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

       

      Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

              dr. Negyela Katalin aljegyző 

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: 

 

119/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos 

utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub 

Hagyományőrző Egyesület részére 

 

A polgármester Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesületet értesítette, a használati 

szerződést előkészítette és az Önkormányzat nevében aláírta. 

 

120/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú terület 

telekalakítási eljárásának megindításáról  

 

A polgármester az Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú terület megosztásához szükséges 

telekalakítási eljárás lebonyolításával járó teendők elvégzését megkezdte. 

 

122/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról 

 

A Polgármester a MEGÜ Bt. irányában valamint a Népegészségügyi Osztály, a NEAK és a 

hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságok előtt az iskolavédőnői szolgálat önkormányzati 

működtetése kapcsán eljárt. A módosított működési engedélyt a Népegészségügyi Osztály 

kiadta, az iskolai védőnők közalkalmazotti kinevezése 2021. január 1. napjával elkészült. A 

NEAK részére a finanszírozási szerződés kérelmet megküldtük, előzetes egyeztetés alapján 

december 5-ig megkötésre kerül. 

 

123/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan 

Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 

010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában 
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Aszód Város Önkormányzata, az Aszód FC Utánpótlásáért származtatott jogi személlyel 

támogatási szerződést kötött a melléklet szerint az alábbi kiegészítésekkel: 

 

1. 2020. év IV. negyedévre 1.100.00,- Ft a támogatás összege, amelyből az utalás összege   

1.000.000,- Ft (csökkentés oka a 100.000,- Ft önkormányzat által kifizetett rezsi költség) 

2. Támogatási szerződés 4. pontja egészüljön ki: „4.12) pályázati önerő biztosítása” 

 

124/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat használatba adási szerződésre vonatkozóan az Aszód 

FC Utánpótlásáért tekintetében az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 

hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában 

 

Polgármester a használatba adási szerződést aláírta. 

 

125/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat telekommunikációs toronynak helyt adó Aszód 

belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Pannon Antenna Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 47.) Aszód belterület 681/22 hrsz-

ú ingatlanra tett vételi ajánlatát visszautasította. 

 

126/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat az 1476/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről 

 

A polgármester az adásvételi szerződés aláírta és a az MNV Zrt. részére megküldte. 

 

127/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás díjának 

megemeléséről 

 

  A Polgármester a Galga Televíziót üzemeltető VARGA MM St. Bt.-vel (székhely: 2192 

Hévízgyörk, Úttörő u. 44.) kötött szerződést a határozatnak megfelelően módosította. 

 

128/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó bérleti 

szándékával összefüggésben, az Aszód belterület 681/20. helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 

 

A Polgármester gondoskodott Karácsony Tibor László testületi döntésnek megfelelő 

kiértesítéséről. 

  

129/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás 

jóváhagyására 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján – a települési főépítészi 

feladatkör ellátására határozatlan időre megbízta az NRZST Építészműhely Kft.-t ( 
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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. 

A polgármester a főépítésszel kötendő megbízási szerződést az önkormányzat nevében aláírta. 

 

132/2020. (X.14.) ÖKT sz. határozat egyes adótárgyak elévülési időn belüli mentesítéséről 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes adótárgyak elévülési 

időn belőli mentesítéséről szóló előterjesztést. A szükséges lépések megtétele megtörtént, az 

érintettek körét az adóhatóság határozatban értesítette. 

 

134/2020. (X.14.) ÖKT sz. 2020. évi városi kitüntetésekről 

 

  A Képviselő-testület a 2020. évi városi kitüntetésekről szóló előterjesztést megtárgyalta és 

Díszpolgári Címet adományozott posztumusz Rónai Lajos részére, Aszód Városért Díjat 

adományozott Barnáné Vankó Mónika  valamint  Budai András részére és Koren István-díjat 

adományozott Hagyó Dénes részére. A határozattal összefüggésben szükséges teendők 

folyamatban vannak, a veszélyhelyzter tekintettel átadási ünnepségre nem került sor. 

 

Tájékoztatás 

 

   Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében Anyaként IS sikeres 

nők címmel pályázatot írt ki Aszódon élő nők számára. A pályázat célja a 18 év alatti gyermeket 

nevelő és az élet egyéb területein is helytálló nők elismerése volt. 

   A pályázatra kettő pályázó nyújtott be pályázati űrlapot. Pályázatuk formailag érvényes volt, 

azt öt tagú bizottság elbírálta. 

   A bíráló bizottság mindkettő pályázót egyhangúlag támogatta, melynek eredményeképpen 

egyenként bruttó 75.000,- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül Puskásné 

Lénárt Anna és Zsemberovszky Veronika. 

   Továbbá Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében „Több, mint 

mozgás” címmel is írt ki pályázatot Aszódon élő, versenyszerűen sportoló diákok számára. A 

pályázat célja a tehetséges, Aszódon élő, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen 

sportoló, egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása. 

   A pályázatra kettő pályázó nyújtott be pályázati űrlapot. Pályázatuk formailag érvényes volt, 

azt a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elbírálta. 

   A bíráló bizottság egyhangúlag támogatta Bata Anna Édua és Juhász Nóra pályázókat, 

melynek eredményeképpen egyenként bruttó 50.000,- forint összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesülnek. 

  A kiértesítésük és a pályázat nyerteseivel történő támogatási szerződés megkötése 

folyamatban. 

A „Több, mint mozgás” címmel kiírt pályázatra nemj volt jelentkező. 

 

 

Határozati javaslat: 
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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  az 2020. október 14-

én hozott 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 számú 

határozatokról valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló polgármesteri jelentést 

elfogadja. 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

Aszód, 2020. november 19.       

 

 

 

                                                                                                           Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

                      polgármester 

 

 

  

Látta:  

 

 

    Dr. Ballagó Katalin        

                                                          jegyző 

 


