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3. számú előterjesztés Felsőlajos Polgármestere részére 

2020. december 11. 
 
 

 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2021. évi munkaterve 
 
Ikt. sz.: LMKOHFL/1849-1/2020. 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-
2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. 
§-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
„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 katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 44. §-a alapján „A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze 
kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a 
kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az 
indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, 
helyszínének és napirendjének meghatározásával.”  

Az Mötv. 54. §-a szerint „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. §-a rendelkezik a 
munkatervről. Ennek értelmében a Képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. 
 
A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja össze és a polgármester 
terjeszti a Képviselő-testület elé. 
Az SZMSZ 7. § (6) bekezdése alapján, a Képviselő-testület a munkaterv elfogadásáról minden év 
utolsó ülésén egyszerű többséggel határoz.  
 
A munkatervbe napirendként fel kell venni a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó, 
jogszabály alapján kötelezően megtárgyalandó témákat, továbbá azokat a témákat, amelyek 
megvizsgálásáról, tárgyalásáról vagy napirendre tűzéséről korábban a Képviselő-testület már döntött, 
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valamint azokat a témákat, amelyek napirendre tűzéséről a beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-
testület így döntött. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete normatív határozatban szabályozhatja a saját és az általa 
irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek 
szervezetét és működését. A normatív határozat egyik tárgya lehet többek között a képviselő-testület 
munkaterve is.  
 
Lajosmizse, 2020. december 4.  
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány 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 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) 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. 
 
 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
 
 

………./2020. (…….)Polgármesteri Normatív Határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra Felsőlajos Község 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadom.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Lajosmizse, 2020. december 11. ……………. óra. 
 
                          Juhász Gyula  
                           polgármester 
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…./2020. (…...) Polgármesteri határozat melléklete 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2021. évi munkaterve  

 
A Képviselő-testületi ülések helye: Felsőlajos Község Faluháza 
 
A képviselő-testületi ülés időpontja és napirendi pontjai: 
 
 
 
2021. január 
1. A Római Katolikus Főplébánia 2020. évről szóló szakmai beszámolójának 

elfogadása 
 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     

 
Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     Kasnyikné Földházi Tünde 

környezetvédelmi ügyintéző 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:    -------------- 
2. Interpelláció  
 
2021. február   
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (….) 

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről      
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla  

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 

2.   Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. ( …) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Farkasné Őze Angéla  
irodavezető 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
  

3. XVIII. Felsőlajosi Falunapok programjának elfogadása     
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
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Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
4. Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
5. Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:   Gyurgyik Erzsébet vezetői 

referens 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

6. Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     dr. Mátyus Béla jogi referens 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

7. Interpelláció 
 
2021. április 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla  

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 

2. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi 
munkájáról  
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő:                   Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:                                        dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
4. Az alapellátásban dolgozó orvosok 2020. évi szakmai beszámolója 

Előterjesztő:                   Juhász Gyula polgármester 
                  

Előkészítéséért felelős:                                        dr. Balogh László jegyző 
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Előkészítésében résztvevő:     Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens    

Előzetes bizottsági tárgyalás:   ---- 
5. Jelentés a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó időszakban a 

Képviselő-testület által meghozott és 2020. december 31-ig lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Muhariné Mayer Piroska 
aljegyző 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
6. Interpelláció 
 
2021. május  
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (…) 

önkormányzati rendelete  a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet végrehajtásáról. Felsőlajos Önkormányzatának 2020. 
évi zárszámadása 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla  

irodavezető 
2. 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla 

irodavezető 
 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2020. évben végzett 

munkáról 
Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Gyurgyik Erzsébet vezetői 

referens 
Előkészítésében résztvevő: Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársai 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 

4. Lajosmizse Város Jegyzőjének beszámolója az adóztatásról 
Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Mezeiné Hrubos Henriette 

csoportvezető 
Előkészítésében résztvevő:   Gazsó Krisztina főtanácsos 
Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 

5. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 
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Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 
6. 2020. évi belső ellenőrzési jelentés  

Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 

7. Interpelláció  
 
2021. június 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 

Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla 

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 

2. Interpelláció   
 

2021.   július       s z ü n e t 
 
 
2021. augusztus 
1. I. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (….) 

önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra 

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:    Dodonka Csaba 

vezető tanácsos 
dr. Mátyus Béla  
jogi referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 
2. Interpelláció  
 
2021. szeptember  
 

 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:   Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:    Farkasné Őze Angéla  

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 

2.  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző 
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Előkészítésében résztvevő: Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:  ---- 
3. A 2022-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős: dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő: Szilágyi Ödön irodavezető 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:  ---- 
4. Interpellációk  
 
2021. október  
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    

 Előterjesztő:   Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:    Farkasné Őze Angéla  

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Kasnyikné Földházi Tünde 

környezetvédelmi ügyintéző 
Előzetes bizottsági tárgyalás:    -------------- 

 
3. 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elnökének beszámolója a Társulási 
Tanács munkájáról 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Gyurgyik Erzsébet vezetői 

referens 
Beszámoló elkészítésében résztvevő: Basky András  

Társulási Tanács Elnöke 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
4. Interpelláció  
 
2021. november 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla 

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

2. K ö z m e g h a l l g a t á s 
3. Interpelláció 
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2021. december  
 

 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló …/2021. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Farkasné Őze Angéla 

irodavezető 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 
munkaterve 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő: Gyurgyik Erzsébet  

vezetői referens 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

3. 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő: dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 

4. Interpellációk  
 
                      
 
                       Juhász Gyula                                                                                              dr. Balogh László 
                        polgármester                                                                                                      jegyző 
 

 


