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3. előterjesztés Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére 

2020. december 9. 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve 
Ikt. szám: LMKOH/21273-4/2020. 
 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése 
megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az 
átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi 
települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó 
törvényi rendelkezések alkalmazandók.  
 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) II. fejezet 4. pontja értelmében a Képviselő- testület éves munkatervet 
készít.  
Az SZMSZ értelmében az elnök gondoskodik a munkaterv előkészítéséről és összeállításáról, aki ennek 
érdekében javaslatot kér be munkaterv elkészítéséhez a testület tagjaitól, a települési önkormányzat 
polgármesterétől, a nemzetiség számára szolgáltatást nyújtó intézmények vezetőitől, valamint a jegyzőtől. A 
2011. évi CLXXIX. törvény 89. §-a alapján – összhangban a roma nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ével – a 
Képviselő-testület évente legalább négy ülést tart. 
              
 
Lajosmizse, 2020. december 9. ….. óra  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Elnöki 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 478/2020. (XI.10.) Korm. rendeletével 2020. 
november 4-étől.  
 
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. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése 
megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az 
átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi 
települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó 
törvényi rendelkezések alkalmazandók.  
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2020. (…….) Elnöki Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Njtv. 153. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata Elnökeként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

   
H A T Á R O Z A T 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerint elfogadom.   

 
 

Felelős: Elnök 
Határidő: 2020. december 9. …. óra  
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……/2020. (…..) elnöki határozat melléklete 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
2021. évi munkaterve  

 
A Képviselő-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Városháza díszterme 
A Képviselő-testületi ülés időpontja és napirendi pontjai: 
 
2021. február 
 

1)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (…) 
határozata a 2021. évi költségvetéséről 
Előterjesztést készítő:            Gulyás Attiláné 
              pénzügyi referens 
 
Előterjesztő:            Lakatos Sándor  

               RNÖ elnök 
2) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 

határozat a 2020. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztést készítő:            Gulyás Attiláné 
              pénzügyi referens 
 
Előterjesztő:            Lakatos Sándor  

               RNÖ elnök 
 
2021. március  

 
1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Előterjesztést készítő:            Gyurgyik Erzsébet 
              vezetői referens 
 
Előterjesztő:            Lakatos Sándor  

               RNÖ elnök 
2021. május 
 

1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (…) 
határozata a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztést készítő:           Gulyás Attiláné 
              pénzügyi referens 
 
Előterjesztő:            Lakatos Sándor 

              RNÖ elnök  
       2)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 

határozat a 2021. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztést készítő:            Gulyás Attiláné 
              pénzügyi referens 
 
Előterjesztő:            Lakatos Sándor  

               RNÖ elnök 
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2021. november 

    
1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve 

Előterjesztést készítő:              Gyurgyik Erzsébet  
                vezetői referens 

 
Előterjesztő:               Lakatos Sándor  

   RNÖ elnök 
          

2) Közmeghallgatás  
Lakatos Sándor 

Előterjesztő:                RNÖ elnök 
                      
        
  dr. Balogh László               Lakatos Sándor    
             jegyző                       elnök  


