Budapest Főváľos III. Keľület, Óbuda-Bélĺĺsmegyeľonkoľmányzat Képvĺselő-testülete
5tl2020. (xI. 10.)' önkoľmányzati ľendelete
a képvĺselő_testület és egyes szervei veszélyhelyzet ideje alatti mĺĺktidéséről

Budapest Főváros III. Keľtilet, ibuda-Békásmegyer ÖnkormányzatPolgźłľmestere _ a Budapest
Főváľos III. Keľület, Óbuda-Békásmegyer onkoľmányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése szeľinti eľedetijogalkotóijogkĺiľében eljáľvaés azAlaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontja szeľinti feladatktjrét gyakoľolva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
töľvények módosításáról szóló ŻML évi CXXVIII. töľvény 46. $ (4) bekezdése alapján a követkęzóket
ľendeli el:
1.S

Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének (a
továbbiakban: Képviselő-testiilet) a katasztrőfavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes töľvények
módosításáľól szóló 20II' évi CXXvIil. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46' $ (4) bekezdésę szerint a
polgáľmester źital gyakoľolt hatrĺsköľök tekintetében a döntések előkészítéséľe
és kiadmźnyozására
vonatkozó szabályokat _ha a veszélyhelyzet jel|ege azok alkalmazásźttnem zárjaki - az e ľendeletben
me ghatfu ozott eltérésekke l ke l l alka|mazni.

2.S
(1) A Kat. 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testiilet feladat- és hatásköľében eljáľva a
polgármesteľ a Képviselő-testület által a polgáľmesteľre, képviselő_testületi bizottságľa vagy a jegyzőľe
önkoľmányzati rendeletben vagy képviselő-testületi hatáĺozatban źńruházott feladat- és hatásköľt a
Magyaľoľszág helyi ĺinkormányzatairő| szőĺő 2011 . évi CLXXXIX. t<irvény 41 . $ (4) bekezdése szerint,
a veszélyhelyzet kihiľdetéséľőlszólć: 4'7812020. (XI. 3') Korm. ľendelęt szeľinti veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) feĺněúIźlsánakidejéľevisszavonja'
(2) Aveszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő_testület feladat- és hatáskörének átruházására vonatkozó
önkormányzati rendeletben Vagy képviselő_testĺileti határozatban foglaltak nem alkalmazhatőak.
(3) Az ( 1 ) bekezdés szęrint viss zavont feladat- és hatáskört a veszélyhelyzet ideje alatt a polgáľmester
gyakoľolja aKat. 46. $ (4) bekezdése alapján.

3.S
(1) A 2. $ hatálya alá tartoző d<jntés meghozatalźtľairányuló előterjesztést az ęlókészítéséľtfelelős
szeľvezeti egység vagy önkormźnyzati szeľv (k<iltségvetési szew, gazdasági táľsaság) a jegyzó tltjźn
akkor tesz a polgáľmesternek, ha a döntés meghozatalźnak a veszélyhelyzetvárható megszűnésétkövető
időpontra való elhalasztása nyomós közérdek éľvényesülését a döntéshozata| étlćthatőságźtra
vonatkozó követelményľe és a Képviselő_testület demokľatikus legitimációjára is figyelemmel
ar źnýalan mértékben séľtenévagy ve szé y e ztetné'
(Ż) Az (1) bekezdés szerinti arányosság fennállásának méľlegeléséhezszükséges szempontokat az

-

-

l

előterj esĺésbenľészletesen be ke l l mutatlri'

4.S

A 2. $ szerinti döntés meghozatala előtt a polgármester a képviselőcsopoľtok (fľakciók) vezetőivel
észszeru hattlridó biztosításáv al egyeńetést folýat.

s.s
(1) A veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt aKat.46. $ (4) bekezdése alapján a polgármesteri
döntés megbozatalźra(atovźńbiakban: polgármesteľi döntéshozatal) hetente,általában pénteken keľül

1elfogadva: 2020.novembeľ 10. Hatályos: 2020.november lO_én 14:00 óľától.

sor' Veszélyhelyzettel összefiiggő ľendkívüli polgármesteľi döntéshozatalra a polgármester által
eryedileg meghatározott időpontban is sor kęľülhet'
(2) A polgáľmesteri döntéshozatalon
a) a polgáľmesteľ'
b) a képviselőcsoport (fľakció) vezetője,
c) ajegyző és
d) ajegyzókönyvvezetö
vesz részt, azzal,hogy a b) pontban megjelölt személy elektľonikus híľkĺjzlőhálózatiújźnis részt
vehet a döntéshozatalban.
(3) A polgármesteľi döntéshozatal során _ a 3. $ (1) bekezdése firyelembevételével _ tárgyalandó
előterjesztések leadásának hatáľideje a polgáľmesteľi döntéshozatalt mege|oző 4. nap 10.00 óra.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározotthatétridoig az előterjesztés nem keľül leadásľa _ a

polgármester eltérő rendelkezése hiźtnyátban az előteľjesztés az adott heti polgármesteľi
döntéshozatalra nem keľiilhet előteľj esztésľe.
(5) A (3) bekezdésben meghatźlrozott időpontig leadott eloteľjesztések törvényességi ellenoľzésének
hatráľideje a polgrármesteľi döntéshozata\tmegelőzó 2. nap 10.00 óra.
(6) A (3) bekezdésben meghatáľozott időpontig lęadott előterjesztések alapján a polgáľmesteri
döntéshozatal napirendje ĺjsszeállításának hatĺĺridejea polgármesteľi döntéshozatalt megelőzo 2. nap
12.00 őra.
(7) A polgármesteľi döntéshozatal napiľendjétésaz előterjesztéseket a (Ż)bekezdés a)-c) pontjában
meghatźtrozott személyek ľészéľekell elektľonikus úton kézbesíteni a polgáľmesteľi döntéshozatalt
megelózó 2. napon a munkaidő végéig.

(8)

A

polgármesteri döntéshozatal előkészítésesorźłnaz onkoľmányzat Szewezeti és Működési

Szabéúyzatáľól szóló 2212013. (III' 29.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 49-50. s_át
a veszélyhelyzettel összefiiggő ľendelkezésekmeghatáľoztlsára irrányuló ľendelet-tervezet előkészítése
soľán nem kell alkalmazni.
(9) A polgármesteľi döntéshozatal soľán az SZMSZ 5 5 . $ (2) bekezdésétnem kell alkalmazni.

6.S
A veszélyhelyzetben a Kat. 46. $ (4) bekezdése alapján hozott önkormányzati hatósági döntésben a
hatáskör gyakoľlójának megjelölése: a 47812020. (xI' 3.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben a
Kat. 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköľében eljáľva a polgáľmester.
7.$
(1) A veszélyhelyzetben aKat. 46. $ (4) bekezdése alapján hozott döntésben a kiadmányozäs jogźi a
polgármesteľ, valamint a jegyzó hatásköľébe taľtoző tigyek kiadmányozási rendjéről szóló normatív
utasíüásban meghatźtrozott személy gyakorolj a.
(2) A Kat. 46. $ (4) bekezdése alapján hozott döntést tartalmaző iľaton a kiadmányozási jog
gyakoľlója * a polgármester kivételével _ az a|áirása felett feltünteti az ,,A 47812020. (XI. 3.) Korm'
rendelet szeľinti veszélyhelyzetben aKat. 46. $ (4) bekezdése alapján a Képviselő_testiilet hatásköľében
elj áró polgáľmester nevében é s megbízásából'' szövę gr észt.
(3) A Kat. 46. $ (4) bekezdése a|apján hozott döntést taĺta|maző iľaton a polgármester az a|áirása
felett feltüntetiaz,,A47812020. (XI.3.) Korm. rendelet szeľinti veszélyhelyzetbeĺ, a Kat. 46. $ (4)
bekezdése alapjän a Képviselő-testÍilet hatáskörében el1árva" szövegľészt.

8.S

AzSZMSZ 5. męlléklet 1. pontjának b) alpontja szerinti operatív intézkedési jogköľ alatta Polgáľi
Töľvénykönyvről szóló 2013. évi V' töľvény 3:IIŻ. $ (3) bekezdése szeľinti utasítĺásijogot kell érteni.
e.s
(1) A szocićůisigazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló l0l201'5. (II. 16.) önkoľmányzati
rendelet (a továbbiakban: Szľ.) 5. $ (4) bekezdését a veszélyhelyzet fennáilásának ideje alatt nem kell
2

alkalmazni. Amennyiben a környezettanulmány nélki'il is lehetőség van az éľdemidöntés meghozatalára,
úgy a tulajdonosi jogköľ gyakorlója a rendelkezéséľeálló adatok alapjźln dönt a kéľelemľől.
(2) A Szr. 14. $ (10) bękezdés a) pontját, valamint 16. $ (2) bekezdés b) pontját a veszélyhelyzet
fennállásának ideje alaÍt az óbudai betegápolási díj, valamint az óbudai győgyszertámogatás irźnti azon
kérelmek esetében nem kell alkalmazni' ahol a kérelem benyujtását megelőzó egy évben a kéľelmező
részére az adott támogatás már megállapításľa került.

10.s
(1) A koronavíľus világárválly teľjedése lassításának elősegítése éľdekébena veszélyhelyzet
fennállásának ideje alatt az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontáľgyak béľbeadásáľól szóló
9/2015. (il. 16.) önkoľmányzati ľendelet ľendelkęzéseita(2)-(6) bekezdésben foglalt eltéľésekkelkell
alkalmazni.
(2) Azon önkoľmányzati lakást bérlő vagy használő magánszemély, akinek munkaviszonya
igazolhatóan a veszélyhelyzetidoszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya Í-ennáll, de a munkáltatója
semmilyen javada|mazásban nem részesíti,táppénzben nem ľészesül a 60. $ (5) bekezdés b) pontja
szerinti halasztáson tíll további egy alkalommal kérheti a törlesztő ľészletek teljesítéséľea háľom havi
haladékot, amennyiben kéľelméta veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 60. napig benyujtja.
(3) A béľletiszeľződés 67lA. $ a) pontja szeľinti felmondásĺáľaaveszélyhelyzet megszüntetésének
napját követö 90. napig nem keľül soŕ azon béľlő esetében, akinek munkaviszonya igazolhatőan a
veszélyhelyzetidőszakában szrínt meg' Vagy munkaviszony fennáll, azonban a munkáltató semmilyen
javadalmazásban nem ľészesítiés tráppénzben sem részesiil.
(4) A jogcím nélkiili lakáshasználó által ťlzetettlakáshasználati díj méľtékéneka 69. $ (4) bekezdése
szerinti ęmeléséľea veszélyhelyzet megszűnésétkĺjvętő 90. napig nem keľül soľ azon jogcím nélki'ili
lakáshasználók esetében, akik béľletijogviszonyukat ĺinhibájukon kíviil nem tudják rendezni.
(5) A 14. $ (1) és 15. $ (5) bekezdése szerint a szerződéskotésjogvesztő határideje a veszélyhelyzet
megszüntetésének napját kĺjvető 60' nap'
(6) Az5.$ (4)bekezdése,28. $ (2)-(3) bekezdése,54. s (1)bekezdése,61. $-aés 72. $ (4) bekezdése

szeľinti köľnyezettanulmány veszélyhelyzet fennállása alatt nem készül. Amennyiben

a

környezettanulmány nélkül is lehetőség van az érdemi döntés megbozatalźtra, űgy a tulajdonosi jogköľ
gyakoľlója a ręndelkezésére álló adatok alapjźn dönt a kéľelemről.

11.$
Veszélyhelyzetbęn a jegyzo és az a|jegyzők egyideju akadéiyoztatása vagy távolléte esetén a
jegyzó helyettesítésérę_ a munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével _ az sZMsZ 70lA. $-át kell
megfelelően alkalmazni. A jegyzo és az aljegyzők egyideju akadéiyoztatása vag3ĺ távolléte esętén a
munkáltatói jogok gyakoľlásában a jegyzőt a munkaĹigyekért felelős szervezeti egység vezetője
helyettesíti.
12.$
(I) Ez

kihiľdetésenapjźn 14:00 óľakor lép hatályba. Kihiľdetése a Polgármesteľi Hivatal
hirdetőtábláj án való kifiiggesztéssel ttlľténik.
(2)Eza ľendelęt a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetmegszűnésével egyidejűleg hatéúyétvesni.

A

a rendelet a

47812020. (XI. 3') Korm. rendelet szęrinti veszélyhelyzetben, a Kat. 46. $ (4) bekezdése alapjźln a

Képviselő-testiilet hatáskörébęn

\\'

.ôo/9árrnes\o'

^(

I)ľ. Bots

ffi

;iĺĺł:gytő

*2.{.
J

