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Ikt.sz.: LMKOH/1021-2/2021. 
 
  
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. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által 
átruházott hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos 
Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási 
tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 
meghozatala előtt. 

 
  Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása elkészült, 

amelyet az előterjesztés 1. melléklete szerinti tájékoztatóban foglaltak indokoltak, 
kiegészülve az 1.2. pontban meghatározott jogviszonyok kiegészítését az egészségügyi 
szolgálati jogviszonnyal. Az előterjesztés 2. melléklete a módosított szervezeti és működési 
szabályzat.   
 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése rögzíti, 
hogy a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és 
módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre 
vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy 
a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban 
kell meghatározni. 
 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: 

„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza   
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a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a 
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 

b)  a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, 

rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a 

költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a 

gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 

képviselőjeként járhatnak el, 
g)  a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- 

és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a 
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha 
a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve 
az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és 

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a 
költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése 
szerinti feladatokat ellátja.” 
 
 
   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) 
bekezdésének c.) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai 
programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet szabályozza a szervezeti és 
működési szabályzat kötelező tartalmi elemeit.  

„5/B. §  A szervezeti és működési szabályzat egyházi és nem állami fenntartók esetében 
tartalmazza 

a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, 
b) a szervezeti ábrát, 
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése 

esetén a szervezeti formát, 
d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, 
e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek 

a rendjét, 
f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a 

munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, 
g) .” 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban:Gyvt.) 104. § -a rendelkezik a jóváhagyás rendjéről.  
A Gyvt. 104. § (1) bekezdés d.) pontja alapján: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója jóváhagyja az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. 

 A Gyvt. 104. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „(2)  Az állami és nem 
állami intézmény fenntartója a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását akkor 
tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A szakmai program jóváhagyását akkor tagadhatja 
meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a szakmai jogszabályokban előírt 
követelményeknek.” 

A Gyvt. 104. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „(3) A fenntartó a 
törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a házirend, valamint más belső szabályzatok 
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jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen az állami és nem állami fenntartó felhívja 
az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak eredménytelensége 
esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot megsemmisíti.”  

 A Gyvt. 104. § (7) bekezdése szerint,  a fenntartónak a (3) és (5) bekezdésben 
megfogalmazott jogköre nem sértheti az intézmény szakmai programjában meghatározott 
önállóságát. 
 
 

Az Intézmény vezetője fentieknek megfelelően elkészítette fenti dokumentumot, amely 
az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

  
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási megállapodás IV. fejezet 8.a) pontja alapján a Társulási Tanács 
gyakorolja a költségvetési szerve szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása/szabályzatához egyetértés adása, egyéb szabályzatainak és szakmai 
programjának jóváhagyása hatáskört.   

 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak 
el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az 
analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács 
elnöke hozhatja meg. 

 
 

Lajosmizse, 2021. február 9. 
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A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala:    
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 27/2020. (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 önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott 
hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-
testületei hozták létre, így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács 
hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 

 
………./2021. (…….) Társulás Elnöki 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. rendeletre Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben „A Társulás által fenntartott Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása” tárgykörben – 
az alábbi határozatot hozom:  

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményének - az előterjesztés 2. melléklete szerinti - Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyom. 

 
2.) A szervezeti és működési szabályzat 2021. március 1. napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
által 22/2020. (X.15.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzat. 

 
3.) A határozatban foglaltakról az intézményvezetőt tájékoztatom.  

 
Lajosmizse, 2021. február 25.  …………..óra 
                             

        Basky András  
                       Társulási Tanács Elnöke 
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előterjesztés 1. melléklete 
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előterjesztés 2. melléklete 
Szervezeti és Működési Szabályzat 


