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1. számú előterjesztés Felsőlajos Község Polgármestere részére 
2020. május 6. 

 
Tárgy: Felsőlajos Község Polgármesterének a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. 
(IV.30.) Korm. rendelet megjelenéséhez kapcsolódó veszélyhelyzet ideje alatti döntései 
 
 
Iktatószám: LMKOHFL/518-5/2020. 
 
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 veszélyhelyzettel kapcsolatban az alábbi döntések meghozatalára került sor: 

 12/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézményében rendkívüli szünet elrendeléséről  

 13/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az óvodások és iskolások számára biztosított 
közétkeztetésről  

 14/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Felsőlajos községben működő Tájház, 
valamint a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
Tagintézményében működő Könyvtár nyitva tartásának felfüggesztéséről 

 15/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Faluházban működő tornaterem, a 
Faluházzal szembeni közpark, a Nap utcai sportpálya, valamint a Nap utcai játszótér 
használatának felfüggesztéséről. 
 

2020. április 30-án megjelent a Magyar Közlöny 96. számában a védelmi intézkedésekről szóló 
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Védelmi rendelet), melynek hatálya 
Budapest főváros és Pest megye kivételével Magyarország területére terjed ki. 

A Védelmi rendelet hatályba lépésével, azaz május 4-ével Budapest főváros és Pest megye 
kivételével az összes többi területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 
rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnt. 
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Erre tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletet a Védelmi rendelet 
szabályainak figyelembe vételével kell alkalmazni.  

A Védelmi rendelet által előírt fontosabb szabályok:  

 Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban 
élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 
 Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön 

való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 
kendő) viselni. 
 A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. 
 Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 

drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.  
 Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati 

segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott 
foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. 
  A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. 

életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési 
önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan 
kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. 
életévüket betöltött személyek látogathatják. 
 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. 
 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a 

presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve 
ital elfogyasztása megengedett. 
 A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni 

tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 
 A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. 
 A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 
 A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása 

céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 
 A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 
 A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási 

közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. 
 A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári 

házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

 
A 2020. május 4-étől hatályos sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos 
intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sport Korm. 
rendelet) 1. § -a alapján: 
 „Magyarország egész területén  
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, 

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a 
tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.” 
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A Védelmi rendelet és a Sport Korm. rendelet hatályba lépése szükségessé tette a fentebb 
jelzett polgármesteri döntések felülvizsgálatát.  A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy 
az alábbi határozatok hatályban tartása továbbra is szükséges, így azok módosítására nem kerül 
sor. 

 12/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézményében rendkívüli szünet elrendeléséről  

 13/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az óvodások és iskolások számára biztosított 
közétkeztetésről  

 14/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Felsőlajos községben működő Tájház, 
valamint a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
Tagintézményében működő Könyvtár nyitva tartásának felfüggesztéséről 
 

A Védelmi rendelet és a Sport Korm. rendelet szabályozására tekintettel indokolttá vált az 
alábbi határozat hatályon kívül helyezése:  

 15/2020. (III.31.) polgármesteri határozat a Faluházban működő tornaterem, a 
Faluházzal szembeni közpark, a Nap utcai sportpálya, valamint a Nap utcai játszótér 
használatának felfüggesztéséről 

 

Felsőlajos, 2020. május 6.  

 

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: 
 

………./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 – 
„Veszélyhelyzet ideje alatt hozott Polgármesteri határozatok hatályon kívül helyezése ” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
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H A T Á R O Z A T 
 
A 2020. május 4-étől hatályos védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. 
rendelet valamint a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről 
szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel 2020. május 7. 
napjától hatályon kívül helyezem az alábbi határozatot: 
 
A Faluházban működő tornaterem, a Faluházzal szembeni közpark, a Nap utcai sportpálya, 
valamint a Nap utcai játszótér használatának felfüggesztéséről szóló 15/2020. (III.31.) 
polgármesteri határozat.  

 
Felsőlajos, 2020. május 6.  14 óra 

 
                          Juhász Gyula  
                           polgármester 

 

 

 

 

 

 


