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Baj Község Polgármesterének
15/2020. (IV.28) számú határozata

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § és 132 §
(2)-(3) bekezdése alapján  a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint  beszámoló  a  testület  két  ülése  közötti  időben  tett  intézkedésekről,
tárgyalásokról és megbeszélésekről” szóló előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel együtt
elfogadásra kerül. 
Határidő: azonnal
Felelős: Schunder Tibor polgármester

Baj Község Polgármesterének
16/2020. (IV.28.) számú határozata

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § és 132 §
(2)-(3) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.26.) számú rendelet
módosításáról szóló napirendi pontot elnapolja.
Határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon 
Felelős: Schunder Tibor polgármester

Baj Község Polgármesterének
17/2020. (IV.28.) számú határozata

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § és 132 §
(2)-(3) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásáról szóló
napirendi pontot elnapolja.
Határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon 
Felelős: Schunder Tibor polgármester

Baj Község Polgármesterének
18/2020. (IV.28.) számú határozata

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § és 132 §
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(2)-(3)  bekezdése  alapján  az  Észak-dunántúli  Vízmű  Zrt.  tájékoztatója  a  település
ivóvízellátásnak helyzetéről,  valamint a szennyvízcsatorna üzemeltetéséről elfogadásra
kerül. 
Határidő: azonnal
Felelős: Schunder Tibor polgármester

Baj Község Polgármesterének
20/2020. (IV.28.) számú határozata

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  9. § és 132 §
(2)-(3)  bekezdése  alapján  Baj  Község  Önkormányzat  2020-2025.  évre  szóló  sport
fejlesztési koncepciója elfogadásra kerül. A Képviselő-testület által javasolt módosítások
beépítésre kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Schunder Tibor polgármester
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