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A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

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.” 

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és 

hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester 

gyakorolja.  

 

A fentiek értelmében 2020. március 11. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban 

képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. 

 

Tárgy: 

1. Szociális, Kulturális és Sportbizottságának határozatainak megerősítése  

2. Döntés Magyar Falu Pályázat benyújtásáról 

 

1. Szociális, Kulturális és Sportbizottságának határozatainak megerősítése  

Előzmény: Lovászi Község Önkormányzata Szociális, Kulturális és Sportbizottsága  

2020. március 20. napján bizottsági ülést tartott, melyen 3 kérelmező esetében született döntés.  

Erre tekintettel a polgármester az alábbi döntést hozta: 

Lovászi Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Lovászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Szociális, Kulturális és 

Sportbizottságának 8/2020.(III.20.) – 11/2020.(III.20.) számú határozatait 

hatályában fenntartja, azt megerősíti. 

 

A döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. §. (2) és (3) bekezdései alapján törvényességi 

felülvizsgálat keretében vizsgálható. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet 

hirdetett ki.  

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 
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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 Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület 

szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat 

zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.  

 

A fentiek értelmében 2020. március 11. után a veszélyhelyzet fennállása alatti 

időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. 

 

Jelen döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 

rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és 

arányos döntés. 

2. Döntés Magyar Falu Pályázat benyújtásáról 

Előzmény: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete célul tűzte ki a fogorvosi 

rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítását, akadálymentesítését. A testület korábbi 

ülésein döntött a tervezési feladatok és a pályázat előkészítéséről. A folyamat eredményeként a 

tervezett beruházás értéke 29,9 M forint. 

Fentiekre tekintettel a polgármester az alábbi döntést hozta: 

LKÖKT 22/2020. (III. 20.) sz. hat. 

Lovászi Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Lovászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” című, MFP-

HOR/2020 kódszámú kiírás keretében a „Többcélú egészségház kialakítása 

Lovásziban” címmel, bruttó 29.991.197,- Ft összegre. 

 

A döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. §. (2) és (3) bekezdései alapján törvényességi 

felülvizsgálat keretében vizsgálható. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet 

hirdetett ki.  

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.” 
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A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület 

szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat 

zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.  

 

A fentiek értelmében 2020. március 11. után a veszélyhelyzet fennállása alatti 

időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. 

 

Jelen döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 

rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és 

arányos döntés. 

 

 

 

Lovászi, 2020. március 20. 

 

 

  

  Kovács Ferenc 

  polgármester 


