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7. számú előterjesztés
E L Ő T ER J E S Z T É S

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 29-i ülésére
a veszélyhelyzet kihirdetését követően meghozott polgármesteri döntésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott
rendkívüliintézkedéseketvezethetbe.
Magyarország Kormánya 2020. március 11-ével az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján,
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életénekmegóvása
érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sema bizottságok ülésének az Mötv. szerinti
összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester
gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetbennincs döntési jogköre.
A polgármesteri intézkedéseknek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés, miszerint a
polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről.
A meghozott önkormányzati határozatok törvényességi felügyeletét a megyei kormányhivatal,
továbbá az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4)
bekezdése alapján a megyeikormányhivatal,továbbáaKúrialátjael.Ha az önkormányzati rendelet
nem törvénnyel, hanem magával az Alaptörvény szabályával ellentétes, úgy annak vizsgálatára az
Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel.
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester
veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzatzökkenőmentes működése érdekében
intézkedni.
Mivel számos jogszabály állapít meg határidőt meghatározott döntések meghozatalára, illetve
a lakosság gyógyszerellátásának, lakhatásának, rendkívüli élethelyzetének megoldása
biztosítása céljából (segélyezési ügyek), továbbá számos olyan eljárást indítottkorábban
önkormányzatunk, amelyek határideje lejárt (pl. pályázatok), és a döntéselmaradása súlyosan
érinthetné az önkormányzati működést, szükség volt a polgármesteri döntések meghozatalára.
A jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a veszélyhelyzetben kihirdetett
jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben gondoskodni kellett a döntések
meghozataláról. A döntések meghozatala során azonban figyelemmel kellett lenni a
szükségesség, arányosság, joggal való visszaélés tilalmakövetelményekre.

Így többek között a polgármester dönthetett az önkormányzat költségvetése terhére olyan,
előre nem tervezett kiadások teljesítéséről is, amelyek feltétlenül szükségesek voltak a
veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez, védekezéshez, illetve a károk csökkentéséhez.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény általános szabályai szerint a
képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntéseket
lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog
természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően is rendelkezésre áll. A képviselőtestület döntheti el, hogy mely polgármesteri döntéseket helyez hatályon kívül, illetve
melyeket hagy meg változatlanul.
A kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi polgármesteri döntések születtek:
Rendeletek
Rendelet száma Rendelet tárgya
3/2020.(IV.9.)
az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Rendeletalkotás A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.
indokolása
§ (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása. Az önkormányzati rendelet jogszabálynak
minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a belügyminiszteri rendelettel
megállapított Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel (továbbiakban: OTSZ) összhangban az önkormányzatok rendeletben
szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését.
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt más jogszabály – így
különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Balatonújlak községben a
szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet korábban a község
környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 11/2004.(IV.30.) önkormányzati
rendeletbe került beépítésre, az 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelettel,
2015. március 25-i hatályba lépéssel. A szabályozás a község belterületére
terjedt ki.
Az OTSZ 226. §-a szerinti, külterületi irányított égetést nem engedélyezi
rendelet.A rendelet tervezet a nyílttéri égetés korábbi szabályozás szerinti
időkeretét szűkíti. A tavaszi munkálatok megkezdése előtt szükséges volt a
rendelet megalkotása. A rendelet megalkotásához a Somogy megyei
Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természe-védelmi
Osztályának véleményét előzetesen kikértük, a rendeletet elfogadásra
javasolták.
4/2020.(IV.14.)
Rendeletalkotás
indokolása

a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatti takarékossági intézkedések
miatt a képviselői tiszteletdíjak folyósítása a veszélyhelyzet fennállásáig
szüneteltetésre került, a képviselőkkel folytatott előzetes egyeztetés követően.

Határozatok
Határozat száma
1/2020.(III.25.)
2/2020.(III.25.)
3/2020.(III.25.)
4/2020.(III.25.)
5/2020.(III.25.)
6/2020.(III.31.)
7/2020.(IV.15.)
8/2020.(IV.15.)
9/2020.(IV.22.)
10/2020.(IV.28.)
11/2020.(V.29.)

12/2020.(V.29.)

Határozat tárgya
Papp Lászlóné Balatonújlak, Balaton u. 49. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása
Kálmán Sándorné Balatonújlak, Kossuth u. 59. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása
Varga Györgyné Balatonújlak, Balaton u. 62. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása
Varga Géza Balatonújlak, Kossuth u. 63. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása
Varga Gézáné Balatonújlak, Kossuth u. 63. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása
Orsós József Balatonújlak, Kossuth u. 63. szám alatti lakos részére
rendkívüli települési támogatás nyújtása
Alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés folyósításának szüneteltetése
Könyvtárosi megbízási díj folyósításának szüneteltetése
Fodor Miklós Balatonújlak, Petőfi u. 23. rendkívüli települési
támogatása
Fodor Miklós Balatonújlak, Petőfi u. 23. rendkívüli települési
támogatása
TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027. azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására
vállalkozó kiválasztása
Orsós József Balatonújlak, Kossuth u. 63. szám alatti lakos részére
gyógyszertámogatás nyújtása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a veszélyhelyzet
kihirdetését követően meghozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót, mely alapján
a testület megállapította, hogy a meghozott döntések arányosak, szükségesek voltak, ezért a
polgármester által a veszélyhelyzetben meghozott valamennyi döntését, változatlanul
hatályában fenntartja.
Felelős: Vimmer István polgármester
Határidő: értelem szerint
Balatonújlak, 2020. június 22.

Vimmer István
polgármester

