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A Magyarország Kormánya, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.           
rendeletben 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 hatályba lépett különleges jogrend alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó            
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 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 veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület és a bizottságok nem             
ülésezhetnek, döntési kompetenciát nem gyakorolhatnak, a fent jelölt egyetlen kivétel mellett,           
a Képviselő-testület hatáskörében – ideértve a bizottságokhoz és a jegyzőhöz delegált           
hatásköröket is – kizárólag a polgármester járhat el. Az érintett jogszabályi felhatalmazás            
tehát szigorú kötelezettségként írja elő a polgármesterek részére, hogy a veszélyhelyzet idején            
minden olyan határozatot hozzanak meg, rendeletet alkossanak, rendeletmódosítást hajtsanak         
végre, amelyek az önkormányzatok folyamatos és szükséges működését biztosítják. 

A különleges jogrend az önkormányzati feladatellátásra előírt határidőket jellemzően nem          
érintette, illetőleg számos olyan eljárás, polgári jogviszony tartalmazott határidőket, amelyek          
létrejötte a veszélyhelyzet előtti időre tehető. Ezeknek a határidőknek a megtartása nem volt             
mellőzhető, így gondoskodni kellett az indokolt döntések meghozataláról. A meghozott          
döntések az érintett bizottsági tagok részére minden esetben megküldésre, valamint az           
Újbuda honlapra folyamatosan feltöltésre kerültek. 

Fontos körülmény továbbá, hogy a veszélyhelyzet megszűnését megállapító kormányrendelet         
hatálybalépését követően nincsen akadálya annak, hogy valamennyi polgármesteri határozat,         
rendelet tárgyát a hatáskörrel rendelkező szerv ismételten megtárgyalja, azt módosítsa,          
hatályon kívül helyezze, természetesen a visszamenőleges hatály tilalmának        
figyelembevételével. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Fővárosi Kormányhivatalhoz valamennyi, a          
veszélyhelyzet miatt bevezetett különleges jogrend hatálya alatt meghozott döntés         
megküldésre került, azokkal kapcsolatosan jelen időben egyetlen törvényességi felügyeleti         
eljárás nem került megindításra. A bizottsági hatáskörben meghozott döntések         
megerősítésére, vagy hatályban tartó döntés meghozatalára a jogalkotó jogszabályban nem ír           
elő kötelezést, így jelen előterjesztésnek, mint beszámolónak kérem a tudomásul vételét. 



A csatolt melléklet a T. Bizottság hatáskörébe tartozó döntéseket részletezi. 

Kérem T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót fogadja el. 

Budapest, 2020. június 16. 

  

       dr. László Imre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


