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3. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
2021. június 2. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2020. évi 
üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása 
 
Ikt. sz.: LMKOH/1107-6/2021. 
 
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.  

A polgármester a Képviselő-testület tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala előtt. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 27. napján tartott 
rendkívüli ülésén döntött az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást és 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközművek vagyonkezelési szerződésének 2015. szeptember 
1. napjától történő bérleti-üzemeltetési szerződéssé módosításáról, ágazatonként külön okiratba 
foglaltan.  
 
A bérleti-üzemeltetési szerződések alapján a víziközmű-szolgáltató, azaz a Bácsvíz Zrt. minden 
évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező 
víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést 
készíteni, és azt eljuttatni az Ellátásért felelősnek.  

A jelentés tartalmazza a tárgyév alábbi adatait: 
- az elvégzett felújítások kimutatása, elszámolása, 
- a Bácsvíz Zrt. ágazatonkénti, a településre vonatkozó üzemi (üzleti) 
tevékenység eredményét bemutató összköltség eljárással készített 
eredménykimutatását, 
- a településen fennálló kintlévőségek. 

 
Erre tekintettel a víziközmű-szolgáltató elkészítette és benyújtotta jelen előterjesztés 
mellékletét képező jelentést.  
 
Lajosmizse, 2021. május 31. 
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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 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 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 
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2020. évi üzemeltetéséről szóló 
jelentés elfogadása ” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Az előterjesztés mellékletét képező, a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2020. évi üzemeltetéséről szóló jelentést 
elfogadom.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

Lajosmizse, 2021. június 2. …….. óra 

                          Basky András  
                           polgármester 
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Az előterjesztés melléklete
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