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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  

2021.szeptember 20. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló (a 

továbbiakban: Kát.) 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

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

közgyűlés elnöke gyakorolta. Ennek keretében nem foglalhatott állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben jártak el. 

Tekintettel arra, hogy az egyes társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei 

hozták létre, így analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a 

társulási tanács elnöke hozhatta meg.  

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről a veszélyhelyzet megszűnése után az első 

társulási tanács ülésén az elnök beszámol.  

Az elnöki határozatokat terjedelmükre való tekintettel nem csatoljuk, elérhetőek a társulás 

honlapján:(http://halasregio.hu/tarsulas/dokumentumok/elnoki_hatarozatok/veszelyhelyzetben

_hozott_dontesek_2021_) 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseket a határozati 

javaslat szerint hagyja jóvá.  

Határozati javaslat: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 1/2021. (I.20.), 2/2021. (II.15.), 3/2021. 

(II.23.), 4/2021. (IV.19.), 5/2021. (V.18.), 6/2021. (VI.4.), 7/2021. (VI.4.) elnöki határozatait 

megvizsgálta, és változatlan formában hatályban tartja. 

 

Határidő: 2021.szeptember 20. 
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