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3. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 

2020. április 24. 
 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének döntései  
I. a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás megtartásával,  
II. a polgári házasságkötési szertartások megtartásával, 
III. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári szolgáltatásának biztosításával 
kapcsolatban. 
 
Iktatószám: LMKOH/5462-23/2020. 
 
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, 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. 

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.”  Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.  
 
Ezt követően a Kormány 2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig 71/2020. (III. 27.) 
Korm. rendeletével kijárási korlátozást rendelt el, melyet 95/2020. (IV.09.) Korm. rendeletével – 
annak visszavonásáig – meghosszabbított. 
 
2020. április óta több államtitkári útmutatás segíti az önkormányzatok munkáját, melyek közül 
kiemelendő a hivatalok személyes ügyfélfogadásának megtartásával és a polgári házasságkötési 
szertartások megtartásával kapcsolatosan megjelent szakmai iránymutatás. 
 
Részlet a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató levélből: 

 „A veszélyhelyzet fennállására tekintettel az államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatban a 
következőkre hívom fel a figyelmet.  

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 34. Cikk (3) bekezdése alapján törvény 
vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a megyei képviselő-
testület elnöke, valamint a képviselő-testület hivatalának vezetője vagy ügyintézője számára 
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kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is megállapíthat. Ezzel összefüggésben fontosnak 
tartom hangsúlyozni, hogy a hatáskör telepítése a hatóságokra nézve eljárási kötelezettséget 
eredményez. Ennek megfelelően az államigazgatási feladatok folyamatos ellátását a veszélyhelyzet 
fennállásának ideje alatt is biztosítani szükséges.  

Álláspontom szerint a hatóságok eljárási kötelezettségével ellentétes, ha a hatóságok az előre nem 
meghatározható ideig fennálló járványügyi helyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a 
személyes ügyintézést igénylő ügyekben nem biztosítják az ügyfélfogadás lehetőségét. A 
veszélyhelyzet idején természetesen minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a személyes érintkezéseket mind számát, mind idejét tekintve a minimumra csökkentsék, 
ugyanakkor ez nem járhat azzal az eredménnyel, hogy az ügyfelek nem tudják hatósági ügyeiket 
intézni.  

Tájékoztatom, hogy a Kormány eltérő rendelkezése hiányában – a megfelelő óvintézkedések 
bevezetése mellett – mind a területi, mind a központi közigazgatás szintjén folyamatos a hatósági 
feladatok ellátása, így kérem, hogy az államigazgatási feladatellátás folyamatosságát helyi szinten 
is biztosítani szíveskedjenek.  

E tekintetben különösen kiemelendőnek tartom az anyakönyvi feladatok ellátását, hiszen az 
anyakönyv a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson keresztül számos állami nyilvántartásnak az 
adatforrása. Amellett, hogy a születés és a haláleset anyakönyvezése halaszthatatlan feladatokat 
hárít az anyakönyvvezetőkre, fontosnak tartom a házasságkötés társadalomban betöltött szerepét is 
hangsúlyozni. 

……. 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében rendezvény helyszínén a 
résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. A (2) bekezdés 
ezzel összefüggésben kimondja, hogy nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, 
továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.  

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a 
lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyásának alapos indokának minősülhet 
többek között a szűk családi körben történő házasságkötés és a temetés. 
…… 

 

Pogácsás Tibor     dr. György István 
önkormányzati államtitkár     területi közigazgatásért felelős államtitkár  

Belügyminisztérium      Miniszterelnökség” 
 

2020. április 22-én szerdán megjelent a Magyar Közlönyben a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint 
közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) 
Korm. rendelet, melynek 3. alcíme a következők szerint rendelkezik: 
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„3. A közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos eltérő rendelkezések 
 
4. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése 
nélkül, az e §-ban foglaltak szerint kell megtartani. 
(2) Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- 
és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való 
részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk 
saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni. 
(3) A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül 
más alkalmas eszközt – így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt 
lehetővé tévő információ-technikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet. 
(4) A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek és 
kérdéseket tehetnek fel. 
(5) Az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél 
bevonásával – a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a 
honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem 
minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet. A honlapon történő közzétételt a (2) bekezdés 
szerint megkeresett szerv is köteles teljesíteni. 
(6) Az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha jogszabály az 
eljárásban 
a közmeghallgatás megtartását az eljáró hatóságtól eltérő szerv vagy személy feladatává teszi. 
(7) Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, a 
közmeghallgatást 
a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az eljáró hatóság székhelye szerint illetékes 
fővárosi és 
megyei kormányhivatal tartja meg. Ha az eljáró hatóság a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat nem 
teljesítette, akkor 
a közmeghallgatás előkészítése – a 30 napos határidőn belül – a kormányhivatal feladata. 
 
5. § Az eljáró hatóság a 4. §-ban foglalt cselekményen túl egyéb, személyes megjelenést igénylő 
eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét – ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
vonatkozó más jogszabály eltérően nem rendelkezik – kizárólag akkor rendel el, ha azt az ügy 
jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.” 
 

Fentiekre tekintettel szükséges a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás megtartásával kapcsolatosan korábban meghozott 43/2020. (III.31.) 
polgármesteri határozat, valamint a polgári házasságkötési szertartásokkal kapcsolatban 
meghozott 51/2020. (III.31.) polgármesteri határozat pontosítása, melyeket az előterjesztés 
részét képező polgármesteri határozatok szerint javasolt meghozni.  

Szükséges továbbá Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárában a könyvtári 
szolgáltatások biztosításával kapcsolatos kiegészítő döntés meghozatala annak érdekében, 
hogy a kijárási korlátozás ideje alatt hozzá tudjunk járulni a lakosság szabadidős 
tevékenységének hasznos eltöltéséhez a könyvkölcsönzések szigorú szabályok melletti 
biztosításával. 
 

Lajosmizse, 2020. április 21. 
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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: 

 
………./2020. (…….) 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 Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „A 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás biztosítása” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, 
építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő 
alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 4-5. §-saira figyelemmel, Lajosmizse 
Város Jegyzőjének egyetértésével a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban az 
ügyintézéssel kapcsolatban 2020. április 27-étől az alábbiakról rendelkezem: 
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, halott vizsgálati bizonyítvány leadása, termőföld ügyekben elfogadó 
jognyilatkozat leadása) vagy olyan esetben, amikor az ügy jellege elengedhetetlenné teszi vagy 
a tényállás másként nem tisztázható, akkor időpont foglalása szükséges a hivatalvezető által 
közzétett közleményben foglalt elérhetőségek valamelyikén.  
A személyes ügyintézés alkalmával a személyes ügyfélfogadást a kollégáknak lehetőség szerint 
úgy kell kialakítani, hogy a dolgozó és az ügyfél közötti távolság az ügyintézési idő alatt a 1,5 
m-t meghaladja.  
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Az ügyfélnek a Hivatalba történő belépés alkalmával kötelező használni a cipőfertőtlenítő tálcát 
és a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítőt. Több ügyfél esetén az egyes ügyfeleknek az 
épületen kívül kell várakozni.  
Az ügyfél távozását követően az irodahelyiséget alaposan szellőztetni kell majd ezt követően a 
levegőfertőtlenítővel az iroda légterét fertőtleníteni kell.  
2) Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 43/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozat. 
 

Lajosmizse, 2020. április 24. 11.00 óra. 

 

                          Basky András  
                           polgármester 
 
 
 

………./2020. (…….) 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 Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „a polgári 
házasságkötési szertartások megtartása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) –(2) bekezdésére, 
valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére 
figyelemmel Lajosmizse Városban 2020. április 27. napjától a lajosmizsei anyakönyvvezetők 
által tartandó polgári házasságkötési szertartás kizárólag szűk családi körben tartható meg. A 
házasságkötés megtartására kizárólag a Városháza épületében van lehetőség! 
 
2)  Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti az 51/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozat. 

 

Lajosmizse, 2020. április 24. 11.00 óra. 

                          Basky András  
                           polgármester 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 

………./2020. (…….) 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 Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – 
„Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára bezárása, könyvkölcsönzés 
biztosítása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyitva tartását 2020. április 27 
napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem. Rendelkezem arról is, hogy határozatlan 
időre valamennyi rendezvényt, foglalkozást a Művelődési Házban lemondunk, illetve 
szüneteltetünk. 
Annak érdekében, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt hozzá tudjunk járulni a lakosság 
szabadidős tevékenységének hasznos eltöltéséhez Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára a könyvkölcsönzéseket a járványhelyzetre előírt szigorú szabályok betartása mellett 
biztosíthatja. A könyvkölcsönzés részletszabályait az intézmény igazgatója és a  
könyvtárvezető együttes utasításban szabályozza. 
 
2)  Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 46/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozat. 
 

Lajosmizse, 2020. április 24. 11.00 óra. 

                          Basky András  
                           polgármester 
 
 


