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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. július 26-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:   Lajosmizse Város Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott  

döntéseiről 
Iktatószám: LMKOH/1340-11/2021. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 

A képviselő-testület feladat- és hatáskör gyakorlása során – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és b) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv. ) 48. § (1) bekezdésre tekintettel – rendeletet alkot, határozatot hoz. 
Az Mötv. 1. § 3. pontja alapján a képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi 
határozat.  

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét 
a polgármester gyakorolja az ott meghatározott korlátra figyelemmel. A hivatkozott rendelkezés 
ugyanakkor nem szabályozza a feladat- és hatáskört érintő döntési formákat, vagy az attól való 
eltérést.  A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség 2020. november 10-én kiadott közös 
állásfoglalása alapján a polgármester döntései a képviselő-testületet megillető döntési formában 
keletkezhetnek.  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, továbbá a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve az önkormányzati rendelet 
ugyanis kizárólag önkormányzati rendelettel módosítható. Önkormányzati rendelet határozattal 
történő elfogadása, módosítása a hatályos jogszabályi környezet alapján nem lehetséges. A 
határozattal történő elfogadása ugyanis nem eredményezi a rendelet közjogi érvényességét, 
tekintettel arra, hogy rendeletet a jogalkotási eljárás szabályainak betartásával kell megalkotni, 
illetve módosítani.  
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A veszélyhelyzet megszűnését követően a Képviselő-testületnek döntenie kell a veszélyhelyzet alatt 
hozott polgármesteri döntések megerősítése vonatkozásban.  

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 
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.” 

Tájékoztatásul jelzem a Képviselők részére, hogy a veszélyhelyzet alatt hozott valamennyi 
polgármesteri döntésre előkészített előterjesztés és az azokhoz kapcsolódóan meghozott 
döntések - rendeletek és határozatok - e-mail-en megküldésre kerültek többek között 
Lajosmizse Város Önkormányzata képviselői, intézményvezetői 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 Képviselő-testület előzetes véleményét írásban 
kértem ki (pl. gazdasági program).  

A 2020. novembertől elrendelt veszélyhelyzet alatt már egy másik - döntéshozatalt megelőző 
- eljárásrendet alkalmaztam, ugyanis a Képviselő-testületi hatáskörben meghozott döntéseim 
előtt videokonferenciás egyeztetést kezdeményeztem képviselő-társaimmal 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 honlapjára, 
továbbá feltöltésre kerültek a megalkotott rendeletek és meghozott határozatok is. Ezek 
elérhetősége a lajosmizse.hu weboldalon a települési önkormányzat menüben a képviselő-
testületi dokumentumok illetve a rendeletek 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 Képviselő-testület 
számára a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről.   

A veszélyhelyzet alatt a polgármester által meghozott  

 rendeletek száma: 25 db 
 határozatok száma: 110 db 

Rendeletek: 

 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (XI.12.) 
önkormányzati rendelete veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a 
maszkviselés szabályairól 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XI.19.) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (XI.19.) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete  a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról   

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (XII.10.) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   36/2020. (XII.10.) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (XII.10.) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020 (XII.10.) 
önkormányzati rendelete  veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a 
maszkviselés szabályairól  szóló 29/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (XII.10.) 
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. ( I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.14.) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.29.) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2020. (VII. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.25.) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.11.) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.11.) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.22.) önkormányzati 
rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.25.) önkormányzati 
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (III.25.) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 2.) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 2.) önkormányzati 
rendelete veszélyhelyzet idején Lajosmizse város belterületén a maszkviselés szabályairól 
szóló 29/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Határozatok: 

 

 174/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat „A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés” 
tárgykörben. 

 175/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2021. évi munkaterve” tárgykörben. 

 176/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat a „Hozzájárulás a 0404/1 hrsz-ú út területe 
alatti vezeték elhelyezéséhez és hozzájárulás halnevelő telep tisztított technológiai 
szennyvízének a XX/d jelű csatornába vezetéséhez” tárgykörben. 

 177/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat „A Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban igazgatási szünet elrendelése „tárgykörben. 

 178/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat a „Beszámoló a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 
2020.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről” tárgykörben. 

 179/2020. (XI.19.) Polgármesteri Határozat „első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem” 
tárgykörben. 

 180/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása” 
tárgykörben. 

 181/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Medicopter Alapítvány támogatása” – tárgy 
 182/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú 

Nonprofit Kft támogatása” - tárgykörben, körben. 
 183/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei 

Rendőrőrs támogatásának módosítása” tárgykörben. 
 184/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város 2021. évi kulturális 

rendezvénynaptárának elfogadása” tárgykörben. 
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 185/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizsei Vásár megtartásának 
felfüggesztéséről” tárgykörben. 

 186/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 187/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 188/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 189/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 190/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 191/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 192/2020. (XI.26.) Polgármesteri Határozat „A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálása ” tárgykörben. 

 193/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „ALBA Perzekútor Kft.-vel kötött 
megállapodás megszüntetése” tárgykörben. 

 194/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú 
Nonprofit Kft. támogatásának módosítása” tárgykörben. 

 195/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Településszerkezeti 
Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2008. (I.22.) számú határozat módosításáról” 
tárgykörben. 

 196/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 2021. évi munkatervének jóváhagyása” tárgykörben. 

 197/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Együttműködési megállapodás Lajosmizse 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700 hrsz-ú ingatlanon Városi Sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei megvalósítása tárgyú és Sportszakmai Stratégiai Együttműködési 
megállapodás megszüntetése közös megegyezéssel” tárgykörben. 

 198/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „ Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása” tárgykörben. 

 199/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Elismerő oklevél adományozása” 
tárgykörben. 

 200/2020. (XII.10.) Polgármesteri Határozat „Első lakáshoz jutók támogatása iránti 
kérelem” tárgykörben. 

 201/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Mizse Kézilabda Club támogatásának 
módosítása” tárgykörben. 

 202/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Sportcsarnok tervezőjének kiválasztása” 
tárgykörben. 

 203/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés 
felülvizsgálata” tárgykörben. 

 204/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása” tárgykörben. 

 205/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása” tárgykörben. 
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 206/2020. (XII.18.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása” tárgykörben. 

 1/2021. (I.14.) Polgármesteri Határozat „M8 autóút megépítéséhez szükséges kisajátítást 
helyettesítő adás-vételi szerződés megkötéséhez kapcsolódó döntés meghozatala” 
tárgykörben. 

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

 3/2021. (I.14.) Polgármesteri Határozat „Munkamegosztási megállapodások módosítása a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
által fenntartott intézmények között ” tárgykörben. 

 4/2021. (I.29.) Polgármesteri Határozat „A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2021. évi ideiglenes 
ellátása során felmerülő indokolt többletköltség igénylés véleményezése” tárgykörben. 

 5/2021. (I.29.) Polgármesteri Határozat Város Polgármestereként – a Képviselő-testület 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 
működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat beszámolója a 2020. évi tevékenységéről” 
tárgykörben. 

 6/2021. (I.29.) Polgármesteri Határozat „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
2020. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása” tárgykörben. 

 7/2021. (I.29.) Polgármesteri Határozat „A 2540/1 hrsz-ú út területe egy részének 
visszaadása” tárgykörben. 

 8/2021. (II.11.) Polgármesteri Határozat „Szilágyiné Drabant Anikó szolgálati lakás iránti 
kérelme” tárgykörben. 

 9/2021. (II.11.) Polgármesteri Határozat „Kovácsné Szegedi Mária szolgálati lakás iránti 
kérelme” tárgykörben. 

 10/2021. (II.11.) Polgármesteri Határozat „M8 autóút megépítéséhez szükséges kisajátítást 
helyettesítő adás-vételi szerződés megkötéséhez kapcsolódó döntés meghozatala” 
tárgykörben. 

 11/2021. (II.11.) Polgármesteri Határozat „Pázmány utca – Kálvin utca – Bem utca – 
Könyves K. utca telektömb belterületbe vonása, településrendezési szerződés kötése” 
tárgykörökben. 

 12/2021. (II.11.) Polgármesteri Határozat „A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei 
gondozási díj 2021. évi meghatározása” tárgykörben. 

 13/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata saját 
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évben” tárgykörben. 

 14/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára intézményvezető (igazgatói) beosztására pályázati felhívás kiírása” tárgykörben. 

 15/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára Intézményvezető (igazgatói) beosztására pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 
szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása” tárgykörben. 

 16/2021. (II.25.) Polgármesteri „Tájékoztatás a 2020. évi temető üzemeltetéssel összefüggő 
bevételek és kiadások alakulásáról” tárgykörben. 

 17/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2021. évi 
fejlesztéséről” tárgykörben. 

 18/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Együttműködési megállapodás megkötése a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal ” tárgykörben. 

 19/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
díjainak 2021. évi meghatározása” tárgykörben. 

 20/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
díjainak 2021. évi meghatározása-többletfinanszírozás” tárgykörben. 
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 21/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
és településképi rendelet módosításának megindítása” tárgykörben. 

 22/2021. (II.25.) Polgármesteri Határozat „Hozzájárulás a 0404/1 helyrajzi számú ingatlant 
érintő telekalakításhoz” tárgykörben. 

 23/2021. (III.01.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizsei Vásár megtartásának 
felfüggesztéséről” tárgykörben. 

 24/2021. (III.11.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása” tárgykörben. 

 25/2021. (III.11.) Polgármesteri Határozat „A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
átszervezésének véleményezése” tárgykörben. 

 26/2021. (III.11.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára intézményvezetői beosztásának elbírálására létrehozott szakértelemmel 
rendelkező bizottsági tagok” tárgykörben- 

 27/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság közötti bérleti szerződés módosítása” 
tárgykörben. 

 28/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse belterületi 839/10 hrsz-ú 
telekingatlan értékesítése” tárgykörben. 

 29/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse belterületi 839/11 hrsz-ú 
telekingatlan értékesítése” tárgykörben. 

 30/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzatának 2021. 
évi közbeszerzési terve” tárgykörben. 

 31/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2020. évi ideiglenes ellátása során 
felmerülő indokolt többletköltség elszámolása, beszámoló elfogadása” tárgykörben. 

 32/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben. 

 33/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben. 

 34/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem” 
tárgykörben. 

 35/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizsei Vásár megtartásának 
felfüggesztéséről” tárgykörben. 

 36/2021. (III.22.) Polgármesteri Határozat „Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem” 
tárgykörben. 

 37/2021. (III.25.) Polgármesteri Határozat „A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi 
gyermekorvosi praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására” tárgykörben. 

 38/2021. (III.25.) Polgármesteri Határozat „Járomi-MED Kft. telephely bejegyzési 
kérelme” tárgykörben. 

 39/2021. (IV.08.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának módosítása” tárgykörben. 

 40/2021. (IV.27.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizsei Vásár megtartásának 
felfüggesztéséről” tárgykörben. 

 41/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „A 2021. évi Környezetvédelmi Nap program-
tervezetének elfogadása” tárgykörben. 

 42/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról” tárgykörben. 

 43/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2020. évi munkájáról” tárgykörben. 

 44/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben. 

 45/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti 
Rendjének elfogadása” tárgykörben. 
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 46/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetője felhatalmazása” 
tárgykörben. 

 47/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „A 0439/1 helyrajzi számú ingatlan 
elidegenítése” tárgykörben. 

 48/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „Dr. Márton Rozália és Társai Gyógyító Bt. 
kérelme” tárgykörben. 

 49/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat „G&S Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme” 
tárgykörben. 

 50/2021. (V.13.) Polgármesteri Határozat „Javaslat „Bács-Kiskun Megye Sportjáért” 
kitüntető díj adományozására” tárgykörben. 

 51/2021. (V.13.) Polgármesteri Határozat „Javaslat Bács-Kiskun Megye Ifjúságának 
Neveléséért kitüntető díj adományozására” tárgykörben. 

 52/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Pályázati felhívás sportszervezetek 
támogatásáról” tárgykörben. 

 53/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Beszámoló a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi 
működéséről” tárgykörben. 

 54/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben. 

 55/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „A jegyző beszámolója az adóztatásról” 
tárgykörben. 

 56/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése” tárgykörben. 

 57/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2020. évi tevékenységéről szóló átfogó 
beszámolójának elfogadása” tárgykörben. 

 58/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Az alapellátásban dolgozó orvosok 2020. évi 
szakmai beszámolójának elfogadása” tárgykörben. 

 59/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és 
Oktatásáért Díj adományozása” tárgykörben. 

 60/2021. (V.20.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Egészség-és Szociális 
Ügyéért Díj adományozása” tárgykörben. 

 61/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „2020. évi ellenőrzési jelentés”tárgykörben. 
 62/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „a Magyar Államkincstár 68/B. § szerinti 

ellenőrzése keretében az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés és intézkedési tervek 
tudomásul vétele” tárgykörben. 

 63/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára intézményvezetői (igazgatói) beosztására beérkezett pályázatok elbírálása” 
tárgykörben. 

 64/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára intézményvezetői (igazgatói) beosztására beérkezett pályázatok elbírálása” 
tárgykörben. 

 65/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Elismerő oklevél adományozása” tárgykörben. 
 66/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Elismerő oklevél adományozása” tárgykörben. 
 67/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Elismerő oklevél adományozása” tárgykörben. 
 68/2021. (V.28.) Polgármesteri Határozat „Döntés a Lajosmizse Mathiász utca 2. szám 

alatti ingatlan részbeni hasznosításáról, nyilvános árverés kiírása” tárgykörben. 
 69/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Támogatás biztosítása a Lajosmizsei 

Kultúrapártoló Alapítvány részére” tárgykörben. 
 70/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Sportszervezetek támogatása (Fekete István 

Általános Iskolai Sport Egyesület)” tárgykörben. 
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 71/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Sportszervezetek támogatása (Mizse Kézilabda 
Club)” tárgykörben. 

 72/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Sportszervezetek támogatása (Mizse K1 Klub)” 
tárgykörben. 

 73/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló víziközművek 2020. évi üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása ” 
tárgykörben. 

 74/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos üzemeltetési szerződések IX. számú 
módosítása ” tárgykörben. 

 75/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Tulajdonosi hozzájárulás adása a 0270 hrsz-ú 
ingatlanon rendezvény tartásához” tárgykörben. 

 76/2021. (VI.02.) Polgármesteri „Tulajdonosi hozzájárulás adása a 708/7 hrsz-ú ingatlanon 
rendezvény tartásához” tárgykörben. 

 77/2021. (VI.02.) Polgármesteri Határozat „Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem” 
tárgykörben. 

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

 

Határozat-tervezet 
 
 

…../2021. (….) ÖH. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről készült tájékoztatót áttekintette és a 
meghozott döntéseket megerősíti. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. július 26. 

 
 
Lajosmizse, 2021. július 5. 
 
                                   Basky András s.k. 
 polgármester 


