
 

 

 

52/2020. (III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 3. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzatának tulajdonosi 

joggyakorlása alatt álló Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolának a Dunakeszi Tankerületi Központ mint fenntartó által történő 

átszervezésének jóváhagyása volt. Az elmaradó testületi ülés 3. napirendi pontjának 

előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját 

figyelembe véve 

 

 jelen határozattal elfogadom  

a Dunakeszi Tankerületi Központ által a Kerepesi Polgármesteri Hivatalnak 

megküldött tájékoztatását a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésre vonatkozóan, azzal egyetértek. A  

Dunakeszi Tankerületi Központ tájékoztatásáról intézkedem. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 
 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

   



 

 

 

53/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 4. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzatának a 2019-2024 

időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása volt. Az elmaradó testületi 

ülés 4. napirendi pontjának előterjesztés alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

 

 jelen határozattal elfogadom  

Kerepes Város Önkormányzatának a 2019-2014 időszakra vonatkozóan előkészített 

Gazdasági Programját. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Határidő: 2020. március 26. 

 
 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 

54/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 5. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzata által műsorszóró 

szolgáltatás tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló döntés volt.  

AZ elmaradó testületi ülés 5. napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

eredményesnek minősítem a műsorszóró szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt 
beszerzési eljárást és nyertes ajánlattevőnek az EnterArt Bt-t nyilvánítom ki 
110.000 Ft+ÁFA/hó és 25.000 Ft+Áfa/alkalom ajánlati árral. A szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó szerződés előkészítése és aláírása felől intézkedem. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 
 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 

55/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 6. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzata által adatvédelmi 

szolgáltatás megrendelése tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló 

döntés volt. Az elmaradó testületi ülés 6. napirendi pontjának előterjesztése alapján, a 

Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

 jelen határozattal  

a 2020. február 28-án közzétett és 2020. március 19-n zárult „Kerepes Város 

Önkormányzat részére adatvédelmi szolgáltatás megrendelése tárgyú” beszerzési 

eljárást eredménytelennek nyilvánítom. Az ajánlattevők tájékoztatásáról 

intézkedem. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Határidő: 2020. március 27. 

 
 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

  



 

 

 

56/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 7. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzatának a 24/2007. 

(XII.6.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott temető-

hozzájárulási díjak módosításának kérdése volt, a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft által kért 

díjemelésre tekintettel. Az elmaradó testületi ülés 7. napirendi pontjának előterjesztése 

alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

 

 jelen határozattal döntök 

arról, hogy Kerepes Város Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 24/2007. (XII.6.) önkormányzati rendeletében meghatározott temető-

fenntartási hozzájárulási díjak összegét nem indokolt megváltoztatni. A Szolgáltató 

által kezdeményezett díjmódosítást az előterjesztésben foglaltak alapján 

visszautasítom. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

          



 

 

 

57/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 8. napirendi pontja a Kerepes Város Önkormányzatának az Országos 

Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladat-

ellátási szerződés módosítása volt, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a NEAK-tól kapott 

támogatáson felül önkormányzati hozzájárulást kért Kerepes Város Önkormányzatától a 

feladatellátás biztosítása érdekében. Az elmaradó testületi ülés 8. napirendi pontjának  

előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját 

figyelembe véve 

 

 jelen határozattal döntök 

arról, hogy Kerepes Város Önkormányzata és az Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött feladat ellátási 
szerződés ne kerüljön módosításra. A Szolgáltató által kezdeményezett 
díjmódosítást az előterjesztésben foglaltak alapján visszautasítom. 
Felelős: Gyuricza László Róbert 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 

          



 

 

 

 

58/2020.(III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel – a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével – 

a soron következő, 2020. március 26-ára meghirdetett képviselő-testületi ülés 

elmaradásáról döntöttem. Az elmaradó testületi ülés napirendi pontjaiban polgármesteri 

határozattal döntök.  

A testületi ülés 9. napirendi pontja Kerepes Város közigazgatási területén a Régió 2007 

Kft-vel kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása volt. A 

beszerzésről a Testület az előző, 2020. február 27-i ülésén már döntött, de a 

veszélyhelyzetre tekintettel a Testület elé lett terjesztve azon javaslat, miszerint a 

mostani közszolgáltatóval, a Régió 2007 Kft-vel kerüljön meghosszabbításra a 

szerződés. Az elmaradó testületi ülés 9. napirendi pontjának előterjesztése alapján, a 

Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

 

 jelen határozattal döntök 

a fennálló személyszállítási közszolgáltatási szerződés 1 évvel történő 

meghosszabbításáról a jelenleg hatályos szerződési feltételek szerint. A Régió 

2007. Kft-vel a szükséges egyeztetés lefolytatása felől intézkedem. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 
Kerepes, 2020. március 26.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

          



 

 

 

61/2020. (III.26.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány a 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja.  

Jelen határozattal döntök 

arról, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének (9.1 melléklet) Egyéb működési célú kiadások során lévő 109.167.052 
forintból – ami 24.000.000 forint általános tartalékot foglal magában – 20.000.000 
forintot a polgármester felhasználhat a pandémia idején a védekezés általános 
költségeire.  
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kerepes, 2020. március 26.  
 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  
polgármester                jegyző 

       


