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Iktatószám: LMKOH/1340-12/2021. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) 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.  
 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 
járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így 
ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 
tanács elnöke hozhatja meg. A társulási tanács a feladat- és hatáskör gyakorlása során 
határozatot hoz.   

 
A veszélyhelyzet megszűnését követően a Képviselő-testületnek döntenie kell a veszélyhelyzet alatt 
hozott polgármesteri döntések megerősítése vonatkozásban, így a társulásoknak is szükséges 
döntést hozni az elnök által a veszélyhelyzet alatt meghozott, társulási tanács hatáskörébe tartozó 
döntések megerősítéséről.  

Magyarországon a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet valamint a koronavírus-világjárvány 
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, 
ugyanakkor a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § -a lehetővé tette 2021. június 
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15-étől, hogy „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 
feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”   Erre tekintettel ezen időponttól a Társulási 
Tanácsok is ülésezhetnek.  

Tájékoztatásul jelzem a Társulási Tanács tagjai részére, hogy a veszélyhelyzet alatt hozott 
valamennyi elnöki döntésre előkészített előterjesztés és az azokhoz kapcsolódóan meghozott 
döntések e-mail-en megküldésre kerültek többek között a Társulási Tanács tagjai, az érintett 
intézményvezetők és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya részére.  

A 2020. mácius 11-től júniusig tartó veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseim esetében a 
legfontosabb döntések meghozatalánál a Társulási Tanács tagok előzetes véleményét írásban 
kértem ki. 

A 2020. novembertől elrendelt veszélyhelyzet alatt már egy másik - döntéshozatalt megelőző 
- eljárásrendet alkalmaztam, ugyanis a Társulási Tanács  hatáskörébe tartozó tárgykörökben 
meghozott döntéseim előtt videokonferenciás egyeztetést kezdeményeztem a tanács tagjaival 
annak érdekében, hogy a döntéshozatalra előkészített előterjesztést alaposan át tudjuk 
gondolni.   

Az elektronikus anyagküldésen túl valamennyi előterjesztés – zárt előterjesztés anyagait 
kivéve - az elektronikus küldés időpontjában feltöltésre került Lajosmizse Város és Felsőlajos 
Község honlapjára, továbbá feltöltésre kerültek a meghozott határozatok is. Ezek 
elérhetősége a lajosmizse.hu és a felsolajos.hu weboldalakon a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás menüben a Társulási Tanács 
ülésének dokumentumai között lehetséges.  

Az előzőekben írtakra tekintettel ezen előterjesztések részletes ismertetésére ez az anyag nem 
tér ki. Az előterjesztés célja, hogy összesítve átfogó képet nyújtson a Társulási Tanács  
számára a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről.   

A veszélyhelyzet alatt az elnök által meghozott határozatok száma: 30 db 

 24/2020. (XI.19.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2020. évi költségvetésének módosítása tárgykörben, 

 25/2020. (XI.19.) Társulás Elnöki Határozat „A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi 
munkaterve” tárgykörben, 

 26/2020. (XI.19.) Társulás Elnöki Határozat a „2020. 1.-9. havi teljesítésekről 
beszámoló” tárgykörben, 

 27/2020. (XII.10.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2020. évi költségvetésének módosítása tárgykörben, 

 28/2020. (XII.10.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Egészségügyi Szolgáltatások 
Térítési Díj Szabályzata” tárgykörben, 

 29/2020. (XII.10.) Társulás Elnöki Határozat „Az önkormányzat 2021. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyása” tárgykörben, 
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 30/2020. (XII.17.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Estike Idősek Klubja 
működésének szüneteltetése” tárgykörben, 

 31/2020. (XII.17.) Társulás Elnöki Határozat Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása” 
tárgykörben, 

 32/2020. (XII.18.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2020. évi költségvetésének módosítása tárgykörben, 

 1/2021. (I.14.) Társulás Elnöki Határozat „Munkamegosztási megállapodások 
módosítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott intézmények között ” tárgykörben, 

 2/2021. (I.14.) Társulás Elnöki Határozat „Munkamegosztási megállapodások 
módosítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás által fenntartott intézmények között ” tárgykörben,  

 3/2021. (I.28.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és 
intézményei 2019. évi költségvetési maradványának korrekciójáról szóló döntés 
tárgykörben, 

 4/2021. (I.28.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. 
évi költségvetésének módosítása tárgykörben, 

 5/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „Kocsis Györgyné közalkalmazott 
jogviszonyának – kérelmére – felmentéssel történő megszűntetése” tárgykörben, 

 6/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „A Társulás által fenntartott Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői pályázatának 
kiírása” tárgykörben, 

 7/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „A Társulás által fenntartott Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
véleményező bizottság megalakítása” tárgykörben, 

 8/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása” 
tárgykörben, 

 9/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „A Társulás által fenntartott Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása” tárgykörben, 

 10/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2021. évi közbeszerzési terve” 
tárgykörben, 

 11/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2021. évi költségvetése tárgykörben, 

 12/2021. (II.25.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Intézményvezetője részére a 
további jogviszonyt engedélyező személy kijelöléséről ” tárgykörben, 

 13/2021. (IV.01.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2021. évi költségvetésének módosítása tárgykörben, 

 14/2021. (V.20.) Társulás Elnöki Határozat a „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető állására érkezett pályázat elbírálása, 
intézményvezetői megbízás” tárgykörben, 

 15/2021. (V.20.) Társulás Elnöki Határozat a „Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása” tárgykörben, 

 16/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2020. évi költségvetési maradványáról döntés tárgykörben, 
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 17/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
2020. évi zárszámadásához tartozó nyilatkozatok tárgykörben, 

 18/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról tárgykörben, 

 19/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat „a Magyar Államkincstár 68/B. § szerinti 
ellenőrzése keretében a társulás és az általa irányított költségvetési szervek éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés és intézkedési terv 
tudomásul vétele” tárgykörben, 

 20/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2020. 
évben végzett munkáról ” tárgykörben, 

 21/2021. (V.28.) Társulás Elnöki Határozat a „2020. évi ellenőrzési 
jelentés”tárgykörben. 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség korábban hivatkozott állásfoglalása értelmében a 
Képviselő-testületnek/Társulási Tanácsnak döntenie kell a polgármester/elnök veszélyhelyzet alatt 
meghozott döntéseinek megerősítése tárgyában. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 
döntést a határozat-tervezet szerint szíveskedjenek meghozni.  

 

Határozat-tervezet 
 
 

…../2021. (….) ÖH. 
Társulási Tanács elnöke veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa  a  Társulási Tanács elnökének  veszélyhelyzet alatt hozott 
döntéseiről készült tájékoztatót áttekintette és a meghozott döntéseket megerősíti. 

Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2021. augusztus 12. 

 
 
Lajosmizse, 2021. július 21. 
 
                                   Basky András s.k. 
 LKT elnök 
 

 

 


