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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. .Ballagó Katalin jegyző 
 

Előterjesztés  
Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. I. félévi munkaterve megállapítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-
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 Képviselőtestület 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését – 
hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére – nem 
hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés 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. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 44. § alapján 

a „képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, 

de évente legalább 6 ülést tart." 
A jelenleg hatályos a  helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 5/2015.(II.6.) 

önkormányzati 18. § (3) bekezdés értelmében  a Képviselő-testület  munkáját éves munkaterv alapján 

végzi, melyet a polgármester két ütemben készít elő. Az első félévi munkatervet a tárgyévet 

megelőző év decemberében tartott ülésen, a második félévi munkatervet a tárgyév júniusi ülésén 

terjeszti elő. A munkaterv tervezetet a polgármester irányításával a jegyző készíti elő.  
Az (5) bekezdés értelmében a  munkaterv tartalmazza  
a) a Képviselő-testület  rendes ülésének időpontjait,  
b) a Képviselő-testület  által megtárgyalni kívánt napirendi pontokat,  
c) jogszabály alapján kötelezően megtárgyalandó napirendi pontokat,  
d) az egyes napirendi pontok előterjesztőit,  
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e) az egyes napirendi pontot megtárgyaló bizottság(ok) megnevezését; 
f) annak jelzését, hogy a napirend előkészítése során közmeghallgatást kell tartani. 
 
Mivel 2021. február 8-ig tart a kihirdetett veszélyhelyzet, ezért január hónapra képviselő-testületi 

ülést nem tervezhetünk,  továbbá, ha veszélyhelyzet február 8-a után is fennáll, értelem szerint  nem 

tarthatunk képviselő-testületi ülést. 
Január hónapra tervezünk polgármesteri döntéseket, melyek határideje jogszabályi előíráson alapul. 
 
A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják meg a tervezett 

üléseknek, de természetesen ez év közben kiegészülhet azokkal a tárgyakkal, témákkal, amelyek az 

aktuális feladatokhoz kapcsolódnak. Azért is fontos a munkaterv összeállítása, mert tervezhetőbbé 

teszi az üléseket, megadja a felkészülés lehetőségét mind a szakma, mind a képviselők számára.   
Mint ahogy az előző években is tapasztalták már, a napirendek száma megnövekedhet minden ülés 

alkalmával, hiszen az élet hozta feladatok megoldásához igazodik egy-egy testületi ülés napirendje. 
A képviselő-testület ülésén a napirendi pontok tárgyalását követően a polgármester tájékoztatást ad: 

- a napirendi pontok tárgyalása végén a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,  
- két ülés időpontja közötti intézkedésekről,  
- a két ülés időpontja közötti legfontosabb eseményekről. 
 

A munkatervbe folyamatosan beépítésre kerülnek az év közben érkező időszerű, aktuális kérdések, 

feladatok, kiemelten a pályázati lehetőségekre és a megvalósítást követően az ezekről történő 

beszámolókra. 
A Jegyző az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve egész évben folyamatosan vizsgálja a 

rendeleteket az azokhoz kapcsolódó jogszabályi változásokat és szükség esetén beterjeszti a testület 

elé felülvizsgálatra, módosításra. 
A képviselő-testület üléseit a kötelező napirendi pontú üléseknél a jogszabályi előírások szerint, 

illetve fő szabály szerint  minden hó harmadik  szerdai napján  tartja 17.00 órától.  
 
Nem szerepel a munkatervben, de természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati 

lehetőségeket, így azok folyamatosan kerülnek napirendre. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg és hagyja jóvá 2021. év I. félévi 

munkatervet. 
 

Határozati javaslat 
Aszód Város Önkormányzata  

/2021. (XII. ….)  önkormányzati határozata 
a képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervéről 

 
 
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 a határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyta a Képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervét. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Aszód, 2020. 12. 08. 
  
 
 
                                                                                                Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                         polgármester  
Látta: 
 
 
Dr. Ballagó Katalin 
          jegyző 
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2021. JANUÁR 21.  POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 
***************************** 
 

1) Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda  nyári zárva tartás  meghatározására 
Előterjesztő: Intézményvezető 
 

2) Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde nyári zárva tartás  meghatározására 
                  Előterjesztő: Intézményvezető 
 

3) Előterjesztés a  2021. évi igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Polgármester 
 

4) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. január 14.  
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2021. FEBRUÁR 17. / SZERDA/, 17 óra 
******************************* 

1) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet  módosítására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

2) Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének bemutatására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

3) Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 

rendelet jóváhagyására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
4) Előterjesztés  a 2021. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosítására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

5) Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási terv 

elfogadására 
Előadó: Intézményvezető 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

6) Előterjesztés a könyvtár éves szakmai munkatervéről és az éves szakmai beszámolójáról 
Előadó: Intézményvezető 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

7) Előterjesztés a muzeális intézmény éves szakmai munkatervéről és az éves szakmai 

beszámolójáról 
Előadó: Intézményvezető 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

8) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi  Bizottság 
 

9) Előterjesztés a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati 

szintű szabályzatának elfogadására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi  Bizottság 

 
10) Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadság ütemezés jóváhagyására 

Előadó: Alpolgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi  Bizottság  
 

11) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: Polgármester 

 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. február 11. 
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2021. Március 17./ SZERDA/, 17 óra 
******************************* 

1) Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30.) rendelet 

módosítására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

2) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

7/2014.(V.30.)   rendelet módosítására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

3) Előterjesztés a bölcsődei ellátásról szóló 6/2018 (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

4) Előterjesztés az óvodai felvételi beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előadó: Jegyző 
Megtárgyalja:  Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

5) Pályázat kiírása civil szervezetek támogatására– figyelemmel a 2021. évi költségvetés 

tételeire 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság  
 

6) Beszámoló Aszód Város közbiztonsági helyzetéről (Rendőrség, Polgárőrség, 

Katasztrófavédelem) 
Előadó: polgármester, Rendőrség, Polgárőrség, Katasztrófavédelem  
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
7)  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

Előadó: Polgármester 
 

8)  Egyebek 
 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. március 11. 
 
 
 
 



7 

 

2021. Április 21. /SZERDA/, 17 óra 
******************************* 

1)  Beszámoló az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Aszódot érintő feladatairól 
Előadó: Ügyvezető 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

2) Beszámoló az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet vagyonkezelői tevékenységéről  

és Aszódot érintő feladatairól  
Előadó: Igazgató 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

3) Beszámoló a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenységéről 
Előadó: Igazgató 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

4) Előterjesztés a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  Pénzügyi, valamint Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

5) Előterjesztés a civil szervezetek pályázatainak elbírálására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

6) Előterjesztés a 2021. évi kátyúzási és úthiba javítási munkáiról 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi valamint Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

7) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: Polgármester 

 
8) Egyebek 

 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. április 15. 
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2021. Május 19./ SZERDA/, 17 óra 
******************************* 

1) Beszámoló az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról  
 Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

2) Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzésekről 
Előadó: Jegyző 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 
 

3) Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett 

hatósági tevékenységről 
  Előadó: Jegyző 

Megtárgyalja:  Ügyrendi valamint Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
 

4) Beszámoló a Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Aszódot 

érintő feladatairól 
Előadó: Intézményvezető  
Megtárgyalja:  Ügyrendi valamint Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 

 
5) Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól 

Előadó: MSZSZ hatvani vezető 
Megtárgyalja:  Ügyrendi valamint Városfejlesztési  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 

 

6) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 
Előadó: Polgármester 

 
7) Egyebek 

 
 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. május 13. 
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2021. Június 16./ SZERDA/, 17 óra 
******************************* 

1) Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról  
Előadó: Jegyző 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
2) Beszámoló a mezőőri szolgálat működésének tapasztalatiról 

Előadó: Jegyző 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
3) Beszámoló az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról  

Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
4) Előterjesztés a vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatára 

Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
5) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak 2021. 

II. félévi munkaterve jóváhagyására 
Előadó: Polgármester 
Megtárgyalja:  valamennyi bizottság 

 
6) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

Előadó: Polgármester 
 
7) Egyebek 
 

 
 
Előterjesztések elkészítésének határideje:  2021. június 10. 


