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Előterjesztés 

Az előkészítésben közreműködött:  
Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye könyvtári, 
közművelődési  és muzeális terültre vonatkozó 

2020. évi beszámolóinak és 2021. évi munkaterveinek jóváhagyására 
 

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 veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 
meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetet 
meghosszabbította további 15 nappal.  

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 februári 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 Önkormányzata fenntartásában működő Aszód Város Könyvtára, Művelődési 
Háza és Muzeális Gyűjteménye (továbbiakban: AIKI) elkészítette 2020. évi beszámolóit és 2021. 
évi munkaterveit, amelyek jóváhagyása a jogszabály alapján a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik.  

Az AIKI 2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és 2021. évi munkaterve, a 
közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló és a 2021. évi munkaterve, valamint a muzeális 
tevékenységéről szóló 2020. évi beszámolója és 2021 évi munkaterve az előterjesztés mellékletét 
képezik, beszámolók és munkatervek szerinti bontásban. Mind a beszámolók, mind a 
munkatervek elfogadását támogatom. 
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HATÁROZATI JAVASLAT  I. 
Aszód Város Polgármesterének      /2021. (II. ….) határozata 

az AIKI könyvtári területére vonatkozó 2020. évi beszámolókának és 
2021. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Aszód Város 
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 2020. évi könyvtári tevékenységéről 
szóló beszámolóját és 2021. évi munkatervét jóváhagyja.  

Határidő: a jóváhagyó határozat továbbítására a szakmai felettes szerveknek 8 munkanap  
Felelős: Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  II. 
Aszód Város Polgármesterének      /2021. (II. ….) határozata 

az AIKI muzeális területére vonatkozó 2020. évi beszámolókának és 
2021. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Aszód Város 
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 2020. évi muzeális tevékenységéről 
szóló beszámolóját és 2021. évi munkatervét jóváhagyja.  

Határidő: a jóváhagyó határozat továbbítására a szakmai felettes szerveknek 8 munkanap  
Felelős: Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  III. 
Aszód Város Polgármesterének      /2021. (II. ….) határozata 

az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2020. évi beszámolókának 
és 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Aszód Város 
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 2020. évi közművelődési 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2021. évi munkatervét jóváhagyja.  

Határidő: a jóváhagyó határozat továbbítására a szakmai felettes szerveknek 8 munkanap  
Felelős: Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

Aszód, 2021. február „ 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
        polgármester 
 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
                  jegyző
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