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8. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
2020. május 28. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Polgármestere veszélyhelyzet ideje alatt hozott egyes döntéseinek 
felülvizsgálata  
 
Iktatószám: LMKOH/5462-35/2020. 
 
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.  
 
 A 2020. május 5-i polgármesteri döntésre 1-es sorszám alatt készített előterjesztés 

részletesen tartalmazta a 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzethez kapcsolódóan 
polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokat, valamint azok indokolt 
felülvizsgálatát és ezzel párhuzamosan új határozatok meghozatalát.   
 

 2020. május 22-én szintén sor került két témakört érintően (óvoda és vásár) a korábbi - 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott  - határozatok felülvizsgálatára és új döntés meghozatalára.  
 

Összefoglalva jelenleg az alábbi veszélyhelyzet idejére vonatozó polgármesteri döntések 
hatályosak Lajosmizse városban. 
 
 

 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az óvodai, iskolai és bölcsődei 
közétkeztetés biztosítása tárgykörben.  

 
 48/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 
egyes ellátások felfüggesztéséről tárgykörben. 
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 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú pályázata tárgykörben. 

 
 59/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat a személyes ügyfélfogadás biztosítása 

a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban tárgykörben. 
 
 61/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Művelődési Háza 

és Könyvtára bezárása, könyvkölcsönzés biztosítása tárgykörben. 
 
 62/2020. (V.05.) polgármesteri határozat a Veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

polgármesteri határozatok hatályon kívül helyezése tárgykörben. (ez a döntés az 
alábbi határozatokat érintette: a sportlétesítmények bezárása, a játszótér lezárása 
tárgykörű 47/2020.(III.31.) polgármesteri határozatot, az állati takarmányok 
értékesítéséről tárgykörű 52/2020.(III.31.) polgármesteri határozatot, a 
temetéseken való részvétel tárgykörű 53/2020.(III.31.) polgármesteri 
határozatot, a polgári házasságkötési szertartások megtartása tárgykörű 60/2020. 
(IV.24.) polgármesteri határozatot. 

 
 71/2020. (V.22.) polgármesteri határozat a lajosmizsei vásár megtartásának 

engedélyezése tárgykörben. 
 
 72/2020. (V.22.) polgármesteri határozat a Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, lajosmizsei telephelyei és 
bölcsődei intézményegysége vonatkozásában elrendelt rendkívüli szünet 
megszüntetése tárgykörben. 

 
Ezen előterjesztés célja egy ismételt felülvizsgálat, mely az alábbi tárgykörökre terjed ki: 

 
 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az óvodai, iskolai és bölcsődei 

közétkeztetés biztosítása tárgykörben.  
 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-
2016-00001 azonosító számú pályázata tárgykörben 

 59/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat a személyes ügyfélfogadás biztosítása 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban tárgykörben. 

 
I. 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat az óvodai, iskolai és bölcsődei közétkeztetés 
biztosítása 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere 45/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozatával úgy döntött, hogy Lajosmizsén 2020. március 31. napját követően is folyamatos 
az óvodai és az iskolai konyha működése. Az óvodások, bölcsődések valamint az iskolások 
számára igény esetén a közétkeztetést elvihető étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) formájában 
biztosítjuk a népegészségügy szakmai véleményének figyelembe vételével.   
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde lajosmizsei székhelye, 
lajosmizsei telephelyei és bölcsődei intézményegysége vonatkozásában a 72/2020.(V.22.) 
polgármesteri határozattal, 2020. május 24. napjával megszüntetésre került a rendkívüli szünet.  
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A Kormány 220/2020.(V.22.) rendeletével döntött az iskolák 2020. júniusi működéséről a 
következők szerint: 
 
„1. Az iskolák 2020. júniusi működése 
 
1. § (1) Az iskolák - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. június 2. és 2020. június 
15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a 
tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. 
(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi 
a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy 
csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos 
tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. 
(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud 
tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen 
működő iskola nem tagadhatja meg. 
(4) A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően 
alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben 
egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint. 
 
2. Gyermekétkeztetés 
 
2. § Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai 
szerint kell biztosítani. 
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási 
szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.” 
 
Fenti rendelkezés egyértelműen rögzíti az iskolai neveléshez kapcsolódóan biztosítandó 
gyermekétkeztetést.  
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet jelenleg is hatályban van.   
 
Fentiek alapján a 45/2020.(III.31.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése mellett új 
határozat meghozatala szükséges.  
Az óvodai és bölcsődei intézményben biztosított gyermekétkezést az óvodai nevelésben és 
bölcsődei gondozásban részt vevők részére a jogszabályban foglaltak szerint normál rendben 
biztosítjuk A veszélyhelyzetre tekintettel azonban azok részére, akik nem kívánják az intézményi 
ellátást igénybe venni, de az étkeztetést igen, az ő számukra a veszélyhelyzet idejére a 
továbbiakban is  biztosítanánk az étel elvitelének lehetőségét.  
Az iskoláskorú gyermekek részére a gyermekétkeztetést 2020. június 26-áig a tanítási év 
szabályai szerint kell biztosítani. 
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II. 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 
azonosító számú pályázata  
 
A polgármesteri határozat az alábbiak szerint szabályoz:  
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú pályázatához kapcsolódó közösségi 
programok megtartását 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggesztem,  
továbbá ugyanezen naptól a Lajosmizse Bajcsy-Zs. út 49. szám alatt lévő Közösségi Házat 
határozatlan időre bezárom.” 
 
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: 
„A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség 
szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. 
 
2020. május 21-én szóbeli megkeresés érkezett Polgármester úr felé, melyben a Magyar 
Pünkösdi Egyház, mint bevett egyház kérte, hogy ismét megtarthassák hitéleti tevékenységgel 
kapcsolatos eseményeiket a Bajcsy –Zs. út 49. szám alatt lévő Közösségi Házban.   
 
A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan az Irányító Hatóság központi szabályozása alapján a 
pályázatok megvalósítási határidejét 90 nappal kitolták.  
 
Figyelemmel a fenti Korm. rendeletre, valamint a TOP pályázatok központi szabályozására, 
indokolttá vált a 49/2020. (III.31. ) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése. 
 
  
III. 59/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat a személyes ügyfélfogadás biztosítása a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
 
 
A Kormány a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak alapján 2020. május 4. napjától Budapest főváros kivételével 
megszüntette a kijárási korlátozást. Egyre több intézményben, társhatóságnál visszatérnek a 
megszokott ügyfélfogadási rendhez.  
 
Célszerű, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban is a veszélyhelyzet előtti 
állapotnak megfelelően történjen az ügyfélfogadás, ehhez szükséges az 59/2020. (IV.24.) 
polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése.  

 
 

Fentieket összegezve az alábbi polgármesteri határozatok meghozatala vált szükségessé: 
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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: 

 
 

I. 
 

………./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 – „az 
óvodai, iskolai és bölcsődei közétkeztetés biztosítása” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

1.)  a) A veszélyhelyzet ideje alatt, az óvodai nevelést és bölcsődei gondozást igénybe venni 
nem kívánók részére, igénybejelentés esetén a gyermekétkeztetést elvihető étkezés 
(tízórai, ebéd, uzsonna) formájában biztosítjuk a népegészségügy szakmai 
véleményének figyelembe vételével.    

b) Az iskolai gyermekétkeztetést a 220/2020. Kormányrendeletben foglaltak szerint kell 
biztosítani.  

2.)  Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 45/2020. (III.31.) Polgármesteri 
Határozat.                                                                                                  

3.)  Határozatom a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 
 
Lajosmizse, 2020. május 28. 10.00 óra 

                               Basky András  
                           polgármester 
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II. 

 
 

…../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 – 
„49/2020.(III.31.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése ” tárgykörben az 
alábbi határozatot hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szabályozására 
figyelemmel 2020. május 29. napjától hatályon kívül helyezem a „Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TOP-5.2.1-15-BK1-
2016-00001 azonosító számú pályázata tárgykörű 49/2020.(III.31.) polgármesteri határozatot.  
 
 
Lajosmizse, 2020. május 28.  10.00 óra. 

                          Basky András  
                           polgármester 

 
 
 

III.  

………./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 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. június 2. napjától biztosítja a 
veszélyhelyzet kihirdetését megelőző ügyfélfogadási rendet. 

2) Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszti az 59/2020. (IV.24.) Polgármesteri 
Határozat 

   
Lajosmizse, 2020. május 28. 10.00 óra 

Basky András  
                                polgármester 


