
1 
 

Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörének polgármester általi gyakorlásáról 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletét.  

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város 

Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

A képviselő-testület feladat- és hatáskör gyakorlása során az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

és b) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 48. § (1) bekezdésre tekintettel - rendeletet alkot, határozatot hoz. 

Az Mötv. 1. § 3. pontja alapján a képviselő-testület határozata; normatív határozat és egyedi 

határozat. 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

a polgármester gyakorolja az ott meghatározott korlátra figyelemmel. A hivatkozott rendelkezés 

ugyanakkor nem szabályozza a feladat- és hatáskört érintő döntési formákat, vagy az attól való 

eltérést. 

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium álláspontja szerint - éppen az előzőekre tekintettel - 

a polgármester döntései a képviselő-testületet megillető döntési formában keletkezhetnek. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület üléseit- hivatkozással a 

Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére - nem hívom össze, 

azonban az alábbi előterjesztések tekintetében tervezek fentieket is figyelembe véve döntést hozni. 

 

Előterjesztések:  

Előterjesztés az Aszód városban működő Kondoros téri piac látogatásának eltérő 

szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 

Előterjesztő:  Polgármester  

Előadó:  Polgármester 

 

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti 

díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
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Előterjesztő:  Polgármester  

Előadó:  Polgármester 

 

 

Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

események kihirdetett veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló rendelet 

megalkotására 

 

Előterjesztő:  Polgármester  

Előadó:  Polgármester 

 

 

Aszód, 2020. május 04.  

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 


