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Tárgy: Polgármesteri döntések előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály a
következő jogszabályokra hívta fel a figyelmet a Polgármesterek feladat és hatásköreinek
gyakorlása veszélyhelyzetben témakörben:
„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
rendkívüli
intézkedéseket
vezethet
be.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi
rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. A meghozott önkormányzati határozatok
törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkormányzati
rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi
és megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el.
Az Mötv 132. § (2)-(3) bekezdése szerint a meghozott önkormányzati határozatok
törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkormányzati
rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi
és megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el. 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 (főpolgármester, megyei közgyűlés
elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése
érdekében intézkedni. Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és
társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és
döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. Így
többek között a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) dönthet az
önkormányzat költségvetése terhére olyan, előre nem tervezett kiadások teljesítéséről is,
amely feltétlenül szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez, védekezéshez, illetve
a károk csökkentéséhez. Ugyanakkor a társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás
kereteit túllépi egyebek mellett az, ha a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés
elnöke) az önkormányzat éves költségvetését a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése
alapján saját hatáskörben úgy fogadja el, hogy az túllépi az önkormányzat veszélyhelyzetre
való indokolt reagálóképességének feltételét biztosító mértéket, vagy olyan mértékben
módosítaná,
amely
nem
szükséges
a
veszélyhelyzet
kezeléséhez.
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A polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) a rendkívüli helyzetben a
meghozott intézkedésekért a fentiek szerint felelősséggel tartozik.”
Tekintettel a fent leírtakra a katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A Kormány a 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely február
8-én hatályba lépett.
A képviselő-testületi ülésen tárgyalni tervezett napirendi pontok esetében döntési lehetősége a
polgármesternek van. A döntések alkalmával természetesen figyelemmel kell lenni a jelzett
általános döntési keretekre. (szükségesség, arányosság, halaszthatatlan eset stb.)
Az így elkészült előterjesztéseket jelen levelem mellékleteként megküldöm.
Kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy az előterjesztéseket átolvasni és a mellékelten
küldött napirendi pontok mellékletben jelezni szíveskedjenek javaslatukat, véleményüket a
döntésem meghozatalát segítve.
A
napirendi
pontok
mellékletet,
javaslatukat
megjelölve
kérem
írásban
(hivatal@hegymagas.hu e-mail címre) vagy (a hivatal kapuján lévő postaládába elhelyezve)
megküldeni szíveskedjenek, legkésőbb 2021. április 09-én 12.00 óráig.
Az előterjesztett napirendi pontok esetében, ezen javaslatok ismeretében hozom meg a
határozatokat.
Kérdésük esetén e-mailen vagy telefonon állok rendelkezésükre.
Intézkedésemet a járványügyi helyzet és a hatályos jogszabályokra való tekintettel tettem meg,

Hegymagas, 2021. április 07.
Tisztelettel:
Gyurka Miklósné
polgármester
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