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Ikt. sz.: LMKOHFL/43-3/2021. 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-
2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: világjárvány) 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 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. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében „A területileg 
illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek 
megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési 
önkormányzatok véleményét.”  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint: 
„A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig 
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 
tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, 
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt 
körzetek tervezetéről.” 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat a véleményéről, az 
Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy 
körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes 
tankerületi központot.” 
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A Kecskeméti Tankerületi Központ 2020. december 1. napján kelt levelében megküldte a kijelölt 
körzethatárok tervezetéről szóló tájékoztatást. 
  
Lajosmizse, 2021. január 20. 
 
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: 
 
 
 

………./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 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra 
Felsőlajos Község Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben 
- „Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye felvételi 
körzethatárának meghatározására vonatkozó vélemény” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

 
A 2020/2021-s tanév beiskolázási körzetek kijelölésére vonatkozó tervezettel egyetértek a 
tekintetben, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 16.) beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási 
területe legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Lajosmizse, 2021. január 28. ……………. óra. 
 
                          Juhász Gyula  
                           polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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