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1. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a veszélyhelyzet 
kihirdetése után, 2020. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen hozott döntések 
megerősítése 
 
Iktatószám: LMKOH/5462-16/2020. 
 
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 bizottságok tekintetében jelezni kell, hogy azok alapvetően a képviselő-testület által 
átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. 

Ha veszélyhelyzet kihirdetése után mégis ülésezett a képviselő-testület, bizottság és döntéseket 
hozott nem indokolt automatikusan e döntéseket hatályon kívül helyezni, hanem 
érvényességükhöz a polgármester megerősítő döntése szükséges. 

A polgármesteri döntéshozatal (rendelet, határozat) során szükséges, hogy abban 
mindenképpen kerüljön feltüntetésre a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésére - mint 
döntéshozatalt biztosító jogszabályhelyre - történő hivatkozás.  

 

Fenti előterjesztés az Önkormányzati Tudástár IV. az Önkormányzati Hírlevél különszáma 
figyelembe vételével készült, mely tartalmazza Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és 
dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár szakmai álláspontját 
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat polgármestere hatáskörével és kötelezettségeivel 
kapcsolatban. 

Lajosmizse, 2020. március 31.  
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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 határozatokat 
hozom: 
 

40/2020. (III.31.) 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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 
veszélyhelyzet kihirdetése után tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntések 
megerősítése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a veszélyhelyzet kihirdetése 
után, 2020. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen meghozott alábbi 
döntéseket megerősítem: 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

26/2020. (III.19.)  Tulajdonosi hozzájárulás adása 

27/2020. (III.19.) Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó döntés 

28/2020. (III.19.) Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      
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29/2020. (III.19.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási szerződés 
módosítása)  

30/2020. (III.19.)  A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei 
Szervezete részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás 
tárgyában tett beadványának megtárgyalása 

31/2020. (III.19.)  Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 

32/2020. (III.19.)  A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 

33/2020. (III.19.)      Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és 
kiadások alakulásáról 

34/2020. (III.19.)      Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 

35/2020. (III.19.)  Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  

36/2020. (III.19.)  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 
2019. évről 

37/2020. (III.19.)  Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése 
(ASP antenna elhelyezése) kapcsán 

38/2020. (III.19.)  A COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére tett eddigi 
polgármesteri intézkedések 

39/2020. (III.19.)  A COVID-19 Koronavírus terjedése miatt bekövetkezett gazdasági 
helyzetre tekintettel takarékossági intézkedések meghozatala  

Lajosmizse, 2020. március 31. 

                          Basky András  
                           polgármester 
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41/2020. (III.31.) 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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága által a veszélyhelyzet kihirdetése után tartott zárt bizottsági 
ülésen hozott döntésének megerősítése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága által a 
veszélyhelyzet kihirdetése után, 2020. március19-én megtartott nyílt Önkormányzati Bizottsági 
ülésen hozott 17/2020. (III.19.) ÖB határozatát  a pályázati felhívás sportszervezetek 
támogatásáról tárgykörben, valamint 2020. március19-én megtartott zárt Önkormányzati 
Bizottsági ülésen hozott 23/2020. (III.19.) ÖB határozatát első lakáshoz jutók támogatása 
tárgykörben megerősítem.  

 

 

Lajosmizse, 2020. március 31. 

 

                          Basky András  
                           polgármester 
 
 

 


