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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

12/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testülete a K&H Banknál vezetett folyószámlához 

kapcsolódóan 2015. évtől rendelkezésre bocsájtott folyószámla hitelkeretet 2021. évben is fenn 

kívánja tartani. 

A 2021. évi folyószámla hitelkeretet 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forintban határozom 

meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

13/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzat képviselő-testületének a 11/2015. (I. 16.) képviselő-testületi 

határozata – a képviselő-testülettel egyetértésben -   az alábbiak szerint módosul: 

Nőtincs Község Közigazgatási területén alkalmi jelleggel történő árusításra a vállalkozók, 

őstermelők a Művelődési Ház udvarán lévő fedett területet és a Templom teret használhatják. 

Az árusítás során történő helyfoglalási díj: 500 Ft/árusítóhely (2 fm). 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

14/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzata fogorvosi ellátás biztosítására pályázatot hirdet – a képviselő-

testülettel egyetértésben –. Az ellátandó települések Nőtincs, Felsőpetény és Ősagárd. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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 melléklet a 14/2020. (XI. 23.) számú határozathoz 

 

                                                  Pályázati kiírás – Fogászati praxisra 

 

Nőtincs Község Önkormányzat polgármestere – a képviselő-testülettel egyetértésben – pályázatot 

hirdet (fogorvosi praxisra) Nőtincs fogorvosi körzetére. A körzethez három település tartozik, 

Nőtincs, Felsőpetény és Ősagárd. 

Pályázati feltételek: 

- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 

- büntetlen előélet, 

- érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság 

A fogorvosi körzet több mint két éven át helyettesítéssel ellátott, ebből adódóan a fogorvos 

letelepedési támogatáshoz pályázatot nyújthat be, melynek az elnyerhető összege 14 millió forint. 

A feladatellátás helye: 

2610 Nőtincs, Szabadság u. 50. szám alatti fogászati rendelő, mely felújított és eszközökkel jól 

felszerelt. 

A rendelőben lévő eszközöket a fogorvos térítés mentesen használja, a rendelő rezsiköltsége a 

vállalkozó fogorvost terheli. A finanszírozás a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés alapján 

történik. 

Az állás azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Hugyecz Ádám polgármester nyújt a  

06 30 475 30 25 telefonszámon. 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

15/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdetett a saját tulajdonában 

lévő „kivett csónakház és Büfé (Nőtincs, Diófa u. 81. sz.) bérleti jogára.”  A pályázatot Hugyecz 

Bence – képviselő-testülettel egyetértésben – Nőtincs, Rózsa utca 15. szám alatti vállalkozó 

nyerte el. A büfé felújítása kb. 3 000 000 Ft. A vállalkozó a felújítást saját költségén elvégzi, 

amely a bérleti díj összegéből levonásra kerül. A bérleti szerződés megkötésére 2021. január 

31. napjáig kerül sor. 

 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. január 31. 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

16/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzata nevében – a képviselő-testület egyetértésével – a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződést a polgármester aláírja 

a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a DTKH 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumával, mint közszolgáltatóval 

a közszolgáltatási szerződést megköti. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

17/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

A 2020. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint Nőtincs Község Önkormányzata Vár-lak 

Óvoda és Bölcsőde 2020. évi óvodai nevelésében és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

száma meghatározásának ellenőrzéséről szóló, jelentést elfogadom és jóváhagyom. 

 

 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: további intézkedést nem igényel 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

18/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az 

alábbi határozatot hozom: 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 32. § (4) bekezdése előírja, hogy az éves ellenőrzési 

tervet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagyni. 

Nőtincs Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési munkatervét – a házipénztári 

kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése – jóváhagyom. 

 

 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2021. november 30. 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

19/2020. (XI. 23.) számú határozata 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 

– miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján - az alábbi 

határozatot hozom:  

Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete által a 94/2018. (XI. 30.) számú határozattal 

elfogadott, Nőtincs Község Önkormányzata 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (4) bekezdése alapján – áttekintésre került. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

94/2018. (XI. 30.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program érdemi 

módosítást nem igényel, tekintettel arra, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programba foglalt 

helyzetelemzés és intézkedési terv megfelel a jelenlegi helyzetnek, ezek vonatkozásában a 

felülvizsgálatra, illetve módosításra okot adó érdemi változás nem következett be, új helyzet nem állt 

elő, így a 94/2018. (XI. 30.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot továbbra is hatályában fenntartom. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Nőtincs, 2020. november 23. 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

20/2020. (XII. 28.) számú határozata 

 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az alábbi határozatot hozom: 

 

A Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának megbízatása 2020. 

december 31. napjáig szól. Az alapító úgy határoz, hogy 2021. január 1-jétől felügyelőbizottságot nem 

kíván működtetni, így új tagok megválasztására nem kerül sor.  

Az Alapító Okirat módosításával dr. Szupuka Gabriella ügyvéd kerül megbízásra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. január 5. 

 

 

Nőtincs, 2020. december 28. 

 

 

 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 
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Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Nőtincs Község Önkormányzata Polgármesterének  

21/2020. (XII. 30.) számú határozata 

 

 

 

Nőtincs Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az alábbi határozatot hozom: 

 

Nőtincs Község Önkormányzata által 2020. december 8-án, a 065/6-os helyrajzi számon üzembe 

helyezett képfelvevő berendezések által rögzített adatok kezelésével és őrzésével kapcsolatos 

feladatok ellátásra az önkormányzat jegyzőjét jelölöm meg. 

Ezzel egyidejűleg a jegyzői munkaköri leírást ezzel a feladatkörrel kiegészítem. A munkaköri leírás 

változásának hatálya: 2020. december 30. 

Felkérem a jegyzőt, hogy a munkaköri leírás módosításáról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2021. január 5. 

 

 

Nőtincs, 2020. december 30. 

 

 

 

 

 

 

 Hugyecz Ádám János 

polgármester 

  

 


