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Tájékozatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Siójut Község
Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatokat
hoztam az elmúlt időszakban:
12/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat: A veszélyhelyzet idején az előterjesztések
véleményezésének rendjét a következők szerint határoztam meg:
1. az előterjesztések a szokásos módon készülnek;
2. az elkészült előterjesztések egyesével e-mailben megküldésre kerülnek a képviselők részére
azzal, hogy azokra választ kérünk az e-mailben kért időpontig, de szükség esetén azonnali
vagy telefonos visszajelzés is lehet;
3. a válasz e-mailben IGEN (az adott határozati javaslat elfogadása), NEM (elutasítás)
és/vagy az esetleges álláspont, véleménye, javaslat kifejtése lehet;
4. a visszaérkezett válaszokat mérlegelve hozza meg a döntését a polgármester.
A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozza meg veszélyhelyzeti
döntéseit a halaszthatatlan, állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel összefüggő és a veszélyhelyzet kezelése érdekében hozott döntések esetén.
13/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján Siójut Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési
támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete 15. §-a alapján, valamint a 14. §-a alapján 1 fő kérelmező részére rendkívüli temetési
támogatást, 2 fő kérelmező részére rendkívüli létfenntartási támogatást állapítottam meg.
14/2020. (XI. 16.) számú polgármesteri határozat: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján Siójut Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési
támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete 18. §-a alapján, a 47 fő 65. életévét betöltött, siójuti lakosok részére 25 000,- Ft összegű
időskorúak támogatását állapítottam meg.
Siójut, 2020. november 16.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester

