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Ügyiratszám: LMKOH/1876-25/2020. 

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 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendeletével 2020. november 4-től.  
 
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. 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 elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt. 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozat alapján meghozott társulási és intézményi költségvetések 2020. 01.01.-
2020.09.30. időszakra vonatkozó teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom: 
 

Az intézményi felhasználások összességében időarányosan teljesültek: 

 Bevételek teljesülése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 

Kiadások teljesülése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 

Társulás 70,26% 70,26% 
EGYSZI 84,08% 67,66% 
Óvoda 67,79% 67,28% 
 

Az előterjesztés 1. mellékletét képező költségvetési jelentések a Magyar Államkincstárhoz beküldött 
adatszolgáltatások az intézmények 2020.01.01.-2020.09.30. adatairól. 

Lajosmizse, 2020. november 17. 
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A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:    
 

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 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.  

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 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. 

 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

Határozat-tervezet 

 

………./2020. (…….) Társulás Elnöki 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 szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre, Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben „2020. 1.-9. havi teljesítésekről beszámoló” tárgykörben – az 
alábbi határozatot hozom:  

H a t á r o z a t 

Jóváhagyom a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és intézményei 2020. január-szeptember havi 
teljesítésre vonatkozó költségvetési beszámolóját. 

 

Lajosmizse, 2020. november 19. ….. óra 

                          Basky András  
                        Társulás Elnöke 
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Előterjesztés 1.melléklete 


