
1. Napirend  tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről 

 

1 .  N a p i r e n d  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről  
 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Magyarország Kormánya 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelettel veszélyhelyzetet rendelt el. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése szerint 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. 

Ezen jogszabályi rendelkezés értelmében veszélyhelyzetben a képviselő-testület ülésének összehívására 

nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét – a jogszabályban megjelölt kivétellel – a 

polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

2021. június 15-től a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI.5.) 

Korm.rendeletének 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és 

hatáskörét maga gyakorolja.  Ezen jogszabályi rendelkezés alapján tehát 2021. június 15. napjától a 

képviselő-testület hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere – a képviselő-testület hatáskörében eljárva - 2020. 

november 4. és 2021. június 14. között a mellékelt döntéséket hozta. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a polgármester veszélyhelyzet időtartama alatt hozott döntéseinek 

tudomásul vételéről szíveskedjen döntést hozni. 

 

 

Bánk, 2021. július 2.  

 

    Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

 ……/2021. (VII…...) Képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) 

Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt Bánk Község Önkormányzatának 

Polgármestere által - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - 2020. 

november 4. és 2021. június 14. között hozott döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


