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3. számú előterjesztés Felsőlajos Község Polgármestere részére 
2020. december 18. 

 
Tárgy: A Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Rendszer keretében létrejött vagyonelemek üzleti vagyonná minősítése 
 
Ügyszám: LMKOH/21537-4/2020. 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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. 

Felsőlajos Község Önkormányzata is tagja a Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorciumnak, melyet 
2001-ben hozott létre 49 települési önkormányzat, a „Duna-Tisza közi Nagytérségi regionális 
települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere” című projekt megvalósítására. A tagok a 
megvalósult beruházás fenntartási időszak alatti működtetésére vállaltak kötelezettséget. Az 
ISPA/KA projekt keretében megvalósult vagyon a részes önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát 
képezi. A megvalósult létesítmények és berendezések vagyonkezelését, üzemeltetését jelenleg a 
DTKH Nonprofit Kft., a térség közszolgáltatója látja el. A projekt fenntartási időszaka 2015. 
augusztus 31-én lejárt. A konzorcium a 3/2020. (IX. 21.) Konzorciumi Tanácsi Határozatával a 
tulajdonközösség a közös tulajdon megszüntetésére a vagyonelemeknek gazdasági társaságba történő 
apportálását támogatta, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apportként) történő 
rendelkezésre bocsátása a vagyon rendezésének gyakorlatban is végrehajtható megoldási lehetősége. 
Az apport végrehajthatósága érdekében a tulajdonos önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a 
vagyonrendezés döntéshozatali folyamata során a vagyon feletti rendelkezés lehetősége biztosított 
legyen. 

  
 
Lajosmizse, 2020. december 16. 
 
           Juhász Gyula 
            polgármester 
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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 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  

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 határozatot 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 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Felsőlajos Község Polgármestereként –a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „A Duna-Tisza-Közi Nagytérség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer keretében létrejött 
vagyonelemek üzleti vagyonná minősítése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 18. pontja alapján a 
2001/HU/16/P/PE/008 számú, ISPA/Kohéziós Alapból támogatott Duna-Tisza-Közi Nagytérség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer keretében létrejött vagyonelemeket 
üzleti vagyonnak minősítem. 
2.) Felkérem Lajosmizse Város Jegyzőjét, hogy az 1. pontban foglaltakhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 18.  

 
Lajosmizse, 2020. december 18.     ………óra 
 
 

 Juhász Gyula  
 polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


