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ELŐTERJESZTÉS 

     
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. június 29. napi ülésére 

 

 

Tárgy: a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hatályba lépését, valamint a 73/2020.(III.31.) Korm. 

rendelet hatályba lépését követően különleges jogrend ideje alatt meghozott Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Medgyesegyháza Városának 

polgármestere által meghozott rendeletei jóváhagyása, illetve hatályon kívül helyezése szükség 

esetén új rendelet megalkotása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint ahogyan Önök számára is ismeretes Magyarország Kormánya a 40/2020.(III.11.) Korm. 

rendelet hatályba lépését, valamint a 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet hatályba lépését követően 

különleges jogrend magállapításáról döntött, és az egész ország veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Ebben az esetben a települési polgármesterek felhatalmazást kaptak a település életét érintő 

képviselőtestületi döntések meghozatalára. 

 

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

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint „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 érinti.” 

 

Ennek megfelelően kérem, hogy szíveskedjenek a T. Képviselő-testület hatáskörében 

Medgyesegyháza Város polgármestere által megalkotott rendeletek felülvizsgálatát. Kérem, hogy 

szíveskedjenek megtárgyalni és határozatszám szerint a döntések hatályban maradásáról, illetve 

hatályon kívül helyezéséről dönteni. 

Kérem, hogy szíveskedjenek felülvizsgálni:  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

14/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 

a MEDGYESEGYHÁZA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 

17/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       1/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

2/2021.(III. 12.) számú rendelete 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

12/2017. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 

 

4/2021.( …....) önkormányzati rendelet tervezete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       5/2021. (………) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Kérem, hogy valamennyi Polgármesteri rendelet tekintetében szíveskedjenek a felülvizsgálatot 

elvégezni és arra vonatkozóan rendeleti megerősítés, vagy annak mellőzésével hatályon kívül 

helyezés tárgyában dönteni. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott polgármester által 

megalkotott …………..  rendeletet hatályában fenntartja.  

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott ………… 

polgármesteri rendeletet teljes terjedelemben új rendelet megalkotása mellőzésével hatályon kívül 

helyezi.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  tulajdonosi jogkörében eljárva 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében hozott ………… számú 

polgármesteri rendeletet hatályon kívül helyezi és megalkotja az alábbi tartalommal: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi rendeletet 

alkotja:…………………….” 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. június 24. 

 

                     Kraller József 

                  polgármester s.k. 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

                        dr. Kávássy Leila Viola 

                                    jegyző 


