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3. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére  

2021. március 25-i ülésére 
 

Tárgy: Járomi-MED Kft. telephely bejegyzési kérelme 

 
Iktatószám: LMKOH/6138-2/2021. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 
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.  

Dr. Járomi Péter a Járomi-MED Kft. képviselője kérelemmel fordult Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményéhez, telephely bejegyzés 
ügyében.  

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) és a Járomi-MED Kft. és korábban annak cégelődje között 
2011.11.08. napjával bérleti szerződés jött létre ultrahang illetve urológiai magánrendelés 
céljából.   

A szerződésben a Járomi-MED Kft. adatai a következők szerint kerültek rögzítésre: képviseli: 
Dr. Járomi Péter ügyvezető,  

székhely: 6000-Kecskemét, Talfája köz 58-2.,  

Bérbeadott helyiség: 6050- Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti Egészségház 
épületének 1 db szakorvosi rendelője, a hozzá tartozó 2 db öltöző helyisége, betegvárója és 
szociális helyiségei. 

Dr. Járomi Péter hozzájáruló nyilatkozatot a tekintetben kér az Önkormányzattól, hogy a cége 
telephelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. cím kerülhessen bejegyzésre.  
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A székhely fenti című bejegyzéséhez más háziorvos esetén is hozzájárult az Önkormányzat.  

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 7. § (1)-(4) bekezdései, valamint a 24. § (1) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik:  

A székhely, telephely, fióktelep 

„7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az 
a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, 
valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek 
teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata 
úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. 
Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés 
helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából 
székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen 
kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is. 

(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító 
okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, 
önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen 
található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön 
lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a 
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi 
képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt 
a cégjegyzékben fel kell tüntetni. 

(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a 
külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles 
fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba 
vették. 

(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, 
vagy amelynek használatára – ideértve a székhely szolgáltatás útján biztosított székhely 
használatot is - a cég jogosult.” 

Lajosmizse, 2021.03.23. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 
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: 

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba 
lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„Járomi-MED Kft. telephely bejegyzési kérelme” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Járomi-MED Kft. (képviseli: dr. Járomi Péter ügyvezető) 
telephelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104.-106. cím kerüljön bejegyzésre arra 
az időtartamra, amíg Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményével bérleti-szerződéssel rendelkezik.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Lajosmizse, 2021. március 25. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
                           polgármester 
 

 


