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3. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Polgármestere által a veszélyhelyzet kihirdetése után hozott 
intézkedések további fenntartása  
Iktatószám: LMKOH/5462-17/2020. 
 
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.  
 

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.  

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.”  
 
Ezen jogszabályhelyre tekintettel szükséges a 2020. évi XII. törvény hatálybalépését 
megelőzően meghozott polgármesteri intézkedések további fenntartása határozatlan időre. 
 

Lajosmizse, 2020. március 31.  

 

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: 
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43/2020. (III.31.) 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 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás szüneteltetése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Jegyzőjének egyetértésével a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
a személyes ügyfélfogadás további szüneteltetéséről rendelkezem 2020. március 31. napjától 
határozatlan ideig. Ezen idő alatt az ügyintézés folyamatosan zajlik, kivéve a személyes 
ügyfélfogadást. A Hivatal ügyfelei ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben vagy elektronikus 
ügyintézést biztosító felületen intézzék. Akinek ezen ügyintézési forma egyike sem érhető el, 
kérelmüket írásban postai úton vagy a Hivatal bejárata melletti postaládába helyezhetik el.  

A jogszabály alapján kizárólag személyesen intézhető ügyekben (pl. teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat megtétele, halottvizsgálati bizonyítvány leadása, termőföld ügyekben elfogadó 
jognyilatkozat leadása) időpont foglalása szükséges a hivatalvezető által közzétett 
közleményben foglalt elérhetőségek valamelyikén. A részlet szabályokat Lajosmizse Város 
Jegyzőjének közleményei tartalmazzák. 

Lajosmizse, 2020. március 31. 

                          Basky András  
                           polgármester 

44/2020. (III.31.) 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 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
lajosmizsei székhelye és lajosmizsei telephelyei vonatkozásában rendkívüli szünet 
elrendelése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye,  
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában a rendkívüli szünet 
további elrendeléséről döntök 2020. március 31. napjától határozatlan időre. Az óvodába és 
bölcsődébe elsősorban azon szülők vihetik be gyermekeiket, akik a Kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt a köz érdekében (pl.: közigazgatás, egészségügy, rendfenntartás, 
közalkalmazotti szféra, posta stb.) látnak el feladatot vagy  egyéb módon nem tudják 
gyermekeik felügyeletét megoldani. Ezen gyermekek részére az óvoda székhelyintézményét 
jelölöm ki a feladat ellátására. A részlet szabályokat az óvoda vezetőjének közleménye 
tartalmazza. 
   
Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
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45/2020. (III.31.) 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 „az óvodai, iskolai és bölcsődei közétkeztetés biztosítása” tárgykörben 
az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizsén 2020. március 31. napját követően is folyamatos az óvodai és az iskolai konyha 
működése. Az óvodások, bölcsődések valamint az iskolások számára igény esetén a 
közétkeztetést elvihető étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) formájában biztosítjuk a 
népegészségügy szakmai véleményének figyelembe vételével. 
 

   
Lajosmizse, 2020. március 31. 

                          Basky András  
                           polgármester 

 

46/2020. (III.31.) 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 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára bezárása” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyitva tartását 2020. március 31. napjától 
határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem. Rendelkezem arról is, hogy határozatlan időre 
valamennyi rendezvényt, foglalkozást a Művelődési Házban lemondunk, illetve szüneteltetünk.  
 

  Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
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47/2020. (III.31.) 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 sportlétesítmények bezárása, a játszótér lezárása” tárgykörben az 
alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1) Lajosmizse városban 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem 
az alábbi sportlétesítmények használatát. 

- Polyák Imre Sportcsarnok,  
- Lázár Bence Lajosmizsei Labdarugó Sportcentrum, 
- a Dózsa György 82. szám alatti kistornaterem (volt Pártház épülete), 
- a Radnóti téri sportpark.  
 

2) Lajosmizse városban 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem 
a központi parkban és a Béke lakótelepen található játszóterek használatát. 
   
Lajosmizse, 2020. március 31. 

                          Basky András  
                           polgármester 
 

48/2020. (III.31.) 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 „Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézményében egyes ellátások felfüggesztéséről” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem az 
Estike Idősek Klubja működését. 
 
2)   Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
ügyfélfogadását.  
 
 Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
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49/2020. (III.31.) 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 „Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú pályázata” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú pályázatához kapcsolódó közösségi 
programok megtartását 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem,  
továbbá ugyanezen naptól a Lajosmizse Bajcsy-Zs. út 49. szám alatt lévő Közösségi Házat 
határozatlan időre bezárom.  
 

  Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 

 
50/2020. (III.31.) 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 piac és vásár megtartásának felfüggesztése” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1) Lajosmizsén a piac és vásár megtartását 2020. március 31. napjától határozatlan ideig 
továbbra is felfüggesztem.  
 
2) A Központi Park lebetonozott szilárd részén lajosmizsei és felsőlajosi helyi 
őstermelők részére termékeik veszélyhelyzet alatti árusítására továbbra is lehetőséget 
biztosítok a hét minden napján maximum 18.00 óráig. Az árusításhoz szükséges 
eszközökről higiéniai okokból mindenkinek magának gondoskodni. (asztal, 
fertőtlenítőszer). Az árusok csak gumikesztyűben nyúlhatnak az áruhoz!  
3) A Központi Park lebetonozott, szilárd részén (volt szökőkút területe) található két 
padsor mentén lehet értékesíteni a lajosmizsei, felsőlajosi helyi őstermelőknek, termelőknek a 
Lajosmizsén és Felsőlajoson megtermelt, előállított helyi zöldségeket, gyümölcsöket, 
élelmiszert, virágot. A területre behajtani az árupakolás céljából a GSM Doki üzlet mögött 
található földúton kell.  

4) Az árusítóknak a társasházak oldalán kell parkolni. Az ötös főút melletti 
parkolóhelyeket szabadon kell hagyni a lakosság részére. Az árusításért helypénzt nem kell 
fizetni.  
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5) Az árusítóknak egymástól minimum két méteres távolságra kell árulni, melyet a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa rendszeresen ellenőriz.  Azon 
árusítókat, akik az fenti rendelkezéseknek nem tesznek eleget, az értékesítési tevékenységet 
abba kell hagyni, az ellenőrök megkérik a távozásra. 

 Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
 

 

51/2020. (III.31.) 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 „állampolgársági eskü és polgári házasságkötési szertartások 
megtartása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1) Lajosmizse Városban az állampolgársági eskü letételére irányuló rendezvényt 2020. 
március 31. napjától határozatlan időre továbbra is felfüggesztem.   
 
2)  Lajosmizse Városban a lajosmizsei anyakönyvvezetők által tartandó polgári 
házasságkötési szertartások létszámát 2020. március 31. napjától határozatlan időre továbbra is 
10 főben korlátozom. A házasságkötés megtartására kizárólag a Városháza épületében van 
lehetőség! 
 

  Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
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52/2020. (III.31.) 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 „az állati takarmányok értékesítése” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Városban 2020. március 31. napjától a veszélyhelyzet ideje alatt határozatlan időre 
továbbra is lehetőséget biztosítok a lajosmizsei és felsőlajosi árusítók részére, hogy a 
lajosmizsei piactér nyitott körforgalmában kialakított árusító helyeken (terménypiac) kizárólag 
állati takarmányozásra alkalmas termékeket áruljanak minden héten szombaton  07:00 órától 
11:00 óráig. Az árusításhoz szükséges eszközökről, fertőtlenítőszerről higiéniai okokból 
mindenkinek magának kell gondoskodni. Az árusok csak gumikesztyűben nyúlhatnak az 
áruhoz!  
 
Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 
 

53/2020. (III.31.) 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 temetéseken való részvétel” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Városban a Lajosmizsei Köztemetőben 2020. március 31. napjától határozatlan 
időre továbbra is a halottól történő elbúcsúzás a temetést megelőző fél órában lehetséges a 
ravatalozó külső, fedett részén. A beltéri ravatalozásra jelenleg nincs lehetőség. 

 
a) A temetésen a szűk családi és baráti kör vehet részt. 
b) A szertartáson részt vevők között a 2-2,5 méteres távolságot ajánlott betartani. 
c) A temetésen részt vevőknek javaslom a szájmaszk (kendő, sál), gumikesztyű, 

fertőtlenítő használatát, amelyeknek a biztosításáról mindenkinek saját magának 
kell gondoskodnia. 

d) A részvétnyilvánításkor a jelenlévők mellőzzék a kézfogást, az ölelést, a testi 
érintkezés minden formáját.  

 
Lajosmizse, 2020. március 31. 
                          Basky András  
                           polgármester 


