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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: 
 
21/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az Aszód, Gesztenye sor, Falujárók útja (hrsz.: 

1357/69 és 1284), Hegyalja u., Miskolci köz útépítési munkáinak tervezésére beérkezett 
ajánlatok kiértékeléséről 

 
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Aszód, Gesztenye sor, 

Falujárók útja (hrsz.: 1357/69 és 1284), Hegyalja u., Miskolci köz építési munkáinak tervezésére 
beérkezett ajánlatok kiértékeléséről szóló előterjesztést, és megbízta a Polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó VIAPLAN 2000 Bt. (2170 Aszód, Rákóczi utca 14/a.)-vel 
bruttó 1.524.000.-Ft értékben szerződést kössön. 

 
A szerződés határidőn belül megkötésre került, a tervezés, engedélyezés elindult. 
 
22/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésének tárgyában 
 
 
A Polgármester az ingatlan további hasznosítása kérdésében egyeztetni szeretett volna a Factory 
Workers Hostel Kft-vel. Ennek céljából 2020. március 02. napján kelt levelében felvette a 
kapcsolatot a cég képviselőjével. A levelet a tértivevény tanúsága szerint a cég meghatalmazottja 
2020. március 05. napján átvette. A cég képviselője időpont egyeztetés céljából továbbiakban nem 
jelentkezett. 
 
27/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével 

összefüggésben 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Alapítványtól érkezett 
levélben megfogalmazott, a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő –Nevelést Oktatást Végző Iskola és EGYMI feladatellátásának támogatására 
vonatkozó kérést nem támogatta. 
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A Polgármester a Hatvani Lesznai Anna Alapítványt a határozat tartalmáról határidőn belül 
tájékoztatta. 
. 
 
28/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 

Gyógyításáért kérelmével összefüggésben 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítványtól érkezett levélben 
megfogalmazott, a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentésének, őrzött szállításának 
és neonatológiai sürgősségi ellátásának támogatására vonatkozó kérést nem támogatta. 
A Polgármestert a Peter Cerny Alapítványt a határozat tartalmáról határidőn belül tájékoztatta. 
 
 
29/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozata a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok 

önkormányzati szintű ellátására kötött megbízási szerződésben vállalt megbízási díj 
emeléséről 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Start 2000 Kft-vel (képviseli: Kis Róbert) 
(3000 Hatvan, Szőlőhegy u. 16.; adószám: 15730435-2-13) 2017. december 28. napján kötött 
megbízási szerződésben foglalt havi 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint +ÁFA, tehát bruttó 88.900 
Ft/hó, azaz nyolcvannyolcezer-kilencszáz forint összeg bruttó 130.000 Ft-ra történő megemelését  
Aszód Város Önkormányzata (és az általa működtetett Védőnői Szolgálat 2170 Aszód, Kossuth 
L. u. 84. szám) és intézményeire (Aszódi Polgármesteri Hivatal, Aszódi Napsugár Óvoda, 
„Aranykapu” Bölcsőde, Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye, Aszód 
Városi Kulturális Központ) kiterjedően nem támogatta. 
 
A döntésről a  munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátására megbízottal a határozat 
tartalmát határidőn belül közöltük, aki szerződést ezek után felmondta. 
 
30/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási díjának 
emeléséről  
 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő - testülete dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási 
díját felülvizsgálta és úgy döntött, hogy Aszód Város Önkormányzata jogi képviseletét ellátó dr. 
Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási szerződés alapján járó díjazását 2020. március 01. 
napjától – a kérelmében leírtak megvizsgálása és azok mérlegelése után - nem emeli meg.   
A Polgármester a szükséges intézkedéseket határidőn belül megtette, a megbízott a döntést 
tudomásul vette. 
 
32/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes és 
kedvezményes használatba adásáról 
 
A Polgármester a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodások megkötését az 
érintett kedvezményezettekkel kezdeményezte. 
 
Az együttműködési megállapodások elkészültek, az aláírás a veszélyhelyzetre tekintettel későbbi 
időpontban történik, a helyiségeket nem használják. 
 
33/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat az Aszód Városért Alapítvánnyal kötött Aszód, Mély 

út 364 hrsz. alatti ingatlant érintő, használatba adási szerződés megszűntetése 
tárgyában 
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Aszód Város Önkormányzat Képviselő – 
testületének 174/2016. (XII. 08.) számú határozatával jóváhagyott Aszód Városért Alapítvánnyal 
kötött használatba adási szerződés, 2020. március 01. napjával történő közös megegyezéssel való 
megszüntetését nem fogadta el, kérte a szerződésben kikötött felmondási idő – 2 hónap- 
betartását. Aszód Városért Alapítvány elmaradt beszámolójáról benyújtotta.  
 
36/2020. (II.26.) ÖKT sz. határozat „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további 

kiadásáról 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság 
szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatok ellátása tárgyában, Rácz Zoltán egyéni vállalkozó 
2020. március 31. napi hatályú felmondását elfogadta.  
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárást lefolytatta. A polgármester és 
a jegyző a további szükséges intézkedéseket megtette.  
 
42/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az Aqua Vital Hungary Kft-vel kötött bérleti és 
karbantartási szerződés felmondásáról 
Az Aqua Vital Hungary Kft.-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.) ballonos ivóvizet 
biztosító Aqua Cooler készülék bérlése és hozzá kapcsolódó karbantartási szolgáltatás tárgyában 
2014. március 19-én kötött vállalkozási szerződés a megszabott határidőn belül felmondásra 
került.  
 
43/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat a GLX Média Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
felmondásáról 

 
A GLX Média Kft.-vel (székhely: 1155  Budapest, Wysocki u. 1.) élő és archív video állományok 
publikálása és közvetítése interneten  keresztül szolgáltatás tárgyában 2019. március 1-én kötött 
vállalkozási szerződés a megszabott határidőn belül felmondásra került. 
 
44/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további 
kiadásáról 
 
A Polgármester határidőn belül gondoskodott a nyertes pályázóval történő szerződés 
megkötéséről, valamint a kapcsolódó feladatok megvalósításáról.  
 
46/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat az óvodai felvételi beiratkozás időpontjának 
meghatározása 
 
Az EMMI  2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai 
beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában foglaltak szerint történt a csoportos 
beiratkozás lebonyolítása. 
 
47/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat  a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati 
szintű ellátásáról 
 
Aszód Város önkormányzat pályázatot írt ki a határozat szerinti ajánlati felhívásban foglaltak 
szerint. 
A polgármester az ajánlati felhívást megküldte négy a feladat elvégzésére alkalmas cég/személy 
részére. 
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48/2020. (III.26.) ÖKT sz. határozat  a 46/2014. (III.27.) számú határozattal jóváhagyott 
35/2016. ( III.31.) számú határozattal módosított munkamegosztási megállapodások 
módosítására 
 
A jegyző és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a módosított 
megállapodásokat határidőn belül aláírták. 

52/2020. (IV. 27.) ÖKT sz. határozat Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 
Muzeális Gyűjteményben az intézményvezetői tisztség betöltetlensége miatt vezetői 
megbízásra 

Nagy Judit megbízást kapott az intézményvezetésre a pályázat lebonyolításáig. 

53/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 
Muzeális Gyűjteménye igazgatói (magasabb vezetői) pályázat kiírásáról 

A pályázat kiírásra került, 2020. június 4. a határidő. 

56/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat a 2020. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról 
 
Az ajánlati felhívás megtörtént. jelenleg a hiánypótlási felhívás ment az ajánlattevőknek. 
 
57/2020. (VI.27.) ÖKT sz. határozat a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezői munkák közbeszerzésének elindításáról 
 
A felhívás 2020. május 15-én került közzétételre, a határidő 2020.  június 5.  
 
58/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozat a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok 
önkormányzati szintű ellátásáról 
 

A nyertes ajánlatot tevővel  Navigates Bt.-vel (Horkai István ügyvezető,  Cégjegyzékszám 05 06 
015572,  3561 Felsőzsolca, József A. u. 1.)  a szerződés megkötésre került. 
 
59/2020. (IV. 27.) ÖKT sz. határozat a GLX Média Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

felmondásáról 

 
A szerződés felmondásra került. 
 
Aszód, 2020. május 21.       
        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
         polgármester 
 
 
Látta:  
   Dr. Ballagó Katalin  
                                       jegyző 


