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Előterjesztés  

 a Turisztikai Egyesület Gödöllő  Egyesületből történő kilépés szándékának elfogadására  
 
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. 
 
Aszód város Önkormányzat 2015-2019 évekre elfogadott gazdasági programja célokat 

fogalmazott meg az idegenforgalom témájában is.  
A fejlesztési elképzelésekhez lépett be önkormányzatunk 2015. május hónapban a 2011. március 

28-án Gödöllőn megalakult Turisztikai Egyesületbe. Az egyesület célja az alapszabály szerint: 
Az Egyesület célja Gödöllő Városra és az Egyesület tagságára kiterjedően a turizmus fejlesztése. 

Mindezek érdekében az Egyesület közreműködik 
- a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítésében, 
- a helyi szervezetek tevékenységének összehangolásában, 
- a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakításában, 
- valamint a gödöllői a turisztikai desztináció menedzsment szervezeteken keresztül 

beszerzett információk elemzésében. 
 
Az egyesületbe jogi személy (pl: gazdasági társaság, vállalat, szövetkezet, intézmény stb.) is 

beléphetett tagként. 
Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a tagdíj csatlakozó  önkormányzat 

esetében: 30.- Ft/állandó lakos, a  január 1. állapot alapján.  
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Az elmúlt öt évben  semmi említésre méltó nem történt, az egyesületi tagság érdemi 

előremozdulást nem jelentett a város számára. 
Javaslom a Képviselő-testületnek hogy támogassa, a Turisztikai Egyesület Gödöllő-ből  való 

kilépés szándékát. Az egyesület alapszabálya ezt lehetővé teszi, a szándékot írásban kell jelezni. 
 

Határozati javaslat 
Aszód város Önkormányzat  
…/2020. (XII.   .) határozata 

a Turisztikai Egyesület Gödöllőből történő kilépés szándékának elfogadására 
 

1. 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 támogatja a 
Turisztikai Egyesület Gödöllőből  - nyilvántartási száma 13-02-0006092 -  2100 Gödöllő, 

Szabadság út 23. való kilépés szándékát. 
 

2. 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 Turisztikai 
Egyesület Gödöllőből - nyilvántartási száma 13-02-0006092 - 2100 Gödöllő, Szabadság út 

23. történő kilépéshez szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
Határidő: 2020. december  31. 
Felelős: Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 
 
 
Aszód, 2020. 12. 08. 
 
 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Látta: 
 Dr. Ballagó Katalin  
 jegyző 
 


