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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió (7621 Pécs, Janus Pannonius utca 6.) 

megkereséssel élt Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé. 

 

A Szeretetszolgálat tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy több évtizedes gyakorlatot szerzett szociális 

ellátások legkülönbözőbb típusainak működtetésében. 

A Szeretetszolgálat együttműködést ajánlott a szociális szakosított ellátások feladatvállalásában, 

elsősorban a Napsugár Idősek Otthona bentlakásos intézménye vonatkozásában. 

 

A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46.§ (4) bekezdése szerint a 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. §-ának (4) bekezdésében szereplő korlátozás, amely szerint képviselő testület feladat- és 

hatáskörének gyakorlása során a polgármester „nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszűntetéséről,ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is 

érinti.” nem döntési, hanem „állásfoglalási”, véleményezési jogkör. Alapját az Mötv. 42. §-a jelenti. Ez a 

szakasz a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit tartalmazza, amelynek 7. pontja szerint a 

képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át „intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése”. E 

szakasz 11. pontja rendelkezik arról, hogy nem ruházható át „állásfoglalás önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”. 

Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy a Kat. 46. § (4) bekezdésének rendelkezése nem a döntési, 

hanem az állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszi lehetővé a polgármester - társulások esetében a 

társulási tanács elnöke - számára a veszélyhelyzetben.  

Az előzőekben leírtak alapján - az intézmény átszervezésével kapcsolatosan állást nem foglalhat, azonban 

intézmény átszervezéséről dönthet a polgármester, természetesen figyelemmel a jelzett általános döntési 

keretekre (szükségesség, arányosság, halaszthatatlan eset, stb.).  

 



A fentiekre tekintettel veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester nem jogosult az ügyben állást foglalni. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2020. december 14. 

        Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 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 hatáskörében eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével a polgármester megállapítja, hogy nem jogosult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Dél-Dunántúli Régió (7621 Pécs, Janus Pannonius utca 6.) megkeresésében állást foglalni a 

veszélyhelyzet fennállása alatt és erről tájékoztatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli 

Régiót. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

 




