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Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az elöző ülés óta történt fontosabb eseményekól,
tárgyalásokról

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Ótoueat község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozz:á
kapcsolódó egyes töNények módosításáról szóló 2011' évi C)oÜlll. töÍVény 46.s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a Veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő_testület hatáskörében eljárva, az Óföldeák község Önkormányzatának
a Polgármesteri tájékoáató az elöző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
az alábbi döntést hozom:

Simonné Sinkó Erika Ótoueat kozség Polgármestere a katasárófavédelemről és a hozá
kapcsolódó egyes töÍVények módosításáról szóló 2011. évi C)oÜlll. törvény 46.$ (4)
bekezdésében foglalt íelhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséról szóló 27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a Képviselő_testület hatáskörében eljárva, Ótotoeáx község Képviselő{estÜlete
2021 . Íebruár 'l 'l .-re tervezett rendes - nyílt - ülésének 1 ' napirendi pontjában szereplő

"Polgármesteri tájékoaató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról"
szóló tájékoáató nem készült.

EÍről éÍtesítést kap:
- Ótotoeáx közs{] polgármestere
- Földeák-Ófödeák községek jegyzője

ffoldeál, 2021' Íebruár'l1'

Simonné Si
polgármester
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Tárgy: Tájékoüato a polgármester 2020. évben átruházott hatáskörben hozott
intézkedéseiról

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Ótoueat község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2o11. évi CXXV|ll. törvény
46.s (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő{estÜlet hatáskörében eljárva,

"Tájékoáató a polgármester 2o2o. évben átruházott hatáskörben hozott
intézkedéseiről'' az alábbi döntést hozom:

Ótoneax község Polgármestere a tájékoáatóban foglaltakat tudomásul veszem és
jóváhagyom'

Enől értesítést kao:
- Ótotoeáx Község Polgármestere,
_ Foldeák-Óföldeák községek Jegyzője,

Óroloeár, 2021. február 11. Á
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Simonné sink)Yfr#zd\
polgármester
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Tárgy: Tájékozlató a 202o. évi adóbevételek alakulásáról

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Ótotoeax község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV|ll. törvény
46.s (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 2712021 ,(l.29') Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörében eljárva,-
figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köáársasági megbízottak, Valamint
egyes centrális alárendeltségú szervek feladat- és hatásköreiről szóló többször
módosított 1991. éVi XX' törvény 138. s (3) bekezdés g.) pontjában Íoglaltakra - a
2020. évi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoÍatót megtárgyalta, aÁ
elfogadja.

Erről értesítést kao:
-oföldeák Község Pol gármestere,
-Földeák-Óföbeák községek Jegyzője,
-Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Horváthné Szalai Mónika főtanácsos

Óttildeár, 2o21. lebruil 11'

Simonné.,"mL
pÖlgármester
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Tárgy: Ófotoeák község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet-
tervezete

HATÁRozAT

Simonné Sinkó Erika Órtiueat község Polgármestere a katasárófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi C)üVlll. törvény
46.s (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l2o21.(l.29.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekinteüel a Képviselő{estület hatáskorében eljárva, az
Ótoueat község Önkormányzatának 2o21. évi költségvetési rendelet-tervezetéről az
alábbi döntést hozom:

Simonné Sinkó Erika Ótoueax kozség Polgármestere a katasárófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóla,2Ú11. évi CXXVlll. törvény
46.s (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarorság Kormánya által
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 2712021.(l.29.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő_testÍilet hatáskörében eljárva' a
Ófotdeár község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet_tervezetét
továbbtárgyalásra tűzöm ki.

Erről értesítést kap:
_ Ótotoeax község polgármestere
- Földeák_Óföbeák községek jegyzóje
- országos Mentőszolgálat Alapítvány
- Földeáki KÖH, pénzügyi csoport

Ófotoeál, 2021. Íebruár 11. ffi
Simonné sNo*#a4l,

polgármester


