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Előterjesztés   

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú 

határozatának végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2016. (XII.08.) számú határozata 

jóváhagyta az Aszód Városért Alapítvánnyal kötött használatba adási szerződést a 2170 Aszód, 

Mély u. 364 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

Aszód Városért Alapítvány Kuratóriumi Elnök Asszonya, 2019. december 11. napján, az Aszód 

Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2170 Aszód, Mély u. szám alatt lévő, 364 

hrsz. alatt nyilvántartott 112 négyzetméter alapterületű ingatlant érintően rendelkezésére álló 

ajtókulcsokat leadta, Aszód Város Önkormányzatánál.  

Aszód Város Önkormányzat Polgármestere 2020. február 04. napján kelt levelében megkereste 

Aszód Városért Alapítvány Kuratóriumi Elnökét és tájékoztatta, hogy az Alapítvánnyal kötött 

használatba adási szerződés 29-31. pontjai alapján a szerződő felek a szerződés teljesítése során 

egymással kötelesek együttműködni. A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. A 

szerződés megszűnésére a Ptk. szabályai az irányadók, azzal, hogy a szerződés megszűnése a 

kezdeményezéstől számított 2 hónapnál korábban nem következhet be.  

A Kuratórium Elnöke leadta ugyan a fenti ingatlan kulcsait 2019. december 11. napján, de 

ekkor semmilyen nyilatkozatot nem tett a fenti használatba adási szerződés 31. pontját érintő 

szerződés megszűnéséről. Fentieket figyelembe véve mielőbb – 2020. február hónapban –, 

írásban történő nyilatkozatot kért Aszód Város Önkormányzata, az Aszód Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 174/2016. (XII.08.) számú határozatával jóváhagyott használatba adási 

szerződéshez fűződő esetleges megszűntetési igényéről. 

Aszód Városért Alapítvány Kuratóriumi Elnöke 2020. február 21. napi keltezésű 

válaszlevelében Aszód Város Önkormányzat Képviselő – testületének 174/2016. (XII. 08.) 

számú határozatával jóváhagyott Aszód Városért Alapítvánnyal kötött használatba adási 

szerződés tekintetében a közös megegyezéssel való megszüntetést javasolta 2020. március 01. 

napjától. 

Aszód Városért Alapítvánnyal kötött Aszód, Mély út 364 hrsz. alatti ingatlant érintő, 

használatba adási szerződés megszűntetése tárgyában Aszód Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 33/2020. (II.26.) számú határozata rendelkezett arról, hogy Aszód Város 

Önkormányzat Képviselő – testületének 174/2016. (XII. 08.) számú határozatával jóváhagyott 
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Aszód Városért Alapítvánnyal kötött használatba adási szerződés, 2020. március 01. napjával 

történő közös megegyezéssel való megszüntetését nem fogadja el, kéri a szerződésben kikötött 

felmondási idő – 2 hónap- betartását, valamint az Aszód Városért Alapítvány nyújtsa be az 

elmaradt beszámolóját a szerződésben foglaltak szerint. 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2020. (II.26.) számú határozatával 

az Aszód Város Önkormányzat Képviselő – testületének 173/2016. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás megszüntetésének vagy 

fenntartásának tekintetében történő egyeztetés tényét is tudomásul vette. 

 

   Az Aszód Városért Alapítvány a 2018. évi Podmaniczky pince gazdálkodásának elszámolását 

2019. december 10. napi keltezéssel elkészítette. Az abban leírt bevételi adatok és a 

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapon teljesített 2018. évre vonatkozó „A 

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági 

melléklet” adataiban a Podmaniczky Városi Pince fenntartási költségeit fedező adományok 

tekintetében eltérés mutatkozik. Az eltérésre tekintettel a beszámoló  nem elfogadható. 

    Továbbá Aszód Város Önkormányzat Képviselő – testületének 174/2016. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyott Aszód Városért Alapítvánnyal kötött használatba adási szerződés 

21.) pontja alapján, miszerint a használatba vevő – azaz az Aszód Városért Alapítvány - minden 

év május 31. napjáig írásbeli beszámolót küld arról, hogy az üzemeltetési feladatainak miként 

tett eleget. A beszámoló szöveges és számszaki részből áll. Erre a pontra figyelemmel a 

beszámoló nem felel meg a szerződésben foglalt kritériumoknak, mivel nem tartalmaz részletes 

szöveges részt a bevételek tekintetében sem. A szerződés idézett pontjának való megfelelés 

hiánya miatt sem fogadható el a beszámoló. 

   Aszód Városért Alapítvány a 2019. évi Podmaniczky pince gazdálkodásának elszámolását 

2020. március 16. napi keltezéssel elkészítette. Aszód Város Önkormányzat Képviselő – 

testületének 174/2016. (XII. 08.) számú határozatával jóváhagyott Aszód Városért 

Alapítvánnyal kötött használatba adási szerződés 21.) pontja alapján, miszerint a használatba 

vevő – azaz az Aszód Városért Alapítvány - minden év május 31. napjáig írásbeli beszámolót 

küld arról, hogy az üzemeltetési feladatainak miként tett eleget. A beszámoló szöveges és 

számszaki részből áll. Erre a pontra figyelemmel ez a beszámoló sem felel meg a szerződésben 

foglalt kritériumoknak, mivel nem tartalmaz részletes szöveges részt a bevételek tekintetében 

sem. A szerződés idézett pontjának való megfelelés hiánya miatt nem elfogadható a beszámoló. 

 

A fentiek szem előtt tartásával kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 

megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2020. (IV.   .) határozata  

 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú 

határozatának végrehajtásáról 

 

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke%20honlapon%20teljesített%202018
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1. Aszód Városért Alapítvány, Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2020. (II.26.) számú határozatára hivatkozva benyújtotta a Podmaniczky pince 

gazdálkodásának 2018. évi beszámolóját. Az abban közölt adatok, valamint a 

birosag.hu felületen megadott adatok eltérése miatt a 2018. évi beszámolót, a Képviselő 

– testület nem fogadja el. Továbbá a 2018. évi beszámoló nem tartalmaz részletes 

szöveges részt a bevételek tekintetében sem, így erre hivatkozva sem fogadja el a 

Képviselő-testület. 

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II.26.) számú 

határozatára hivatkozva az Aszód Városért Alapítvány benyújtotta a Podmaniczky 

pince gazdálkodásának 2019. évre vonatkozó beszámolóját, amely nem tartalmaz 

részletes szöveges részt a bevételek tekintetében, azaz nem felel meg a használatba adási 

szerződés 21.) pontjában foglaltaknak, így a Képviselő- testület nem fogadja el.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

 

Aszód, 2020. április 21. 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

                     polgármester  

  

 

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

 

 

Melléklet: - a Podmaniczky pince gazdálkodásának 2018. évre vonatkozó beszámolója 

- a Podmaniczky pince gazdálkodásának 2019. évre vonatkozó beszámolója 












