Előterjesztés
Kékkút Község Polgármestere döntéséhez
Tárgy:

önkormányzati főépítészi feladatok ellátása, eseti megbízási szerződés
megkötése

Előkészítette:

Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea jegyző

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2018.
(V.10.) önkormányzati rendeletének hatályba lépésével a településképi eljárások lefolytatására,
szakmai jellegű, épített környezettel összefüggő településpolitikai döntések előkészítésére
önkormányzati főépítész alkalmazása válik szükségessé.
Az önkormányzati főépítész általános feladatait a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 8. §-a részletezi.
Kékkút Község Önkormányzata a főépítészi feladatok ellátására a Harmónia Bt. képviseletében eljáró
Papp Zoltán Tamást bízta meg 1 év időtartamra 2021. január 1. napjától kezdődően, azonban Kékkút
Község Önkormányzata tudomására jutott, hogy a főépítész akadályoztatva van, helyettesítéséről a
szerződése nem rendelkezik, így a nevezett feladatok ellátására ezen időszakra főépítész megbízása
szükséges eseti jelleggel az Önkormányzathoz beérkezett kérelem esetén. Fenti feladatok ideiglenes
ellátása vonatkozásában az Önkormányzat megkereste Födelmesi Tamást (8342 Óhíd, Kossuth út
30.), aki 9.000 Ft/megbízás összegű ajánlatot adott.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzet került kihirdetésre. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, miszerint:
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat, és hatáskörét a polgármester, ill. a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.
A főépítészi feladatok ellátására vonatkozó eseti megbízási szerződés megkötése feltétlenül
szükséges, anélkül a nevezett feladatok ellátása megoldatlan lenne.
Határozat javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2021. (….) HATÁROZATA
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására eseti megbízási szerződés kötéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
Az önkormányzati főépítészi feladatok átmeneti időre történő ellátásával megbízom Födelmesi
Tamás okleveles építészmérnök, településtervező szakmérnököt (8360 Keszthely, Schwarz Dávid
utca 78. 10/3.).
A megbízási díj 9000 Ft/darab (településképi vélemény, konzultáció és településképi bejelentés
alapján lefolytatott eljárás).
A megbízási szerződés megkötéséről gondoskodom.
Kékkút, 2021. február 18.
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