár-elhárítási védelmi 
tervének elkészítésére, melynek határideje 2021. április 30. napja. Vállalkozót a tervek 
elkészítéséért 300.000,- forint + 0,- forint ÁFA vállalkozási díj illeti meg.

(2) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a 
megbízási szerződés aláírására és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester



7. 

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Szalatnak 88. hrsz.-ú 
ingatlan (azaz Szalatnak Kossuth Lajos u. 37.) előtti kapubehajtó létesítését. A kapubehajtót 
olyan módon kell kialakítania az ingatlan tulajdonosának, hogy az az ingatlan előtti járda 
szintjével azonos legyen, a gyalogos közlekedést ne zavarja.

(2) Szalatnak Község Önkormányzat, mint tulajdonos nevében és képviseletében Polgármester 
a Szalatnak 88. hrsz.-ú ingatlan előtti járdaszakasz tekintetében a tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást megadom az azon keresztül menő kapubeálló létesítéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester

8. 

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (I.19.) számú határozata:

Szalatnak Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozza:

(1) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 120.000,- forint támogatást nyújt a 
Szászvári Római Katolikus Plébánia, Szalatnaki Fília részére, a Szalatnaki Katolikus 
Liturgiák megtartására.

(2) Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatás kifizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gulácsi Erika polgármester

   Gulácsi Erika       Dr. Markó Gábor
    polgármester jegyző


