
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére  

 

Tárgy:       A 159/2020.(X.27.) KT határozat  

       hatályon kívül helyezése   

       (Ideiglenes korcsolyapálya telepítése a 

       Hősök terére) 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/2880-2/2020. 

 

            

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2020.(X.27.) KT határozattal 

döntött arról, hogy 2020. december 1–2021. január 31. között korcsolyapályát kíván 

üzemeltetni. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján 2020. 

november 4. napjától a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a szabadidős létesítmények 

használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 

könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat. 

 

A fentiekre tekintettel a korcsolyapálya telepítésére nem kerülhet sor, így a szerződéskötésre 

sem. 

 

A Korm. rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni, azonban a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.33.) Korm. rendelettel elrendelt és a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvénnyel 

megerősítetett és 90 nappal meghosszabbított veszélyhelyzet és a súlyosbodó járványügyi 

helyzet nem indokolja a korcsolyapálya későbbi telepítését.  

 

Kérem a fentiek megvitatását és az ügyben a döntéshozatalt. 

 

Dunaföldvár, 2020. november 12. 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                         polgármester  

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat - és hatáskörébe eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével úgy döntött, hogy a Hősök terére ideiglenes korcsolyapálya telepítéséről 

szóló 159/2020.(X.27.) KT határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 




