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5. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. június 2. 

 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulása adása rendezvények megtartásához önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére 
Ikt.sz.: LMKOH/245-8/2021. 
 
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. 
 
 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtárvezetője az előterjesztés mellékletét 
képező kérelemmel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. 

Könyvtárvezető Asszony kérelmében megjelölte, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01503 
azonosító számú „XXVI. Lajosmizsei Napok” című pályázatához tulajdonosi hozzájárulás 
kiadását kéri az önkormányzattól projektje megvalósításának céljából a 0270 hrsz-ú ingatlanhoz 
kapcsolódóan tekintettel arra, hogy az időpont változás miatt átdogozott programelem a 
Vásártéren kerül megtartásra. 

Kérelmében megjelölte a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02063 azonosító számú, „XI. Szamócás 
Vásári Forgatag” című programot is. Itt szintén tulajdonosi hozzájárulás kiadását kéri a 708/7 
hrsz-ú (Iskola-tó) ingatlanhoz kapcsolódóan, mert a Központi Parkban a Zöld város beruházás 
miatt ez a nagyrendezvény már nem tartható meg. 

 

Lajosmizse, 2021. június 1. 
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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 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 határozatokat 
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 - „Tulajdonosi hozzájárulás adása a 
0270 hrsz-ú ingatlanon rendezvény tartásához” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

Hozzájárulok Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-
01503 azonosító számú „XXVI. Lajosmizsei Napok” című pályázatában megjelölt célok 
megvalósításához a 708/7 hrsz-ú és a 0270 hrsz-ú ingatlanokon és ehhez kapcsolódóan a 
tulajdonosi hozzájárulást megadom. 

 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. június 2. 
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………./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 - „Tulajdonosi hozzájárulás adása a 
708/7 hrsz-ú ingatlanon rendezvény tartásához” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

Hozzájárulok Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-
02063 azonosító számú „XI. Szamócás Vásári Forgatag” című pályázatában megjelölt célok 
megvalósításához a 708/7 hrsz-ú ingatlanon és ehhez kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást 
megadom. 

 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. június 2. 

 

Lajosmizse, 2021. június 2. ….. óra 

 

 

Basky András 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 


