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Tájékozatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
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 kapott felhatalmazás alapján Siójut Község
Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület előzetes
véleményét kikérve, a következő határozatokat, önkormányzati rendeleteket hoztam az elmúlt
időszakban:
1/2021. (I. 18.) számú polgármesteri határozat: A Siófoki Tankerületi Központ által megküldött,
a 2021/2022-es tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatárok véleményezéséről.
Siójut település általános iskolás tanköteles korú gyermekei számára kijelölt általános iskola a
Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola.
2/2021. (I. 18.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata Képviselőtestülete Ügyrendi Bizottságának települési képviselő tagja Varga László képviselő.
3/2021. (I. 18.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata Képviselőtestületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
19/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján 40 fő szociálisan rászoruló kérelmező kapott
1,425 erdei m3 szociális tűzifa támogatást.
2020. december 18-án került kihirdetésre és a következő naptól, december 19-étől lépett hatályba a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, mely szerint a 2021. január 1jétől hatályba lépett polgármesteri rendeletek 2021. január 1-től alkalmazandó, és a korábban
hatályos rendelkezésekhez képest díjemelést tartalmazó rendelkezéseit szükséges volt úgy
módosítani, hogy a díjak ne legyenek magasabbak a 2020. december 18-án alkalmazott díjaknál.
A fentiek alapján elfogadtam Siójut Község Önkormányzata Polgármesterének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 16/2013.
(XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I. 18.) önkormányzati
rendeletét.
4/2021. (I. 18.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata hozzájárult, hogy
a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást alkotó önkormányzatok, azaz Ádánd Község
Önkormányzata, Balatonendréd Község Önkormányzata, Balatonszabadi Község Önkormányzata,
Nagyberény Község Önkormányzata, Nyim Község Önkormányzata, Ságvár Község
Önkormányzata, Siófok Város Önkormányzata, Siójut Község Önkormányzata és Som Község
Önkormányzata közös tulajdonát képező, a GVOP-4.4.2. számú pályázat során létesült szélessávú
internethálózat szabad fényvezető szálait a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és
Szolgáltató Kft. (székhely: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 212., cégjegyzékszáma: 14-09305399, képviseli: Balogh Gábor ügyvezető) pályázatnyertessége esetén, a GINOP-3.4.1-20. sz.
pályázat kötelező fenntartási időszakában (a pályázat lezárását követő 3 évig) IRU konstrukcióban
(IRU = Indefeasible Right of Use = Visszavonhatatlan Használati Jog) használhassa a meglévő

kábelek fényvezető szálait, a járási székhely és a fejlesztéssel érintett települések közötti
felhordóhálózat kialakítására.
Az IRU költség előre, egy összegben kerül megfizetésre a tulajdonosok részére.
5/2021. (I. 18.) számú polgármesteri határozat: A Siójut Község Önkormányzata elfogadta a DélBalatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
6/2021. (II. 8.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata, mint a Siófok és
környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagja Siófok Város polgármesterét, Dr. Lengyel Róbert
polgármestert választotta meg térségi képviselőnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - Konzorcionális Szerződés X. pontjának
megfelelően - a Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási
kistérség képviseletére.
Siójut Község Önkormányzata, mint a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagja
Balatonendréd község polgármesterét, Késmárki Tibor polgármestert választotta meg térségi
képviselő helyettesnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően - a Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és
Környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére.
7/2021. (II. 15.) számú polgármesteri határozat: A könyvtáros részére Siójut Község
Önkormányzata által fenntartott községi könyvtárban heti egy alkalommal 3 óra időtartamban a
könyvtárosi feladatok ellátásáért 2021. február 1-jétől a megbízási díjat bruttó 25 000,- Ft+ járulék
összegben állapítottam meg.
Elfogadtam Siójut Község Önkormányzata Polgármesterének az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
8/2021. (II. 26.) számú polgármesteri határozat: Jóváhagytam Siójut Község Önkormányzata a
saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét.
Elfogadtam Siójut Község Önkormányzata Polgármesterének az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
Siójut, 2021. március 1.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester
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