
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 

2020. év 

 

1/2020. (I.23.)      Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

2/2020. (I.23.)  a felvételi körzethatárok kialakításával kapcsolatos véleményéről 

 

3/2020. (I.23.)  a védőnői szolgálat helyettesítési rendjéről 

 

4/2020. (I.23.)  Király Péter alpolgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

5/2020. (I.23.)  Király Péter alpolgármester földterület vásárlási szándékáról 

 

6/2020. (I.23.) a TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00026 azonosító számon nyilvántartott 

„Helyi gazdaságfejlesztés érdekében meglévő termelői piac 

korszerűsítése, bővítése Megyaszón” elnevezésű pályázat keretében 

a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról 

 

7/2020. (I.23.)  az önkormányzat tulajdonát képező hízott sertések közösségi célra 

történő felajánlásáról 

 

********* 

 

8/2020. (II.4.)  a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

********* 

 

9/2020. (II.14.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetésének elfogadásáról 

10/2020. (II.14.)  az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

11/2020. (II.14.)  az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

12/2020. (II.14.)  a köztisztviselői teljesítménykövetelmények főbb céljának 

meghatározásáról 

13/2020. (II.14.)  Hajdú Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárásának 

kérdéséről 



14/2020. (II.14.)  a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

 

15/2020. (II.14.)  Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

Közbeszerzési tervének elfogadása 

 

16/2020. (II.14.)  Király Péter alpolgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

17/2020. (II.14.)  Király Péter földterület vásárlási szándékához való hozzájárulásról 

 

18/2020. (II.14.)  a leselejtezett könyvtári könyvek hasznosításának engedélyezéséről 

 

19/2020. (II.14.)  a gyermekorvosi körzetben meghatározott orvosi feladatellátásra 

vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 

 

20/2020. (II.14.)  a bölcsődei és óvodai beiratkozás időtartamáról 

 

21/2020. (II.14.)  a bölcsődei és óvodai nyári zárva tartásáról 

 

********* 

 

22/2020. (III.11.)  Hajdú Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárásának 

kérdéséről 

 

23/2020. (III.11.)   a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

szóló 45/2019. (X.28.) KT határozatának módosításáról  

 

24/2020. (III.11.)  Király Péter alpolgármester döntéshozatali eljárásból történő 

kizárásának kérdéséről 

 

25/2020. (III.11.)  Király Péter alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

47/2019. (X.28.) KT határozatának módosításáról  

 

26/2020. (III.11.)  Kavasánszki Jánosné nem képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 48/2019. 

(X.28.) KT határozatának módosításáról 

 

27/2020. (III.11.)  az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról  

28/2020. (III.11.)  a Magyar Falu Program Óvoda udvar elnevezésű, MFP-OUF/2019. 

számon nyilvántartott pályázat keretében a játszótéri eszközök 

biztosításáról 

29/2020. (III.11.)  a TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00026 számon nyilvántartott projekt 

saját forrásból történő finanszírozásáról 

30/2020. (III.11.)  a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00099 számon nyilvántartott projekt 

saját forrásból történő finanszírozásáról 

 



31/2020. (III.11.)  a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Tárulási megállapodásának módosításáról 

32/2020. SZ. HATÁROZATTÓL  LSD. VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSE UTÁN

  

********* 

 

VESZÉLYHELYZET  

került kihirdetésre a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel (2020.március 11. napjától, 

mely 2020. június 18. napján szűnt meg) 

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

CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
 

1/2020. (III.16.) PM határozat Rendkívüli intézkedések elrendelése 

 

2/2020. (III.19.) PM határozat  Nappali ellátások átmeneti „bezárásának” elrendelése 

 

3/2020. (III.23.) PM határozat Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 

intézményben rendkívüli szünet elrendeléséről 

4/2020. (IV.2.) PM határozat Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 

intézményben rendkívüli szünet elrendelése 

5/2020. (IV.14.) PM határozat Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 

intézményben ügyeleti rend elrendelése 

6/2020. (IV.15.) PM  határozat Megerősítő határozatok 

 

7/2020. (IV.17.) PM határozat a TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00026 számon nyilvántartott, 

„Helyi gazdaságfejlesztés érdekében meglévő termelői 

piac korszerűsítése, bővítése Megyaszón” elnevezésű 

pályázat keretében a „Termelői piac korszerűsítése, 

bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 

8/2020. (IV.22.) PM határozat a Magyar Falu Program MFP – AEE/2020. számon 

nyilvántartott „Orvosi eszköz” elnevezésű pályázat 

benyújtásának szándékáról 

9/2020. (IV.24.) PM határozat élet-, baleset és betegbiztosítás megkötéséről 

 

10/2020. (IV.27.) PM határozat Megyaszó Község Önkormányzatának 2020-2024. évekre 

vonatkozó Gazdasági programjának elfogadásáról 

 

11/2020. (IV.30.) PM határozata Óvodatej programban való részvételről 



 

12/2020. (V.7.) PM határozat a Magyar Falu Program keretében az MFP – ÖTU/2020. 

számon nyilvántartott „Önkormányzati tulajdonban lévő 

út-, hídépítés/felújítás” elnevezésű pályázat 

benyújtásának szándékáról 

 

13/2020. (V.14.) PM határozat  települési támogatás megállapítás 

 

14/2020. (V.14.) PM határozat Az Óvodatej program keretében közzétett ajánlattételi 

kiírásra érkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

15/2020. (V.15.) PM határozat Megyaszó Község Önkormányzat Polgármesterének 

1/2020. (III.16.) PM határozatának  módosításáról 

 

16/2020. (V.15.) PM határozat A veszélyhelyzet ideje alatt a jegyző által hozott települési 

lakhatási támogatás megállapítására vonatkozó 

határozatok megerősítéséről 

 

17/2020. (V.15.) PM határozattól 

25/2020. (V.22.) PM határozatig települési támogatásokra irányuló kérelmek elbírálása 

 

26/2020. (V.22.) PM határozat A Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal és az 

Önkormányzat által ellátott családsegítő szolgáltatás 

személyes ügyfélfogadási rendjéről 

 

27/2020. (V.22.) PM határozat a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 

Intézményben a rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 

4/2020. (IV.2.) PM határozat visszavonásáról 

 

28/2020. (V.26.) PM határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról 

 

29/2020. (V.27.) PM határozat  települési támogatásra irányuló kérelem elbírálása 

 

30/2020. (V.27.) PM határozat A Megyaszói Általános Művelődési Központ 

közművelődési intézmény éves szolgáltatási tervének és 

munkatervének elfogadásáról 

 

31/2020. (V.27.) PM határozat a Megyaszói Általános Művelődési Központ 

közművelődési intézmény használati szabályzatának 

elfogadásáról 

 

32/2020. (V.29.) PM határozat települési támogatásra irányuló kérelem elbírálása 

 

 

33/2020. (V.29.) PM határozat Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a bölcsődei és óvodai nyári zárva tartásáról szóló 21/2020. 

(II.14.) KT határozatának módosításáról 

 



34/2020. – 50/2020.határozatok  települési támogatás megállapítására irányuló kérelmek 

elbírálásáról 

51/2020. (VI.17.) PM határozat Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

benyújtásáról 

 

52/2020. (VI.17). PM határozat a Magyar Falu Program keretében „Közterület 

karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramra 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

53/2020. (VI.17.) PM határozat a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha Intézményben a 

nappali ellátás veszélyhelyzet előtti szokásos rendjének 

biztosításáról 

 

54/2020. - 210/2020. határozatok  települési támogatás megállapítására irányuló kérelmek 

elbírálásáról 

 

 
******** 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ÜLÉSEK  ALATT  MEGHOZOTT  HATÁROZATOK 

 

32/2020. (VII.9.)  a Polgármester veszélyhelyzet ideje alatt megtett intézkedéseiről 

szóló tájékoztatás elfogadásáról 

33/2020. (VII.9.)  a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

34/2020. (VII.9.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

35/2020. (VII.9.)  a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

36/2020. (VII.9.)  a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

 

37/2020. (VII.9.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mackó Kuckó 

Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda, a Megyaszói Általános 

Művelődési Központ, a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha 

költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásról 

 

38/2020. (VII.9.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal és az Alsódobszai 

Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv közötti 

munkamegosztási megállapodásról 

 

39/2020. (VII.9.)  a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda óvodai 

csoportjainak maximális létszámának átlépésének engedélyezéséről 



40/2020. (VII.9.)  a Kistérség tulajdonát képező LWJ-779 forgalmi rendszámú 

gépjármű tulajdonjogának ingyenes átvételéről 

41/2020. (VII.9.)  a „Lőrés Napok” rendezvényének megtárgyalásáról 

 

 

********* 

  

42/2020. (VII.16.)  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázat 

benyújtásáról, képviseleti jogosultságról 

 

43/2020. (VII.16.)  a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálatáról 

44/2020. (VII.16.)  a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező 

gépjárművek tagönkormányzatok részére történő tulajdonba 

adásáról 

 

45/2020. (VII.16.)  a B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály betegeinek 

gyógyulásáért Alapítvány részére történő adományozásról 

 

 

********* 

 

46/2020. (VIII.25.)  a helyi közrend és közbiztonság alakulásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

47/2020. (VIII.25.)  a 2019. évre vonatkozó védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

48/2020. (VIII.25.)  Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

49/2020. (VIII.25.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

 

50/2020. (VIII.25.)  A Megyaszói Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

51/2020. (VIII.25.)  a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00099 azonosító számú projekt keretében 

az építési beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződéskötésről 

52/2020. (VIII.25.)  a BORSODVÍZ Zrt. zártkörű alaptőke emeléséről 

 



53/2020. (VIII.25.)  a Magyar Falu Program keretében „Szolgálati lakás” alprogramra 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

54/2020. (VIII.25.)  a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati kerékpárút        

építése” alprogramra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

55/2020. (VIII.25.)  a Ficánka Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

56/2020. (VIII.25.)  a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzéséről 

 

57/2020. (VIII.25.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati 

lehetőségről 

 

********* 

 

58/2020. (IX.24.)  a Megyaszói Polgárőr és Tűzoltó Egyesület beszámolójának 

elfogadásáról 

59/2020. (IX.24.)  a Megyaszói Általános Művelődési Központ beszámolójának 

elfogadásáról 

 

60/2020. (IX.24.)  a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha beszámolójának 

elfogadásáról 

 

61/2020. (IX.24.)  a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 2019/2020-

as tanítási évről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

62/2020. (IX.24.)  a háziorvosi beszámoló elfogadásáról 

 

63/2020. (IX.24.)  a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozási 

szándékáról 

64/2020. (IX.24.)  a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

 

65/2020. (IX.24.)  a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása iránti kérelem 

benyújtásáról 

 

66/2020. (IX.24.)  a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 



********* 

 

67/2020. (X.9.)  a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

 

********* 

 

 

68/2020. (X.27.)  a 2019. év gyermekorvosi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

69/2020. (X.27.)  a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának elfogadásáról  

70/2020. (X.27.)  a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 2019/2020. 

nevelési évről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

71/2020.(X.27.)  a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről 

 

72/2020. (X.27.)  Gombos Bertalan adásvételi szándékának elfogadásáról 

 

73/2020. (X.27.)  a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

74/2020. (X.27.)  az adventi időszakhoz kapcsolódó rendezvények megtartásáról 

 

 

********* 

 

2020. NOVEMBER 4. napjától  

a 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet értelmében ismételten veszélyhelyzet került 

kihirdetésre 

 

211/2020. (XI.4.) PM határozat  a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt rendkívüli 
intézkedésekről 

 

 

MEGJEGYZÉS: a Polgármester által meghozott határozatok sorszáma a testületi határozatok 

számához viszonyítva folytatólagos (állásfoglalás alapján).  

 

 

 

75/2020. (XI.23.)  Csáki Lászlóné adásvételi szándékának elfogadásáról  



 

76/2020. (XI.25.)  a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 

mentesítéséről 
 

77/2020. (XI.26.)  a BURSA HUNGARICA pályázati felhívásra érkezett pályázatok 

elbírálásáról 
 

78/2020. (XI.30.)  a 2019. évi mérleg javításáról 

 

79/2020. (XII.1.)  a Megyaszói Általános Művelődési Központ intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

80/2020. (XII.1.)  a Megyaszói Idősek Klubja és Konyha intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

81/2020. (XII.1.)  Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról 

 

82/2020. (XII.2.)  az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelében tett 

megállapításairól 

 

83/2020. (XII.10.)  Megyaszó Község Önkormányzatának 2021. évi 

startmunkaprogram elfogadásáról  

 

84/2020. (XII.10.)  a Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 

 

85/2020. (XII.14.)  Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi 

munkatervének elfogadásáról  

 

86/2020. (XII.16.)  Megyaszó Község Önkormányzatának 2021-2024. évekre vonatkozó 

stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról  

 

87/2020. (XII.16.)  a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról  

 

88/2020. (XII.16.)  Megyaszó település vízkárelhárítási tervének elfogadásáról 

 

  


