
  
 
  

6. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. március 22. 
 
 
 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi könyvtári 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 II. Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi 

tevékenységéről 
 
 
 
             
 
                              
Az előterjesztést készítette:                            Rostásné Rapcsák Renáta 
       vezetői referens  
        
 

 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          ----- 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:               Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyző 
 
                                                                                                                                                                                     
    
                                                                                     
 
 
 
 
 
                dr. Balogh László sk. 
                   jegyző  

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
6.  számú előterjesztés 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. március 22. 

 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi könyvtári 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 II. Beszámoló Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi 

tevékenységéről 
 
Ikt. szám: LMKOH/5899-2/2021. 
 

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.  

Dudás Klára Könyvtárvezető Asszony elkészítette az Intézmény komplex 
tevékenységét bemutató beszámolót /LMMŰVHÁZ/40-1/2021./ valamint külön a 2020. évi 
könyvtári tevékenységéről /LMMŰVHÁZ/40-2/2021./ mert ennek megküldése az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően kötelező az intézmény számára.  

Az elmúlt év bővelkedett változásokban, ha csak a foglalkoztatottak munkaviszonyára 
gondolunk, vagy a személyi változások tekintetében Intézményvezető-asszony nyugdíjba 
vonulásához megkezdett felmentési idejére, de természetesen nem megszokott esemény volt az 
Intézményben elrendelt zárva tartás sem. 

A beszámoló jó tükrözi az elmúlt év nehézségeit, a pandémia idején elrendelt bezárások alatt 
elvégzett feladatokat. A működés változása hatalmas bevétel elmaradásokat eredményezett, a 
programok sorra lemondásra kerültek.  

Az már jól látszik, hogy az idei év működése sem a megszokott rendben zajlik, a kulturális 
tevékenységek szüneteltetése a mai napig tart. 

Lajosmizse, 2021.03.18. 
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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 határozatokat 
hozom és egyúttal az Intézmény dolgozóinak munkáját ezúton is megköszönöm: 

 
I.  

 
………./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 - „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2020. évi 
könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára - előterjesztés 1. melléklete szerinti - 
2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Lajosmizse, 2021. március 22. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
                           polgármester 
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II.  

 
………./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 - „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára - előterjesztés 2. melléklete szerinti - 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Lajosmizse, 2021. március 22. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
                           polgármester 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


