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82/2021. (IV.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Törzskönyvi kivonatának kormányzati funkció kódjainak a 013210 kormányzati 
funkcióval való kiegészítését jóváhagyja. 

2. A fentiek alapján saját hatáskörömben intézkedem arról, hogy a Magyar 
Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 
kerüljön. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Törzskönyvi kivonatában szükséges a kormányzati 
funkciókódok kiegészítése, mert az Interreg-IPA Magyarország- Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósuló „Improvement of the public transport 
services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of 
railway infrastructure and harmonization of transport” című, HUSRB/1903/22/0121/LB 
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a hazai társfinanszírozási szerződésben a támogatott 
tevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 
szolgáltatásokként szerepel, és így a pályázat könyvelése során az önkormányzatnak is ezt a 
kormányzati funkciót kell használnia. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a 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. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
Kiskunhalas, 2021. április 29. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 


