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Tárgy: Fedezet biztosítása faültetéshez 
 
 
Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet    
Határozat   x normatív 
          egyéb 
 
A döntéshez  egyszerű   
  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 
 



Az elmúlt évben képviselő-testületünk már elindította a település fásítási programját, amikor a 
Zengő park területére 23 db fát ültettünk környezetépítő szakember segítségével, és az ő 
terveinek megfelelően.  
A képviselő-testület tervei közt szerepelt, hogy az idei évben is folytatjuk a falu fásítását, 
parkosítását. A jó időt kihasználva 50 db fát szeretnénk elültetni a Zengő utca mentén.  
 
Az önkormányzatunkat támogató környezetépítő szakember vállalta a fák és az ültetéshez 
szükséges egyéb eszközök beszerzését, a munka szervezését, irányítását. 
 
Az 50 db fa beszerzése, elültetése kb. 1 millió forintos költség lenne, a további gondozást 
önkormányzatunk végezné az érintett ingatlantulajdonosokkal közösen. 
 
Nadap, 2020. november 27.    Köteles Zoltán 
         polgármester  
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármesterének 

/2020. (XI….) határozata 
Fedezetbiztosítás faültetésre 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
 
2020.11.04. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „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.” 
 

Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbi döntést hozom: 
 

A Képviselő-testület által, az idei évre tervezett faültetési program megvalósításához, a fák 
beszerzésére és egyéb költségekre maximum 1.000.000.-Ft fedezetet biztosítok az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére.  
 
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 
Nadap, 2020. november 27. 
 

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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