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Előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladatait és hatáskörét a veszélyhelyzet ideje alatt a 
polgármester gyakorolta.  

Ez a rendelkezés lehetővé tette, hogy a polgármester, indokolt esetben rendeletet is alkosson. A 
veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott rendeletek:  

- a 9/2020. (V.28.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról; 

- a 10/2020.(V.28.) rendelet Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról 
szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 
Mindkét rendelet megalkotása előtt a képviselő-testület tagjainak megküldésre került 
egyeztetésre.  

A rendeletek veszélyhelyzet alatti megalkotásának indokai: 

A 9/2020. (V.28.) rendelet (HÉSZ módosítás) esetében az állami főépítész záró véleménye a 
veszélyhelyzet ideje alatt érkezett meg, és mivel a módosítás kiemelt kormányzati beruházást, 
illetve az M1 autópálya bővítését is érintette, a módosítás átvezetése nem tűrt halasztást. 

A10/2020.(V.28.) rendelet (Összefogás Építési Alap) esetében az egyeztetés a pályázati 
rendszer átalakításáról már korábban megkezdődött, a rendelet módosítása amiatt volt 
szükséges, hogy a pályázat kiírható lehessen oly módon, hogy az építési tevékenység még 
befejezhető legyen november 15-e előtt.  

 

Biatorbágy, 2020. június 24. 

    Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020 (    ) határozata 

A veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt megalkotott 
rendeletekről szóló előterjesztés tekintetében az alábbiak szerint döntött: 
 

- a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 9/2020. (V.28.) számú, valamint  

- Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló 6/2018.(III.30.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2020.(V.28.) számú rendeleteket 
felülvizsgálta, azokat megerősíti és hatályukban fenntartja. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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