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1. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
2020. május 22. 

 
Tárgy: A lajosmizsei vásár megtartásának engedélyezése 
Ikt.sz: LMKOH/179-67/2020. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  

„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.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, 
hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

A fentiek alapján született meg a „Lajosmizsén a vásár megtartásának felfüggesztése” 
tárgyú, 63/2020. (V.05.) polgármesteri határozat, amely értelmében Lajosmizsén a vásár 
megtartását 2020. május 6. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztettem. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a fenti döntést követően megkérte az 
országos Operatív Törzs állásfoglalását, hogy a havonta megrendezésre kerülő országos állat- 
és kirakodó vásár június hónaptól megtartható-e, amely kérdésre az alábbi állásfoglalás 
érkezett: 

 
„Jelenleg Pest megye és Budapest kivételével Magyarország többi területére a védelmi 
intézkedésekről szóló 168/2020. Kormányrendelet tartalmazza az irányadó szabályokat. Ezt 
alapul véve leírása alapján a vásár megtartásának nem látjuk akadályát, tekintettel arra, 
hogy ez egyfajta piac. Amennyiben a vásár nem minősül piacnak (a háttérszabályozást 
figyelembe vételével), hanem ez egyfajta rendezvény, abban az esetben megtartására a jelenlegi 
intézkedéseket figyelembe véve nincsen lehetőség” 
 
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról  szóló 55/2009. (III.13.) Kormány rendelet 
értelmében a „vásár, piac” fogalma a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben  
meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely, azaz: 
 
„19. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel 
többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi 
tevékenységet.  
 
29. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű 
kiskereskedelmi tevékenységet.” 
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Lajosmizse Város Operatív Törzsétől 2020. május 18-án állásfoglalást kértem a júniusi vásár 
megtartása kérdéskörében. Az állásfoglalás az összes operatív törzsi tagtól megérkezett, amely 
állásfoglalások 100 %-ban támogató tartalmúak voltak. 
 
Mivel több településen is megtartásra kerülnek az országos állat-és kirakodó vásárok, és a vásár 
egy kiskereskedelmi tevékenységnek helyt adó értékesítési forma és nem rendezvény, ezért 
támogatom Lajosmizsén a vásár megtartását, és a 63/2020. (V.05.) polgármesteri határozat 
hatályon kívüli helyezését. 
 
Mivel a Kormány által jelenleg is veszélyhelyzet van kihirdetve, ezért a vásártéren történő 
tartózkodás idején az alábbi ajánlások figyelembe vételét javaslom: 
 

- A vásáron tartózkodó személyek kötelesek más emberekkel a szociális érintkezést a 
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 
1.5 méter távolságot tartani.  

- A piacon történő tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, 
kendő), gumikesztyűt javasolt használni. 

- Igénybe lehet venni a vásártéren megtalálható kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget. 
- A vásári árusok csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz, fertőtlenítőszerről saját 

maguk gondoskodjanak, továbbá az értékesítendő termékeket fedjék le! A vevőket 
pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak. 

- A vásárra csakis olyan személy látogasson el, aki egészséges, valamint a vele egy 
háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket, továbbá nem érintkezett 
fertőzött személlyel. 

 
 
 
Lajosmizse, 2020. május 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Polgármesteri döntéshozatal:    
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) 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. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „A 
lajosmizsei vásár megtartásának engedélyezése” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Lajosmizse Város polgármestereként engedélyt adok 2020. júniusától a minden hónap 
első vasárnapján megtartandó országos állat- és kirakodó vásár megtartására. 
 

2.) Az országos állat- és kirakodó vásáron kizárólag kiskereskedelmi tevékenység 
folytatható. Nem engedélyezett a rendezvény jellegű tevékenységek végzése, mint 
például az ugráló vár és egyéb játékelemek kitelepítése a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III.11) Kormány rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig. 
 

3.) A vásártéren történő tartózkodás idején az alábbi ajánlások figyelembe vétele javasolt: 
 

- A vásáron tartózkodó személyek kötelesek más emberekkel a szociális érintkezést a 
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 
1.5 méter távolságot tartani.  

- A piacon történő tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, 
kendő), gumikesztyűt javasolt használni. 

- Igénybe lehet venni a vásártéren megtalálható kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget. 
- A vásári árusok csak gumikesztyűben nyúljanak az áruhoz, fertőtlenítőszerről saját 

maguk gondoskodjanak, továbbá az értékesítendő termékeket fedjék le! A vevőket 
pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak. 
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- A vásárra csakis olyan személy látogasson el, aki egészséges, valamint a vele egy 
háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket, továbbá nem érintkezett 
fertőzött személlyel. 
 

4.) 2020. május 25. napjától hatályon kívül helyezem a „Lajosmizsén a vásár 
megtartásának felfüggesztése” tárgykörű, 63/2020. (V.05.) polgármesteri határozatot. 

 
 
 
Lajosmizse, 2020. május 22. 10.30 óra 

 

               Basky András   
                           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


