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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 2020. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Pusztaszemes Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hozott 

határozatairól. 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

1/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

A Magyar Falu program keretében a „Faluház felújítás 2019” projekt megvalósítására  benyújtott 

ajánlatok alapján Pusztaszemes Község Önkormányzata  Hranyczka László 8672 Zics Út u. 4. sz.alatti 

egyéni vállalkozóval köt megállapodást nettó 4.493.475.- Ft.  értékben.  

Elrendelem a megállapodás megkötéséhez és a beruházás elkezdéséhez szükséges intézkedések 

megtételét. 

  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

          Csicsa Dániel 

          polgármester 

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

2/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a pusztaszemesi …  hsz. alatt felvett belterületi út sárrázó 

kiépítésének megvalósítására  benyújtott ajánlatok alapján az ÖKOBAU Kft.  8600 Siófok,  Vak 

Bottyán u. 38. gazdasági szervezettel köt megállapodást. 

Elrendelem a megállapodás megkötéséhez és a beruházás elkezdéséhez szükséges intézkedések 

megtételét. 

  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Csicsa Dániel 

          polgármester 

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

3/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

A Magyar Falu program keretében az „Önkormányzati utak felújítása” projekt keretében a 

pusztaszemesi 291/1 és 291/3 hrsz-ú utak felújítására benyújtott ajánlatok alapján Pusztaszemes Község 

Önkormányzata az   ÖKOBAU Kft.  8600 Siófok,  Vak Bottyán u. 38. gazdasági szervezettel köt 

megállapodást nettó 5 138 520,- Ft.  értékben.  

Elrendelem a megállapodás megkötéséhez és a beruházás elkezdéséhez szükséges intézkedések 

megtételét.  
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Csicsa Dániel 

          polgármester 
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által 

elfogadott, 2016. május 30-án aláírt, Társulási Megállapodás 2020. évi módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét Pusztaszemes Község Önkormányzata az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

Elrendelem a megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Csicsa Dániel 

          polgármester 

 

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

5/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

Pirkhoffer Norbertné   8619 Pusztaszemes Kossuth u. 101. sz. alatti lakos részére Pusztaszemes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelete 10. §- a szerinti lakhatási támogatást állapítok meg 2020. március 1. napjától 

4 hónapra. A lakhatási támogatás összege havi 2.500.- Ft.    

Elrendelem a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Csicsa Dániel 

          polgármester 

 

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2020. (III.19 .) polgármesteri határozata: 

 

 

Molnár-Kiss Barbara Judit 8619 Pusztaszemes Petőfi utca 48. szám alatti lakos részére  Pusztaszemes 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelete 9. §-a szerint, a család rendkívüli élethelyzetére tekintettel 50.000.- Ft. 

rendkívüli települési támogatást állapítok meg. 

Elrendelem a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

 

Csicsa Dániel 

          polgármester 
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

7/2020. (III.31.) polgármesteri határozata: 

 

 

Pusztaszemes Község  Önkormányzata a  tulajdonát képező DUD 790 forgalmi rendszámú IKARUS  

56 típusú D10UTS18010068996 motorszámú autóbuszt értékesíti   evgyéni vállalkozó részére bruttó 

400.000.- Ft- vételárért.  

Elrendelem az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Csicsa Dániel 

          polgármester 

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

8/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020. június 10. 

 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  

 

 

   

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

9/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § d) pontja 

alapján Pusztaszemes Község Önkormányzata  által ellátott étkeztetés szociális alapszolgáltatás 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyom, a szakmai munkát eredményesnek 

értékelem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester  

Határidő: 2020. június 10. 

 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester 
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 Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

10/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Siófoki Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolót jóváhagyom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel 

Határidő: értelem szerint  

 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

11/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár  Pusztaszemes településre vonatkozó 2019. 

évi  könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolót jóváhagyom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel 

Határidő: értelem szerint  

 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

12/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

 

A Kőröshegyi védőnői szolgálat 2019. évi  pénzügyi beszámolót jóváhagyom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel 

Határidő: értelem szerint 

  

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

13/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

Peringer Józsefné 8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 29.szám alatti lakos   települési- temetési 

támogatás iránti kérelmét jövedelmi helyzetére való tekintettel elutasítja, egyuttal a kérelem 

szerinti rendkívüli élethelyzetre tekintettel, egyszeri 25.000.- Ft. rendkívüli temetési 

támogatásban részesítem.   

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel 

Határidő: értelem szerint 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

14/2020. (VI.04.) polgármesteri határozata: 

 

Krezinger Ákos  8619 Pusztaszemes, Kossuth u. 28.  szám alatti  lakos részére  2020. augusztus  

1. napjától 2020. november  30. napjáig települési támogatást állapít meg, melynek havi összege 

2.500.- Ft.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel 

Határidő: értelem szerint 

                  Csicsa Dániel 

                     polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

15/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata – mint a Kereki háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat –  

szándékát nyilvánítja ki, hogy a Kereki körzet háziorvosi feladatainak ellátására a dr. Decsi Krisztián 

személyes közreműködésével  működő Medec Singularis Korlátolt Felelősségű Társaság  ( Székhely: 

Kereki Petőfi u. 62. sz., Cégjegyzékszám: Cg.14-09-317892,  adószáma: 28837398-2-14,  képviseli: 

Dr. Decsi Krisztián ügyvezető)  egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 évre szóló feladat-ellátási 

szerződést köt az előterjesztés melléklete szerint. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2020.november 17. 

                 Csicsa Dániel 

                                           polgármester  
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

16/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata – mint a Kereki háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat –  

Medec Singularis Korlátolt Felelősségű Társaság  ( Székhely: Kereki Petőfi u. 62. sz., 

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-317892,  adószáma: 28837398-2-14,  képviseli: Dr. Decsi Krisztián 

ügyvezető)  egészségügyi szolgáltatóval  feladatellátási előszerződést köt az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint.   

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020.november 17. 

 

        Csicsa Dániel    

               polgármester  

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

17/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

A kerek évfordulós nyugdíjasok köszöntésére valamint a télapónap és a falukarácsony  előkészítésére 

200.000.- Ft-t biztosítok az önkormányzati tartalék terhére. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020.november 20. 

        Csicsa Dániel    

               polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

18/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Horváth Jánosné 8619 Pusztaszemes,  Dózsa Gy. u. 15 .            sz.  lakos részére  4 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal      

Csicsa Dániel                    
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               Polgármester  

  

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

19/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, Torma 

Jánosné 8619 Pusztaszemes,  Kossuth l. u. 105..             sz.  lakos részére  4 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal     

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

20/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Molnár László Sándor  8619 Pusztaszemes, Kossuth L. u. 2.sz. alatti lakos részére  4 erdei 

köbméter mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal     

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

  

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

21/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Hugyecz Józsefné 8619 Pusztaszemes, Kishegy u. 19.             sz.  lakos részére  4 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

22/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Baumann János 8619 Pusztaszemes, Kossuth utca  74. sz.  lakos szociális tűzifa támogatás iránti 

kérelmét elutasítom, mivel a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

képviselő-testület a 4/2020. (X.22.) önkormányzati rendeletében rendeletben meghatározott 

maximumot.  

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

   

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

23/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére,  

Molnár Ferencné 8619 Pusztaszemes,  Kossuth u.3. sz.  lakos részére  1 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

   

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

24/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Molnárné Ratkó Anna Mária 8619 Pusztaszemes,  Petőfi utca  30. sz.  lakos részére  1 erdei 

köbméter mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

25/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Androvics Sándorné  8619 Pusztaszemes, Kossuth utca  51. sz.  lakos szociális tűzifa támogatás 

iránti kérelmét elutasítom, mivel a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja 

a képviselő-testület a 4/2020. (X.22.) önkormányzati rendeletében rendeletben meghatározott 

maximumot.  

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester 

 

  

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

26/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Szalai Mihályné  8619 Pusztaszemes, Kossuth utca  55. sz.  lakos szociális tűzifa támogatás iránti 

kérelmét elutasítom, mivel a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

képviselő-testület a 4/2020. (X.22.) önkormányzati rendeletében rendeletben meghatározott 

maximumot.  

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

27/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Pirkhoffer Norbertné 8619 Pusztaszemes,Kossuth  utca  12. sz.  lakos részére  2 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

28/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Csizmár Zoltán 8619 Pusztaszemes, Kossuth  utca   32 . sz.  lakos részére  4 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

29/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Nagy István 8619 Pusztaszemes,  Kossuth u.32. sz.  lakos szociális tűzifa támogatás iránti 

kérelmét elutasítom, mivel a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

képviselő-testület a 4/2020. (X.22.) önkormányzati rendeletében rendeletben meghatározott 

maximumot.  

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

  

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

   

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

30/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Krezinger Ferenc Ákos 8619 Pusztaszemes, Kossuth utca   28. sz.  lakos részére  1 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 



11 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

31/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Váradi Csaba 8619 Pusztaszemes, Kishegy utca   23. sz.  lakos részére  1 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

32/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére, 

Hegedűs Attila 8619 Pusztaszemes,  Kossuth utca   7. sz.  lakos részére  4 erdei köbméter 

mennyiségben természeti támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg.     

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: azonnal 

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

33/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

   

Krezinger Ákos 8619 Pusztaszemes, Kossuth L.u.28.szám alatti lakos részére  2020. december 1. 

napjától lakhatási költségeinek támogatására  2021. március 31. napjáig települési támogatást állapít 

meg, amelynek havi összege: 2.500,- Ft. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

34/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

   

Molnárné Ratkó Anna Mária  8619 Pusztaszemes, Petőfi  u.30.szám alatti lakos részére  2020. november 

1. napjától lakhatási költségeinek támogatására  2021. február  28. napjáig települési támogatást állapít 

meg, amelynek havi összege: 2.500,- Ft. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

      

Csicsa Dániel                    

               Polgármester  

 

 
Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

35/2020. (XI.17.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Az önkormányzat alkalmazásában álló  

 

Tóth Gáborné 8619 Pusztaszemes Petőfi u. 5. sz. alatti lakos részére 30.000.Ft. 

Virsinger Balázs 8619 Pusztaszemes Kossuth 113. . sz. alatti lakos részére 30.000.Ft. 

Varga János Róbi 8619 Pusztaszemes Bercsényi u. 1. . sz. alatti lakos részére 30.000.Ft. 

Molnár László Sándor 8619 Pusztaszemes Kossuth u. 2. sz. alatti lakos részére 30.000.Ft. 

T. összegeben  munkáltató által adott egyéb juttatás címén évvégi juttatást állapítok meg.  

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020.november 30. 

        Csicsa Dániel    

               polgármester  

 

 
Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

36/2020. (XI.25.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata – mint a Kereki háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat –  

Medec Singularis Korlátolt Felelősségű Társaság  ( Székhely: Kereki Petőfi u. 62. sz., 

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-317892,  adószáma: 28837398-2-14,  képviseli: Dr. Decsi Krisztián 

ügyvezető)  egészségügyi szolgáltatóval  feladatellátási szerződést köt az előterjesztés melléklete 

szerint.   

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020.november 30.      Csicsa Dániel    

               polgármester  
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Pusztaszemes Község Önkormányzata Polgármesterének 

37/2020. (XI.25.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül, 

karácsonyi támogatás címen pusztaszemesi lakóhelyű és életvitelszerűen a településen tartózkodók 

nagykorúak részére, háztartásonként 14.130- Ft. értékű karácsonyi ajándék  csomagot biztosít.    

 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő: 2020.december 31. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

38/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata   2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.  

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester  

Határidő: folyamatos, beszámolásra 2021. évi zárszámadás időpontja.  

 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

39/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás megkeresésére nyilatkozom, hogy Pusztaszemes 

Község Önkormányzata támogatja Buzsák, Ordacsehi és Szőlősgyörök községek önkormányzatának a 

társuláshoz való csatlakozását. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester  

Határidő: 2020.december 31. 
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

40/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját  az előterjesztéssel 
egyezően jóváhagyom. 
 
Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  2020.december31. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

41/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 
Szalai Tímea Ilona 8619 Pusztaszemes Kossuth u. 65. szám alatti lakos   települési- gyermekszületési -  

támogatás iránti kérelmének helyet adok, részére egyszeri 50.000,- Ft összegű támogatást biztosítok. 

 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

42/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 
Horváth Dávid 8619 Pusztaszemes Kossuth u. 65. szám alatti lakos részére, rendkívüli élethelyzetére 

/gyermekszületés/ tekintettel egyszeri, 50.000,- Ft összegű települési támogatást állapítok meg. 

 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

43/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 
 

Bóna Mihály 8619 Pusztaszemes Kossuth u. 121. szám alatti lakos   települési- gyermekszületési -  

támogatás iránti kérelmének helyet adok, részére egyszeri 50.000,- Ft összegű támogatást biztosítok. 

 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

44/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel  az alábbi döntést hozom: 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzat tevékenységi köre a 081071 számú 

„Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés”  feladat felvételével bővüljön.   

Felkérem a jegyzőt, gondoskodjon az  új szakfeladatnak  az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába 

történő bejegyeztetéséről. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2020. december 31.  

 

 

 
Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

45/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata  a Pusztaszemes 53 hrsz-ú ingatlanon létesítendő játszótér  

kivitelezésére vállalkozási szerződést köt Játszótér 2006 Kft. 9162 Bezi, Szabadság u. 46. sz. adószám: 

13773555-2-08 gazdálkodó szervezettel az előterjesztés melléklete szerint.   

 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. január 31.  
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK  

2021. 

 

Pusztaszemes Község Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel hozott határozatairól. 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

1/2021. (I.29.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

A Pusztaszemes Temető belső járda felújítási munkáira érkezett árajánlatok lapján Pusztaszemes Község 

Önkormányzata a legkedvezőbb ajánlat tevővel  Hranyczka László 8672 Zics út 4. sz. egyéni vállalkozóval köt 

megállapodást nettó 3.543.347.- Ft. + 956.703, bruttó 4.500.050. Ft.  értékben.  

Elrendelem a megállapodás megkötéséhez és a beruházás elkezdéséhez szükséges intézkedések megtételét. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28.  

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

2/2021. (I.29.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Szakál István László 8619 Pusztaszemes, Bercsényi u. 8. szám alatti lakos  temetési támogatás iránti kérelmét, 

jövedelmi helyzetére tekintettel elutasítom. Figyelemmel a családban felmerült rendkívüli élethelyzetre, részére 

egyszeri 25.000,- Ft települési  támogatást állapítok  meg.   

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28.  

 

 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

3/2021. (I.29.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pirkhoffer Norbert 8619 Pusztaszemes, Kossuth u. 125. szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező 

ápolási díj iránti kérelmét elutasítom, mivel kérelmező Pusztaszemes településen állandó lakhellyel nem 

rendelkezik, melyre tekintettel a jogszabály által meghatározott jogosultsági feltételnek nem felel meg.   

Figyelemmel a családban felmerült rendkívüli élethelyzetre, részére  30.000,- Ft települési  támogatást állapítok  

meg, melyet három havi egyenlő 10-10-10.000 Ft-s részletben kell részére kifizetni.   

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28.  
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2021. (II.01.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványa korrekciójáról szóló tájékoztatót a 

mellékelt jegyzőkönyvben foglaltak szerint, a 2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelettel elfogadott 

maradvány összegéhez viszonyított plusz 986.745 Ft korrekciós összeggel és 45.709.014 Ft maradvány összeggel 

elfogadom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 1.  

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

5/2021. (II.01.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község  Önkormányzatának Polgármestere, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján 

nyilatkozom, hogy Pusztaszemes Község Önkormányzata a 2021/2022-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai 

felvételi körzetek tervezetében foglaltakkal egyetért. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 15.  

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2021. (II.24.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében „A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség térségi 

képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról” című előterjesztés tárgyában az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Pusztaszemes Község Önkormányzata, mint a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség tagja 

Balatonföldvár város polgármesterét, Holovits György Huba polgármestert választja meg térségi 

képviselőnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma  - 

Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően -  a Konzorciumi Tagi Tanácsában a 

balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére. 

A térségi képviselő által ellátandó feladat: a Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, döntéshozatal, 

a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség érdekeinek képviselete, a balatonföldvári 

hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében ellátandó feladatainak koordinálása és a 

balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség döntéshozatalának előkészítése. 

A térségi képviselő megbízása 2021. március 1. napjától a Konzorcionális Szerződés időbeli hatályának, 

illetőleg a Konzorcium fennállásáig tart (amelyik később következik be).  

A térségi képviselő a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó tagok szavazati aránya 

szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati arányuk rögzítése mellett minden 

álláspontot előterjeszteni és képviselni. 
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2. Pusztaszemes Önkormányzata, mint a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség tagja 

Balatonszárszó nagyközség polgármesterét, Fekete János polgármestert választja meg térségi képviselő 

helyettesnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma  - 

Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően -  a Konzorciumi Tagi Tanácsában a 

balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére. 

A térségi képviselő helyettes által ellátandó feladat a térségi képviselő akadályoztatása esetén: a 

Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, döntéshozatal, a balatonföldvári hulladékgazdálkodási 

kistérség érdekeinek képviselete, a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében 

ellátandó feladatainak koordinálása és a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérség 

döntéshozatalának előkészítése. 

A térségi képviselő helyettes megbízása 2021. március 1. napjától a Konzorcionális Szerződés időbeli 

hatályának, illetőleg a Konzorcium fennállásáig tart (amelyik később következik be).  

 

A térségi képviselő helyettes a balatonföldvári hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó tagok 

szavazati aránya szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati arányuk 

rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. február 28.       

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

7/2021. (I.24.) polgármesteri határozata: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Molnárné Ratkó Anna Mária 8619 Pusztaszemes, Petőfi  u. 30. szám alatti lakos részére 2021. március 

1. napjától lakhatási  költségeinek támogatására 2021. június 30. napjáig települési támogatást állapítok 

meg, melynek összege : 2.500. Ft/hó. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28.  

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

8/2021. (II.24.) polgármesteri határozata: 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Pászler Tibor 8619 Pusztaszemes, Petőfi  u. 28. szám alatti lakos települési- temetési támogatás kérelmét 

jövedelmi helyzetére tekintettel elutasítom, azonban figyelemmel a rendkívüli élethelyzetére,  részére . 

egyszeri 25.000.- Ft települési támogatást állapítok meg.   

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28.  
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

9/2021. (II.24.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi  tevékenységéről szóló beszámolóját az 

előterjesztéssel megegyezően jóváhagyom. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. február 28. 

 

  
Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

10/2021. (III.03.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat, Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 

8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg: 

      (ezer forintban) 

Megnevezés 2021. 2022. 2023. 2024. 

év év   év   év 

Saját bevételek 5 950 5 950 5 950 5 950 

Helyi adóból származó bevétel 5 650 5 650 5 650 5 650 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 

200 200 200 200 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel     

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 100 100 100 100 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Figyelembe vehető saját bevétel 2 975 2 975 2 975 2 975 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke - - - - 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, 

a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 

    

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 
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A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő 

megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a 

visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 

    

A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett 

ellenérték 

    

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél 

elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 

    

 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.). Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős:  Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: benyújtásra: 2021. február 15. 
 

 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

11/2021. (III.03.) polgármesteri határozata: 

 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi munkájáról és a Siófoki Hivatalos 

Tűzoltóparancsnokság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyom. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021.március 31.  

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

12/2021. (III.03.) polgármesteri határozata: 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

 

Hoffmann Márton Ádámné 8619 Pusztaszemes, Kossuth u. 97. szám alatti lakos települési- temetési 

támogatás kérelmét jövedelmi helyzetére tekintettel elutasítom, azonban figyelemmel a rendkívüli 

élethelyzetére,  részére . egyszeri 25.000.- Ft települési támogatást állapítok meg.   

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021.március 31.  
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

13/2021. (III.08.) polgármesteri határozata: 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

   

Krezinger Ákos 8619 Pusztaszemes, Kossuth L.u.28.szám alatti lakos részére  2021. április 1. napjától 

lakhatási költségeinek támogatására  2021. július 31. napjáig települési támogatást állapítok meg, 

amelynek havi összege: 2.500,- Ft. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

14/2021. (III.08.) polgármesteri határozata: 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

   

Pusztaszemes Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3.  A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

melléklet 3. a A heyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai  3.5. Belterületi utak, 

járdák hidak felújítása jogcím alcéljára 

- a Pusztaszemes  Bercsényi  utca ( 50/1, 55 , 90 hrsz) útburkolatának felújítására. 

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 18.630.104.-  Ft összegben jelöli meg. 

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 15 % önerőt, 

amely 3.287.665.- Ft, a 2021. évi költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Pusztaszemes  Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) 

bekezdése szerinti köztartozása nincs. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap 

szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa. 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:  2021. március 10.   

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

15/2021. (III.18.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata, a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

VIII. 4. a. pontja alapján, a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2021. december 31. napjával történő 

megszüntetését elfogadja. 

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás felé fennálló, 5004 Ft összegű tagdíjra és 5 000 Ft összegű 

működési hozzájárulásra vonatkozó, összesen 10.004 Ft fizetési kötelezettségét 2021. március 31. napjáig az 

önkormányzat teljesíti. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

16/2021. (III.18.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a pusztaszemesi 52/1 hrsz. alatt felvett ingatlan zöldterületi része 

megvásárlásának  előkészítése érdekében megrendeli a területrész földmérő általi kitűzését és a 

telekalakítási eljárás lefolytatását. Az önkormányzat a tartalék terhére biztosítja a telekalakítási eljárás 

költségeit. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

17/2021. (III.18.) polgármesteri határozata: 

 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a jogszerű önkormányzati vagyonhasznosítás érdekében megrendeli 

az önkormányzati tulajdonú pusztaszemesi  0106 és 107/8 hrsz. alatt felvett, út művelési ágú ingatlanok 

kitűzését.  A földmérés és kitűzés költségeit a tartalék terhére biztosítja.   

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

18/2021. (IV.21.) polgármesteri határozata: 
 

Pusztaszemes Község Önkormányzata a pusztaszemesi 164/2 hrsz. alatt felvett „kivett közterület”  

művelési ágú, 858 m2   alapterületű ingatlan térítésmentes  önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

igényét fenntartja.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. április 25. 
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

19/2021. (IV.21.) polgármesteri határozata: 

 
A Páciens Egészségügyi Kft. ( 8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1. ) megbízott, valamint Kőröshegy 

Község Önkormányzata, Balatonföldvár Város Önkormányzata, Bálványos Község Önkormányzata, 

Kereki Község Önkormányzata, Pusztaszemes Község Önkormányzata és Szántód Község 

Önkormányzata megbízók között, házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási 

alapszerződés módosítása tárgyában kötendő szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom, 

aláírásáról gondoskodom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel, Pusztaszemes Község  Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és 

hatáskörében eljárva hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. április 25. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

20/2021. (IV.21.) polgármesteri határozata: 

 
A Medec Singularis Korlátolt Felelősségű Társaság   ( 8618 Kereki Petőfi u. 62. ) egészségügyi 

szolgáltató valamint Bálványos Község Önkormányzata, Kereki Község Önkormányzata, Pusztaszemes 

Község Önkormányzata között a háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása tárgyában kötendő 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom, aláírásáról gondoskodom. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel, Pusztaszemes Község  Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és 

hatáskörében eljárva hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel polgármester 

Határidő: 2021. április 25. 

 

 

Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

21/2021. (IV.21.) polgármesteri határozata: 

 
Kökönyei Lászlóné 8619 Pusztaszemes, Kossuth L. u. 16 szám alatti tartózkodási helyű lakos települési- 

temetési támogatás kérelmét jövedelmi helyzetére tekintettel elutasítom, azonban figyelemmel a 

rendkívüli élethelyzetére,  részére  egyszeri 25.000.- Ft települési támogatást állapítok meg.   

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel, Pusztaszemes Község  Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és 

hatáskörében eljárva hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. április 21.  
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Pusztaszemes  Község Önkormányzata Polgármesterének 

22/2021. (IV.21.) polgármesteri határozata: 

 
 

Pusztaszemes Község Önkormányzata  a Pusztaszemes községben lakóhellyel rendelkező,  házi 

segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2021. évben igénybe vevő ellátottak  által 

fizetendő térítési díj fizetését  nem vállalja át.  

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre tekintettel, Pusztaszemes Község  Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és 

hatáskörében eljárva hoztam. 

 

Felelős: Csicsa Dániel  polgármester 

Határidő:   2021. április 21.  

 

 

 

 

 

 
 

 


