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1. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
2020. május 5. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. 
(IV.30.) Korm. rendelet megjelenéséhez kapcsolódó veszélyhelyzet ideje alatti döntései  
 
Iktatószám: LMKOH/5462-31/2020. 
 
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. 

2020. március 31-étől hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, mely 
3. § (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy „Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését 
követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti kormányrendeleteket 
megerősíti.”  Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.  
 
Ezt követően a Kormány 2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig 71/2020. (III. 27.) 
Korm. rendeletével kijárási korlátozást rendelt el, melyet 95/2020. (IV.09.) Korm. rendeletével – 
annak visszavonásáig – meghosszabbított. Ezen időszak alatt a veszélyhelyzethez kapcsolódóan az 
alábbi döntések meghozatalára került sor: 
 

 43/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadásáról, melyet hatályon kívül helyezett a személyes 
ügyfélfogadás biztosítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
tárgykörű 59/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat. 

 44/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye és lajosmizsei telephelyei 
vonatkozásában rendkívüli szünet elrendelése tárgykörben. 

 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az óvodai, iskolai és bölcsődei 
közétkeztetés biztosítása tárgykörben.  

 46/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára bezárása, melyet hatályon kívül helyezett a Lajosmizse Város 
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Művelődési Háza és Könyvtára bezárása, könyvkölcsönzés biztosítása tárgykörű 
61/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat. 

 47/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a sportlétesítmények bezárása, a 
játszótér lezárása tárgykörben. 

 48/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében egyes ellátások 
felfüggesztéséről tárgykörben. 

 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-2016-
00001 azonosító számú pályázata tárgykörben. 

 50/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a piac és vásár megtartásának 
felfüggesztése tárgykörben. 

 51/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az állampolgársági eskü és polgári 
házasságkötési szertartások megtartása tárgykörben, melyet hatályon kívül 
helyezett a polgári házasságkötési szertartások megtartása tárgykörű 60/2020. 
(IV.24.) polgármesteri határozat. 

 52/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az állati takarmányok értékesítéséről 
tárgykörben.  

 53/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a temetéseken való részvétel 
tárgykörben. 

 

2020. április 30-án megjelent a Magyar Közlöny 96. számában a védelmi intézkedésekről szóló 
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Védelmi rendelet), melynek hatálya 
Budapest főváros és Pest megye kivételével Magyarország területére terjed ki. 

A Védelmi rendelet hatályba lépésével, azaz május 4-ével Budapest főváros és Pest megye 
kivételével az összes többi területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 
rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnt. 

Erre tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletet a Védelmi rendelet 
szabályainak figyelembe vételével kell alkalmazni.  

A Védelmi rendelet által előírt fontosabb szabályok:  

 Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban 
élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 
 Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön 

való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 
kendő) viselni. 
 A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. 
 Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 

drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.  
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 Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott 
foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. 
  A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. 

életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési 
önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt 
olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot 
kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják. 
 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. 
 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a 

presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve 
ital elfogyasztása megengedett. 
 A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni 

tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 
 A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. 
 A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 
 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása 

céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 
 A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 
 A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási 

közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. 
 A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári 

házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

 
A 2020. május 4-étől hatályos sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos 
intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sport Korm. 
rendelet) 1. § -a alapján: 
 „Magyarország egész területén  
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, 

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a 
tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.” 

A Védelmi rendelet 10. § (3) bekezdésével felhatalmazást kapott a települési 
önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének 
gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben 
határozza meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött 
személyek általi látogatásának szabályait. 
 
A Védelmi rendelet és a Sport Korm. rendelet hatályba lépése szükségessé tette a fentebb 
jelzett polgármesteri döntések felülvizsgálatát.  A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy 
az alábbi határozatok hatályban tartása továbbra is szükséges, így azok módosítására nem kerül 
sor. 
 

 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az óvodai, iskolai és bölcsődei 
közétkeztetés biztosítása tárgykörben.  
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 48/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében egyes ellátások 
felfüggesztéséről tárgykörben. 

 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-2016-
00001 azonosító számú pályázata tárgykörben. 

 59/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat a személyes ügyfélfogadás biztosítása 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban tárgykörben. 

 61/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára bezárása, könyvkölcsönzés biztosítása tárgykörben. 
 
 

Módosítani szükséges az alábbi polgármesteri határozatokat: 

 44/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye és lajosmizsei telephelyei 
vonatkozásában rendkívüli szünet elrendelése tárgykörben. 

 47/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a sportlétesítmények bezárása, a 
játszótér lezárása tárgykörben. 

 50/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a piac és vásár megtartásának 
felfüggesztése tárgykörben. 

 52/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az állati takarmányok értékesítéséről 
tárgykörben.  

 53/2020.(III.31.) polgármesteri határozat a temetéseken való részvétel 
tárgykörben. 

 60/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat a polgári házasságkötési szertartások 
megtartása tárgykörben.  

 
I. A módosítandó polgármesteri határozatok közül - figyelemmel a Védelmi rendelet és a 
Sport Korm. rendelet fenti szabályozására, a korlátozások feloldására - indokolttá vált a 
hatályon kívül helyezése: 

 A sportlétesítmények bezárása, a játszótér lezárása tárgykörű 47/2020.(III.31.) 
polgármesteri határozatnak. 

 Az állati takarmányok értékesítéséről tárgykörű 52/2020.(III.31.) polgármesteri 
határozatnak. 

 A temetéseken való részvétel tárgykörű 53/2020.(III.31.) polgármesteri határozatnak. 
 A polgári házasságkötési szertartások megtartása tárgykörű 60/2020. (IV.24.) 

polgármesteri határozatnak. 
 
II. 
A piac és vásár megtartásának felfüggesztése tárgykörű 50/2020.(III.31.) polgármesteri 
határozat esetében módosítás szükséges, ugyanis a vásár megtartása, mint rendezvény továbbra 
sem lehetséges az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, mely 
szerint : „4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől 
függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.”  
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A vásár megtartásának tilalmát támasztja alá az jogi szabályozás is, hogy a Védelmi rendelet 
kizárólag a piacra vonatkozóan rendelkezik a vásárokra vonatkozó rendelkezések még nem 
jelentek meg. 
 
A piac megtartása esetében a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 
rendjéről a Védelmi rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében rendeletet 
kell alkotni. 
 
III.  
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye és 
lajosmizsei telephelyei vonatkozásában rendkívüli szünet elrendelése tárgykörű 
44/2020.(III.31.) polgármesteri határozat esetében is módosítás vált szükségessé. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere 44/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozatával úgy döntött, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde lajosmizsei székhelye, lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegységes 
vonatkozásában - a továbbiakban is - rendkívüli szünetet rendelt el 2020. március 31. 
napjától határozatlan időre. Meghatározásra került, hogy az intézményben 
gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
 
A Kormány a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 152/2020.(IV.27.) Korm. rendeletében a Bölcsődei, óvodai ügyelettel 
összefüggésben részletszabályokat határozott meg a következők szerint: 
 
 „1. § (1) Ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény (ezen 
alcím tekintetében a továbbiakban együtt: szolgáltató) működik, és a települési önkormányzat 
polgármestere, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester (a továbbiakban együtt: 
polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, 
a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú 
gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).   
(2) Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, 
akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) - munkavégzés 
vagy más ok miatt - ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, 
így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő 
írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. 
(3) Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra 
között kell biztosítani. 
(4) Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek 
felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. 
(5) Az ügyeletért térítési díj nem kérhető. 
(6) A gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. 
(7) A polgármester az ügyeletről - a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján közzétett adattartalommal - 
naponta tájékoztatja a minisztert. 
2. § (1) Az ügyelet a helyi önkormányzat által fenntartott vagy a településen működő, egyházi 
vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál is biztosítható. Az ügyelet egyházi vagy nem állami 
fenntartású szolgáltatónál történő biztosítására feladatellátási szerződést nem kell kötni. 
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(2) Az ügyelet megszervezése érdekében a helyi önkormányzat által fenntartott szolgáltatónál 
vagy a településen működő, egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál foglalkoztatott 
személy a polgármester döntése alapján a munkaszerződéstől - közalkalmazott esetén a 
kinevezéstől - eltérő foglalkoztatás útján, a településen működő, másik fenntartó által 
működtetett szolgáltatónál is foglalkoztatható. 
(3) A foglalkoztatott a (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az általa ellátott munkakörre 
előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult. A 
munkabért, illetményt továbbra is a foglalkoztatott szerződése, kinevezése szerinti munkáltató 
fizeti meg. Ha az ellátott munkakörre előírt munkabér, illetmény magasabb, mint a szerződés, 
kinevezés alapján járó alapbér, illetmény, az a munkáltató, amelynél a foglalkoztatás történik, 
a különbözetet megtéríti a szerződés, kinevezés szerinti munkáltatónak. 
(4) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás időtartama alatt a munkáltatói jogokat - a jogviszony 
megszüntetése kivételével - az a munkáltató gyakorolja, amelynél a foglalkoztatás történik. 
(5) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás a polgármester által meghatározott időpontban, de 
legkésőbb a rendkívüli szünet megszűnésének napján megszűnik.” 
 
Előbbiekben felsorolt rendelkezések alapján javasolt a 44/2020. (III.31.) polgármesteri 
határozat hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala.  
 
Az egészséges élet megóvása valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020.(IV.1.) Korm. rendelet 
6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendkívüli szünet további elrendeléséről 
dönt a polgármester, valamint meghatározza a bölcsődei, óvodai ügyeletet.  
 

 

Lajosmizse, 2020. május 5. 
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I. 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: 

………./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 – 
„Veszélyhelyzet ideje alatt hozott Polgármesteri határozatok hatályon kívül helyezése ” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 
A 2020. május 4-étől hatályos védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. 
rendelet valamint a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről 
szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel 2020. május 6. 
napjától hatályon kívül helyezem az alábbi határozatokat: 
 

a) A sportlétesítmények bezárása, a játszótér lezárása tárgykörű 47/2020.(III.31.) 
polgármesteri határozatot. 

b) Az állati takarmányok értékesítéséről tárgykörű 52/2020.(III.31.) polgármesteri 
határozatot. 

c) A temetéseken való részvétel tárgykörű 53/2020.(III.31.) polgármesteri 
határozatot. 

d) A polgári házasságkötési szertartások megtartása tárgykörű 60/2020. (IV.24.) 
polgármesteri határozatot. 

 
Lajosmizse, 2020. május 5.  15.00 óra. 

                          Basky András  
                           polgármester 
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II. Polgármesteri döntéshozatal 
 
 Lajosmizse Város Polgármesterének  …/2020 (. .) önkormányzati rendelete  

veszélyhelyzet idején a Lajosmizsei Piac 65. életév feletti személyek általi 
látogatásának szabályairól 

 Polgármesteri határozat Lajosmizsén a vásár megtartásának további 
felfüggesztéséről   

 
1. Rendelet-tervezet általános indoklása:  

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével 
felhatalmazást kapott a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen 
működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 
szabályait. Lajosmizse településen a piac nyitva tartását 2020. május 6-ától nem 
szabályozom eltérően, mint ahogy azt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete 
szabályozza, azaz a piac évszaktól függetlenül minden csütörtökön és szombaton 6.00 és 12.00 
óra között tart nyitva. A 65. életévüket betöltött személyek piac általi látogatására viszont a 
9.00-12.00 óra közötti idősáv kijelölés indokolt.  
 
2. Rendelet-tervezet részletes indoklása:  
 
1. § A rendelet 1. §-ában meghatározásra kerül azon idősáv, amely időszak alatt a 
veszélyhelyzetben a piacot kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek látogathatják, továbbá 
meghatározásra kerül a piac látogatásának árusítóra és vevőre vonatkozó feltételrendszere. 
 
2. § A rendelet hatályba lépésének meghatározása. 

3. § A rendelet hatályvesztésének meghatározása. 

3. A Rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője 
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A veszélyhelyzetben társadalmi kötelezettség, hogy a piacra látogató 65. életévüket 
betöltött korosztályt védjük, ezért szükséges egy idősáv meghatározása, amely 
időszakban az érintett korosztály a piacra látogathat. Gazdaságilag növekvő hatást lehet 
elérni az idősáv kijelölésével, hiszen a kereslet és a kínálat találkozik egymással a 
piacon, amelyből bevétele keletkezik az árusítóknak, valamint az érintett korosztály 
olcsóbban jut a termékekhez, mint a boltokban. 
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2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
Az idősáv kialakításával a vevőforgalom szakaszolásra kerül, amely a környezeti 
megterhelésre csökkentőleg hat. Az érintett korosztály a veszélyhelyzetben kiemelten 
veszélyeztetett, ezért az idősáv kijelölésével csökken az egészségügyi kockázat. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
Az új rendelet megalkotása szükséges, mivel idősáv kijelölésének hiányában az érintett 
korosztály veszélyeztettsége növekszik. 

 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzatnál rendelkezésre 
állnak.  
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Lajosmizse Város Polgármesterének  …./2020 (. ...) önkormányzati rendelete 
 veszélyhelyzet idején a Lajosmizsei Piac 65. életév feletti személyek általi látogatásának 

szabályairól 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A 65. életévét betöltött személy a veszélyhelyzet idején, Lajosmizse területén a piacot 9 óra 
és 12 óra közötti idősávban látogathatja. 
 
(2) A veszélyhelyzet idején a piacon az (1) bekezdésben meghatározott idősávban az ott 
foglalkoztatottakon és az árusokon kívül kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy 
tartózkodhat. 
 
 (3) A piac látogatása a magasabb szintű jogszabályban foglalt előírások betartásával történhet. 
amely vonatkozik egyaránt az árusítókra és a vevőkre is. 
 
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt előírások érvényesítése a piac üzemeltetőjének felelőssége. 
 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

3. § 

(1) A rendelet a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10.§ (3) 
bekezdésének hatályvesztésével veszti hatályát. 

 

Basky András                   dr. Balogh László  
 polgármester               jegyző  

 

A rendelet kihirdetésének napja:                  óra   …. perc 

 

        dr. Balogh László   
                        jegyző 
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Indokolás 
 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel Lajosmizse Város Polgármesterének  …./2020 (...) önkormányzati 
rendelete veszélyhelyzet idején a Lajosmizsei Piac 65. életév feletti személyek általi 
látogatásának szabályairól a 2020. május 05-i polgármesteri döntésre  előterjesztett 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

 
1. Általános indokolás 

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével 
felhatalmazást kapott a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen 
működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 
szabályait. Lajosmizse településen a piac nyitva tartását 2020. május 6-ától nem 
szabályozom eltérően, mint ahogy azt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete 
szabályozza, azaz a piac évszaktól függetlenül minden csütörtökön és szombaton 6.00 és 12.00 
óra között tart nyitva. A 65. életévüket betöltött személyek piac általi látogatására viszont a 
9.00-12.00 óra közötti idősáv kijelölés indokolt.  
 
2. Részletes indokolás  

1. § A rendelet 1. §-ában meghatározásra kerül azon idősáv, amely időszak alatt a 
veszélyhelyzetben a piacot kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek látogathatják, továbbá 
meghatározásra kerül a piac látogatásának árusítóra és vevőre vonatkozó feltételrendszere. 
 
2. § A rendelet hatályba lépésének meghatározása. 

3. § A rendelet hatályvesztésének meghatározása. 
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…./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 –  
„Lajosmizsén a vásár megtartásának felfüggesztése” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - mely szerint: „Rendezvény 
helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. 
Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.” - Lajosmizsén a vásár megtartását 2020. május 6. napjától 
határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem.  
 
Lajosmizse, 2020. május 5. 15.00 óra 
                          Basky András  
                           polgármester 
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III. Polgármesteri döntéshozatal 
 
 

………./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 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában rendkívüli szünet 
elrendelése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

1) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában a 44/2020.(II.31.) 
polgármesteri határozattal elrendelt rendkívüli szünetet a továbbiakban is fenntartom 
határozatlan időre.   
Az óvodai és bölcsődei ügyeletet a továbbiakban is biztosítjuk azon fertőző betegségben nem 
szenvedő gyermekek számára, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője - munkavégzés 
vagy más ok miatt - ezt igényli.   
Az ügyelet kiscsoportos formában kerül megszervezésre, - csoportonként legfeljebb 5 gyermek 
- amelynek beosztásáról az intézményvezető dönt. Az ügyeletet igénybe vevő gyermekek 
részére a bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére a Bölcsődei 
Intézményegységet, az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére az óvoda 
Székhelyintézményét jelölöm ki. Valamennyi, csoportba osztásról és az ügyelet biztosításának 
további helyéről az Intézményvezető dönt.  
 
2)  Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 44/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozat. 
 

Lajosmizse, 2020. május 5. 15.00 óra 

                          Basky András  
                           polgármester 


