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8. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. március 22. 

 

Tárgy: Döntés a Lajosmizsei Vásár megtartásának felfüggesztéséről 
Ikt.sz.: LMKOH/89-178/2021. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről 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. 
 

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és dr. György István területi közigazgatásért 
felelős államtitkár 2020. november 10-én kelt, TKF-1/1793/1/2020. iktatószámú levele 
alapján: 

„Az önkormányzatok rendeletalkotására vetítve megállapítható, hogy a hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések alapján az elrendelt egészségügyi válsághelyzetre és járványügyi 
készültségre, valamint a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány jogosult védelmi 
intézkedéseket hozni, jelenleg az önkormányzatok a területükön működő piac, vásár, illetve 
a piac, vásár területén működő üzletek nyitva tartásának szabályai megalkotására 
rendelkeznek törvényi felhatalmazással.” 
 

Lajosmizse városban minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre az országos 
állat- és kirakodó vásár. A veszélyhelyzet jelen pillanatban 2021. május 23-ig van kihirdetve a 
Kormány által, amely időszak alatt 2 alkalommal - 2021. április 04-én és 2021. május 02-án - 
kerülne megrendezésre a Lajosmizsei Vásár. 

Dabas város 2021. március 14-én tartotta volna március havi országos állat- és kirakodó 
vásárát, de a járványügyi helyzet okán a vásár nem került megrendezésre. 

Az előterjesztés elkészítésekor a nagykőrösi vásár rendezőség telefonos tájékoztatása 
alapján szinte bizonyos, hogy a 2021. március 28-i „Irén napi” vásár nem kerül megrendezésre 
az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel. 

A 2021. március 18-i Kormány tájékoztató alapján a járvány III. hullámának tetőzése a 
következő két hétben várható, amely időszakba kerülne megrendezésre a lajosmizsei áprilisi 
vásár. 
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Mindezekre tekintettel a fertőzésveszély csökkentése érdekében, miután több 
településről nagyszámú látogató várható, ezért az április havi vásár felfüggesztéséről vagy 
megtartásáról célszerű dönteni a polgármesternek. 

A május 02-i Lajosmizsei Vásár megtartásának felfüggesztéséről szóló döntést akkor javasolt 
meghozni, amennyiben a 2021. április havi egészségügyi helyzet azt megkívánja. 

 

Lajosmizse, 2021. március 19. 

 

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 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével 2021. február 08-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 27/2021. (I. 29.)  Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – 
a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Döntés a Lajosmizsei Vásár 
megtartásának felfüggesztéséről” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
polgármesterként a 2021. április 04-i Lajosmizsei Vásár megtartását felfüggesztem.  

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. április 04. 

 

Lajosmizse, 2021. március ... ….. óra 

Basky András 
 polgármester 


