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Ügyiratszám: LMKOH/11261-2/2020. 

 
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. 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. 

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.  
 

Intézményvezető Asszony azzal kereste meg Társulási Tanács Elnökét, hogy a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában pályázatot kívánnak benyújtani az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett „A hazai 
és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása” c.- 2020. április 27-én közzétett - 
pályázati kiírásra, amelyhez a fenntartó engedélyét kérik.  

Intézményvezető Asszony tájékoztatást adott arról is, hogy a pályázat 100%-ban támogatott, önrészt nem 
igényel.  

A pályázat főbb ismertetői a kiírás szerint: 

A pályázati kategória kódja:NTP-OTKP-20 
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A pályázat célja: A hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató 
programjainak támogatása. 

A támogatás formája és mértéke: 

-A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-
os mértékű támogatási előleg formájában. 

- A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 

- A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető.  

Támogatható tevékenységek: 

-A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, minimum 30 órás foglalkozássorozat 
megvalósítása. A foglalkozások heti 1 alkalommal, a korcsoportnak megfelelően legalább 30 és 
legfeljebb 60 perces időtartamban tervezhetőek,. 

vagy 

-A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító 
programsorozatok megvalósítása, melynek része szülőknek szóló támogató program.  

A nem támogatható tevékenységek köre: erdei óvoda  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 26. 23:59 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tájékoztatta a Társulás Elnökét, 
hogy az Intézmény elkészítette „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása” pályázatát és azt határidőre be is kívánják nyújtani.  

Fentiekre tekintettel a következő elnöki döntés meghozatala szükséges a pályázat benyújtásához. 

 
Lajosmizse, 2020. június 10. 
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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 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 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: 

Határozat-tervezet 

………./2020. (…….) 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 koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi 
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési 
hatáskörébe tartozó ügyben „„A hazai és határon túl óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása pályázaton való részvétele” c. pályázaton való részvétele” tárgykörben – az alábbi 
határozatot hozom:  

Határozat 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Elnökeként hozzájárulok, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
pályázatot nyújtson be „A hazai és határon túl óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása” című pályázati felhívásra.  
 

2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Elnökeként felhívom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 
figyelmét arra, hogy „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása”” c. pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem 
járhat többletkiadással. 

 

Lajosmizse, 2020. június 15. 8 00 óra                              
      Basky András  

                        Társulás Elnöke 
 


