
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Konnány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Konnány rendelet 1. §-a értelmében az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek
eUiárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII\ törvény 46- § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselö-testületének feladat- és hatáskörét a' polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi
44/2021 (yi. 11.) számú határozatot hozom:

2021. VI. 11. határozat

Társv: Megküldött 2020/2021. éves beszámolók elfogadása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény 13. § (1)
bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkonnányzati feladatok közt nevesítettek szerinti éves beszámolót, a feladatot ellátó
szervek, egyesületek, intézményekjóváhagyás, elfogadás céljából megküldték.

A költségvetési támogatás szerinti beszámolót 2021 febmárjában, a költségvetésböl
támogatást kapott valamennyi közfeladatot ellátó szerv, egyesület, intézmény teljesítette. A
rendőrség, mint rendvédelmi szerv beszámolója a 31/2021. (V. 05.) Polgármesteri döntéssel
került elfogadásra.

Jelen Polgáimesteri döntés az önkéntes tűzoltósá : Pilisboros'enő WeindorfÖnkéntes Tűzoltó
Eevesület, a családi na közik: Tökma Családi Bölcsőde Pilisboros'enő E észsé szi et
Családi Na közi, az óvoda: Pilisboros'enő Mesevöl Óvoda, a művelődési ház és kön ár:
Reichel József Művelődési Ház és Kön ár továbbá a Védőnői Szol álat 2020/2021. évi
tevékenységére terjed ki. A művelödési ház vezetője a beszámoló leadásával kitért a
következő évi munkatervére is, amelyet az idei évben fog megvalósítani.

Jelen Polgármesteri Döntés mellékletét képező szervek, egyesületek, intézmények 2020/2021
évi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a könyvtár munkatCTvét elfogadom. Felkérem a
Jegyzőt, jelen Polgármesteri döntéssel, a beszámolók elfogadásával kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételére.
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