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

 
 

Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörének 

polgármester általi gyakorlásáról 

 

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 az alábbi  előterjesztések 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. 

 

Előterjesztések: 

 

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól 

szóló  12/2014. (IX.12.)  önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

2. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati 

jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

3. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló  24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet  

módosítására 

Előterjesztő:  Polgármester 
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4. Előterjesztés a játszóterek és sportparkok használati rendjéről szóló rendelet 

megalkotásra 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési és stratégiai 

ellenőrzési tervének (2021-2024. év)  jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő: Jegyző  

 

6. Előterjesztés a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtására Aszód Város 

Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

7. Előterjesztés a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2021. évi bérleti díjának 

megállapítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

8. Előterjesztés  értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos 

döntésre 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

9. Előterjesztés fenntartható városi mobilitási terv készítésére kiírandó  ajánlati 

felhívásról 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

10. Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó 

partfal vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

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

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

ZÁRT Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézmény 

intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

Aszód 2020. 11. 19. 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

         polgármester 


