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POLGARMESTERI HATAROZAT 

Kisijszállás Város Polgáimestere a katasztrófavédelernrôl és a hozzá kapcsolOdó egyes torvények 
módositásáról szOló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva - figyelemrnel a veszélyhelyzet elrendelésérôl szóló 40/2020. (Iii. 
11.) Korrnányrendeletre - az alábbi döntést hozza: 

Kisüjszállás Város Onkormãnyzata tulajdonosi jogkoreben eljárva a Kumánia Gyógyfirdo Kft. 
2019. évi egyszerüsItett eves beszámolóját elfogadja. 

A 2019. évre vonatkozó rnérlegfôOsszeget 138 949 ezer forinttal, és az adOzott eredményt 32 
051 ezer forint veszteséggel elfogadja. 

Végrehajtásért felelös: Zámbori Peter Ugyvezetô 
Határidô: 2020. rnájus 31. 
Hivatali felelös: SebestyCn Krisztina várostzerne1tet6si ugyintózö 

A határozat ellen a kézbesItéstôl számitott 15 napon bclül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyci 
Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.) cirnzett, de Kisüjszállás Város 
Polgárrnesteréhez (5310 Kisjszállás, Szabadság tCr 1.) benyjtandó illetCkmentes fellebbezéssel lehet 
Cmi. 
Fellebbezni csak a rnegtámadott döntCsre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenUl osszefuiggö okból, 
illetve csak a döntCsbôl közvetlenUl adódó jog- vagy érdeksérelernre hivatkozva lehet. A fellebbezCst 
indokolni kell. 

INDOKOLAS 

A számvitelrôl szóló 2000. Cvi C. torvCny 4. § (1) bekezdCse alapján a Kumánia Gyógyfiirdô 
Kfl. a gazdálkodó müködCsCröl, vagyoni, pCnzUgyi Cs jövedelmi helyzetCröl az iizleti év 
könyveinek zárásãt kOvetôen, e törvCnyben meghatározott könyvvezetCssel alãtárnasztott 
beszámolót köteles kCsziteni. A 2020. Cvi munkaterv alapján Zámbori Peter, a Kumánia 
GyógyfIirdö Kft. ügyvezetö igazgatója benyüjtotta a 2019. Cvre vonatkozO egyszerüsItett eves 
beszámolóját. 

Az arányosság Cs szUksegszerüsCg elvét szern elôtt tartva indokolt a döntés haladCktalanul 
torténö meghozatala, Kisüjszallas Város ()nkormanyzata koltségvetesi forrásai hatékony 
felhasználása és a gazdálkodás tervezhetösége érdekCben. 

A Kat. 44. § szakasz ca) alpontja értelniében: 
44. §A veszéiyhelyzei az Alaptôrvény 53. Cikkében rneghatározozi olyan he/yzet, amelyei külOnösen a 

kOvetkezó' eseinények válthainak ki: 
Ca) lolneges megbetegedést okozó hunzánjárvány, vagyjárvánvveszélv. valwni,zi ál/arjárvány," 

SzintCn a Kat. 46. § (4) bekezdése szabályozza, bogy: 
('4) Veszélyhelyzethen a telepulési Onkormányzczl képviselô-testületének, a fôvarosi, s'negyei 

kozgyillésnekfeladat- és hatáskôréi apo/garinester, illeive afôpolgánnester, a inegyci kozgyiilès elnOke 

/ 



gyakorol/a. Ennek keretében nein fog/a/hat áilás: Onkormányzaui intézmény áiszervezéséthi, 
nzegs:unle!eserol, e/Iátási, szolgáltardvi körzeteir6/, ha a szo/gáltatás a te/ëpülést is érinii." 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérôl szôló 40/2020.. (III. 1.) Korm. rendelettel az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztetö tomeges megbetegedést okozó humánjárvny kovetkezméiiyeinek 
elháritása, a niagyar állampolgárok egészségének ës életének megóvãsa érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A Kat. 19. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy: 

,,A polgármestei; a fôpo!g4nnestei a hely! védehni bboztsag elnöke, a fôvdrosi és inegyei védel,ni 
hizoitság elnöke a katasz/rofavédelmi  feladatoknak e torvdnyben nwghatározott irányitása és 
végrehajtása sordn államigazgatásijogkOrbenjár el. Az eisôfoká áliarnigazgatási haiósági e/járdcban 
hozou határozatafk ellen ellebbezésnek van he/ye." 

Tekintettel a fentebb hivatkozottjogszabályhelyekre a rendelkezô részben foglaltak szerint hoztam meg 
döntésemet. 
Hatásköröm és i11et6kessgern a Kat. 46. § (4) bekezdésén alapul. 
A fellebbezés Iehetöségét a Kat. 19. § (1) bekezdése, a fellebbezés illetékmentességét az illetékekröl 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése biztositja. 

Kisüjszállás 2020. május 26. 

Eecze lstván 
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Errol értesül: 
1. Keeze istván polgármester 
2. Dr. Pénzes TimeajegyzO 
3 Zambori Peter a Kumania Gyóg ftirdo Kft ugyvezetoje 
4. KisCijszállási Polgármesteri Hivatal Városfejtesztési és Ozemeltetési Osztálya 


