
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A 184/2020. (XI. 11.) XI.ÖK Polgármesteri határozatban a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre való hivatkozással a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete által a képviselő-testület bizottságaira, valamint a 

jegyzőre átruházott összes feladat- és hatáskör azonnali hatállyal visszavonásra került azzal, 

hogy a határozat a veszélyhelyzet megszűnését megállapító jogszabály hatálybalépésének 

időpontjában hatályát veszti. 

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

veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül 

helyezte a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletet, ezzel a 184/2020. (XI. 11.) XI.ÖK 

Polgármesteri határozat hatályát vesztette. 

Magyarország Kormánya az Alaptörvényben biztosított felhatalmazás alapján 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 2021. február 8-ától újabb 

veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel.  

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

évi CXXVIII. törvény szerint: 

„46. § (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.” 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: 

„41. § (4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására 

ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.” 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 

22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) szerint: 

„3. § (2) A Képviselő-testület a saját hatásköréből átruházott hatáskört - minősített 

szótöbbséggel hozott döntésével - magához vonhatja.” 

 

 



A törvényi rendelkezések alapján megállapítható, hogy a képviselő-testület a mind a 

bizottságok, mind a jegyző részére hatáskört delegálhat úgy, hogy külön feltételek nélkül az 

átruházott hatáskört bármikor magához vonhatja. 

 

 

Budapest, 2021. február 9. 

 

       dr. László Imre 

  



Határozati javaslat 

 

.../2021. (II. 10.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere  

 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendeletre való hivatkozással, a 

Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy 

határozott, hogy Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete által 

a képviselő-testület bizottságaira, valamint a 

jegyzőre átruházott összes feladat- és hatáskört 

azonnali hatállyal visszavonja. 

Jelen határozat a veszélyhelyzet megszűnését 

megállapító jogszabály hatálybalépésének 

időpontjában hatályát veszti. 

 

Határidő: 2021. február 10. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 


