Aszód Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL
2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Juhászné Kovács Edit szervezési ügyintéző

Jelentés
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között tett intézkedésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő:
2/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat a fogászati alapellátásban használt, Aszód város
Önkormányzata tulajdonában álló hőlégsterilizátor meghibásodás miatti cseréjének
jóváhagyására
A használt, OH 300/40 sterilizátor vételárának fedezetét, Aszód Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében, a beruházások között tervezte. A fogorvosok a csere jóváhagyásáról értesültek.
3/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő üzlethelyiség helyiségbérleti szerződésének módosítására
Tóth Éva egyéni vállalkozó bérlő a 2170 Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti üzlethelyiségek
együttes bérlésére 2015. március 2. napján kelt helyiségbérleti szerződés 4. pontjában foglalt
határozott időtartam 2020. március 1. napjáról 2020. február 1. napjára történő módosulásáról
értesült. Értelemszerűen a bérlemény visszavétele folyamatban van.
6/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirat
módosításáról
A dokumentumok figyelemmel a Kult. tv. 69. § d) pontjára és a 78/J. § (1) bekezdésre megküldésre
kerültek az EMMI részére, válaszukat várjuk.
7/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásáról
Az ajánlatok bekérése közbeszerzésre az ajánlati felhívás szerint, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására megtörtént, a nyertes ajánlattevő, akivel a szerződéskötés –
mivel a határozatban meghatározott keretösszegen belül van a vállalási díj – folyamatban van.
Cégnév: Dr. Egresi Márton E.V.
Cím: 1238 Budapest, Új Élet utca 4.
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E-mail: kozbeszerzes.egresi@gmail.com
Telefon.: +36-30-5946159
9/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat műszaki ellenőrének
kiválasztásáról
Az ajánlatok bekérése közbeszerzésre az ajánlati felhívás szerint, a projekt tárgyában műszaki
ellenőri feladatok ellátására megtörtént, a nyertes ajánlattevő, akivel a szerződéskötés – mivel a
határozatban meghatározott keretösszegen belül van a vállalási díj – folyamatban van.
Cégnév: Manrex Bt.
Képviselő: Hámor József ügyvezető
Cím: 8622 Szántód, Móricz Zs. u.111.
E-mail: hamorjo08@gmail.com
Telefon.: +36-30/955-0858
10/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat belterületi utak tervezéséről
Az ajánlatok bekérése az ajánlati felhívás szerint megtörtént, és a nyertes ajánlattevő:
Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt.
Képviselő: Marton Zoltán ügyvezető
Cím: 2170 Aszód, Rákóczi utca 14/A.
E-mail: viaplan2000@gmail.com
Telefon.: +36-30/478-4547
Az utak tervezési költsége betervezésre került Aszód Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetésébe.
11/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat Aszód Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervéről
A 2020. évi közbeszerzési tervnek a város hivatalos honlapján történő közzététele megtörtént.
12/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán
húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról
A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a vis maior pályázat benyújtása megtörtént, azonban
még szükséges a képviselő-testület további döntése, ennek érdekében a 2020. február 26-i
testületi ülésen ismét tárgyalásra kerül.
13/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az építésügyi igazgatási feladatok átadásával
összefüggő megállapodás jóváhagyására
A polgármester a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, a Pest Megyei Kormányhivatallal
megkötötte a határozati javaslat mellékletét képező megállapodást. Az esetleges pontosításokra
kiterjedően szükségesség esetén a teljességi nyilatkozat aláírásra kerül.
14/2020. (I.22.) ÖKT sz. határozat az orvosi ügyelet további működésére
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A polgármester az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel megkötötte a határozati javaslat
mellékletét képező megállapodást. 2020. január, február hónapra már az így jóváhagyott – a 2019.
évihez mérten – csökkentett összeget számlázta az ügyelet.
A 2020. január 22. napi testületi ülésen elhangzott az, hogy közösségi házról tájékoztatást
kér Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete, melynek az alábbi tájékoztatással
teszünk eleget.
A tájékoztató kettő fő részre tagolódik, egyrészt az iktatott ügyiratok ismertetése, másrészt
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületi anyagainak bemutatása.
A többfunkciós közösségi ház megvalósulási terveiről az alábbi iktatott ügyiratok állnak
rendelkezésre, melyeket időrendi sorrendben ismertetek:
Aszód Város Polgármestere 2018. február 15. napján megkereste az Emberi Erőforrások
Minisztériumát, melyben ismertette, hogy az önkormányzat fontos célkitűzése egy saját,
többfunkciós, kulturális központ létrehozása. Segítség kérését nevesítette a levél a tervek
megvalósításához.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára 2018. március 13.
napján kelt levelében válaszolt, melyben anyagi eszközök biztosítása érdekében javaslatot tett.
A javaslat egyik része arra vonatkozik, hogy a polgármester kezdeményezzen egyeztetést a Pest
Megyei Önkormányzattal a 2021-ig várható pályázati felhívásokról. A javaslat másik része
ismerteti, hogy a Kormány egyedi döntése alapján történhet támogatás biztosítása. Ehhez
kidolgozottabb koncepciót (megvalósíthatósági tanulmányt) kértek. A koncepció alapján tudják
a kormány döntését kezdeményezni, a tervek elkészítésének támogatásáról.
Aszód Város Polgármestere 2018. március 23. napján megkereste Pest Megye Közgyűlésének
Elnökét és támogatását kérte a projekt megvalósításához.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa 2018. március 20. napján kelt levelében
megköszönte a 2018. február 15. napján kelt Aszód Város Polgármestere által küldött levelet és
javasolta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához forduljon támogatási kérelmével a
tárgyi ügyben.
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 2018. április 12. napján érkezett levelében a tárgyi üggyel
összefüggésben megírta, hogy további egyeztetés szükséges a kulturális központ tervével
kapcsolatban.
Aszód Közösségi Ház építéséhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 2018. május 02.
napján ajánlati felhívás készült és árajánlat kérése iránti megkeresések is kiküldésre kerültek.
Aszód Város Önkormányzata 2018. május 23. napi keltezéssel JRT Stúdió Bt-vel vállalkozási
szerződést kötött megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Aszód Város Polgármestere 2018. augusztus 13. napján tájékoztatta az Emberi Erőforrások
Minisztériumát, hogy a megvalósíthatósági tanulmány hamarosan elkészül és időpontot kért a
tanulmány személyesen történő bemutatására. Aszód Város Polgármestere 2018. október 08.
napján is kért időpontot személyes találkozóra.
Az iratokból látható, hogy a személyes találkozó 2018. decemberében létrejött a kulturális
ügyekért felelős helyettes államtitkár asszonnyal. Továbbá 2019. június 20. napi keltezéssel a
kulturális ügyekért felelős helyettes államtitkár asszonytól a felülvizsgált projekt költségvetésre
támogatást kért Aszód Város Polgármestere.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületi anyagai - jegyzőkönyvek és előterjesztések -,
között keresve pedig az alábbiakat találtuk.
Időrendi sorrendben szeretném ismertetni a linken keresztül,
Önkormányzat
Képviselő-testület
ezen belül a testületi üléseknél elérhető
vonatkozó anyagokat.
 A rendelkezésre álló iratanyagokat áttekintve, a legkorábbi utalást a témában a 2018.
március 22. napján megtartott testületi ülés előterjesztései között leltük fel.
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A 17. napirendi pont előterjesztése szól a többfunkciós kulturális központ létesítésének
előkészítő lépéseiről. Az előterjesztés utal, Aszód Város Önkormányzata által, 2018. február 15.
napján kelt, emberi erőforrás miniszternek címzett megkeresés megküldésére, a többfunkciós
kulturális központ létesítésére vonatkozó támogatás tárgyában. Erre a levélre az Emberi
Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára válaszolt. Az előterjesztés és
mellékletei
teljes
terjedelmükben
elérhetők
a
https://aszod.hu/wp-site/wpcontent/uploads/2018/03/17-napirend-eloterjesztes-toebbfunkcios-kulturalis-koezpontleptesitesenek-elokeszito-lepeseirol.pdf linken.
Az 50/2018. (III.22.) ÖKT sz. határozat többfunkciós kulturális központ létesítésének
előkészítő lépéseiről 2. pontjában Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazta a Polgármestert, hogy egy többfunkciós kulturális központ megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítése érdekében szaktervezőktől ajánlatokat kérjen be. Továbbá
rendelkezett a 3. pontban arról is, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
beérkezett ajánlatok alapján, szükség esetén, soron kívüli képviselő-testületi ülésen, de
legkésőbb a 2018. április 19-i rendes ülésén dönt a megvalósíthatósági tanulmány tervezőjének
személyéről.
 Továbbiakban, az előterjesztések között, a téma mentén böngészve láthatóvá vált a
2018. május 17. napján megtartott testületi ülés, előterjesztések cím alatt feltüntetett, 9.
napirendi pont, mely az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányára kiírt
pályázati felhívás eredményéről szól.
Az előterjesztés és melléklete teljes terjedelmében elérhető a https://aszod.hu/wp-site/wpcontent/uploads/2018/05/9-napirend-eloterjesztes-a-multifunkcios-kulturalis-koezpontmegvalosithatosagi-tanulmanyara-kiirt-palyazati-felhivas-eredmenyerol.pdf linken.
A 73/2018. (V.17.) ÖKT sz. határozat a multifunkciós kulturális központ megvalósíthatósági
tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről szól. Az 1. pontjában a Képviselő-testület
megállapítja, hogy az „Aszódi Közösségi Ház építéséhez megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére” kiírt ajánlatkérés eredményes volt, valamint a 2. pontban a Képviselő-testület
felkéri Polgármestert, a legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is megfelelő ajánlatot adó
JRT Stúdió Bt-vel (2120 Dunakeszi, Ágnes utca 11.) az Aszódi Közösségi Ház
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.
 Az előterjesztések között végül, de nem utolsó sorban a 2018. december 13. napján
megtartott testületi ülés, előterjesztések cím alatt feltüntetett, 11. napirendi pont az,
amely az az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati
felhívás eredményéről hozott határozat módosítását taglalja.
A 164/2018. (XII.13.) ÖKT sz. határozat az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági
tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről értelmében, Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2018. május 17.-i ülésén hozott 73/2018. (V.17.) ÖKT határozatának 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, a
legkedvezőbb árat meghatározó, formailag is megfelelő ajánlatot adó JRT Stúdió Bt-vel (2120
Dunakeszi, Ágnes utca 11.) (az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére) 5.100.000 Ft + 1.377.000 Ft ÁFA = 6.477.000 Ft értékben az ajánlatkérésnek és
ajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal a szerződést kösse meg.
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Az
előterjesztés
teljes
terjedelmében
elérhető
a
https://aszod.hu/wp-site/wpcontent/uploads/2018/12/11-napirend-et-az-aszodi-koezoessegi-haz-megvalosithatosagitanulmanyara-kiirt-palyazati-felhivas-eredmenyerol-hozott-hatarozat-modositasarol.pdf linken.
A fent nevezett és tervezett, Aszódi Közösségi Ház dokumentumelemei, látványtervei és tervei
elérhetőek a https://aszod.hu/onkormanyzati-intezmenyek/aszod-varosi-kulturalis-kozpont/
linken.
Egyéb vonatkozó anyag rendelkezésre állásáról – iktatott és nyilvános testületi
dokumentumokkal összefüggésben - nincs tudomásunk.
Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 22-én hozott 2,3,6,7,9,10,11,12,13
számú határozatokról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló polgármesteri jelentést
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

jegyző
folyamatos

Aszód, 2020. február 26.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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