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Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:  

dr. Negyela Katalin aljegyző 

 

Előterjesztés 

a 129/2020. (X.14.) számú önkormányzati határozat módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 

8-ig.  

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

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

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel, a Képviselő-testület rendes novemberi 

ülését – hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt 

levelére – nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 

 

2020. február 14-én Marsalné Kovács Judit egyéni vállalkozó (székhely: 1027 Budapest, Fő u. 

80.) a MIKRO-M Bt. (székhely: 1194 Budapest, Segesvári utca 43.; képviseli: Marsal Gábor) 

egyetértésével kérelmet intézett Aszód Város Polgármesteréhez, indítványozva a MICRO-M 

Bt-vel kötött szerződés megszüntetését azzal, hogy a továbbiakban Marsalné Kovács Judit 

egyéni vállalkozóként látná el a feladatot, határozatlan időre kötött szerződéssel. Ehhez a 

Képviselő-testület 31/2020. (II.26.) számú döntésével hozzájárult.  

A Képviselő-testület a 117/2020. (IX.16.) számú határozattal döntött a főépítészi megbízási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés tudomásul vételéről 2020. szeptember 

30. napjával. 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a főépítészi feladatkör betöltése érdekében 

keressen olyan szakembereket, akik a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtaknak eleget 

tesznek és megbízási díjért készek elvállalni a feladatot, és az új megbízást lehetőség szerint a  
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következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

A határozat értelmében megkerestem az NRZST Építészműhely Kft-t, Hayde Tibort, aki 

korábban már ellátta Aszódon a főépítészi feladatokat, helyismerettel rendelkezik és vállalná a 

főépítészi munkát. 

A Képviselő-testület a 129/2020. (X.14.) sz. határozattal úgy döntött, hogy a települési 

főépítészi feladatkör ellátására 2020.  október 15. napjától határozatlan időre megbízza az 

NRZST Építészműhely Kft.-t (Cégjegyzékszám: 01-09-684474 Székhely: 1015 Budapest, 

Széna tér 7. III. em. 10., képviseli: Hayde Tibor Ervin). A települési főépítészi feladatokat: 

Hayde Tibor Ervin okleveles építészmérnök látja el.  

Az NRZST Építészműhely Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-684474 Székhely: 1015 Budapest, 

Széna tér 7. III. em. 10.) képviseletében Hayde Tibor Ervin okleveles építészmérnök utóbb 

jelezte, hogy egyéni vállalkozóként látná el a főépítészi feladatot, oly módon, hogy nem az 

NRZST Építészműhely Kft.-n keresztül szerződne, hanem mint Hayde Tibor Ervin egyéni 

vállalkozó kötne szerződést (adószám: 70923568-1-41; ev. nyilvántartási száma: 55235518; 

statisztikai számjel: 70923568-7111-231-01). A szerződés tartalma nem változna.  

Módosításának indokaként célszerűségi szempontot jelölt meg, hiszen más település főépítészi 

feladatait is egyéni vállalkozóként teljesíti. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzata     /2020. (XI. …...) határozata a 129/2020. (X.14.) számú 

önkormányzati határozat módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, a 

129/2020. (X.14.) számú  határozattal jóváhagyott,  az NRZST Építészműhely Kft.-vel 

(Cégjegyzékszám: 01-09-684474 Székhely: 1015 Budapest, Széna tér 7. III. em. 10., képviseli: 

Hayde Tibor Ervin) Aszód város főépítészi feladataira  2020. október 15-től határozatlan időre 

kötött szerződést módosítja, oly módon, hogy Hayde Tibor Ervin egyéni vállalkozóként 

(adószám: 70923568-1-41; ev. nyilvántartási száma: 55235518; statisztikai számjel: 70923568-

7111-231-01) látja el Aszód Város főépítészi feladatát.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Aszód, 2020. november 17. 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

         polgármester 

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin   

         jegyző 


