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ELŐTERJESZTÉS 

beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
intézkedésekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testületnek beszámoljak a 2021. június 30. napján 
született döntések végrehajtásáról.  
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő: 
 
42/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a főépítészi feladat ellátásra vonatkozó szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
Hayde Tibor Ervin egyéni vállalkozó értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. A 
szerződés a főépítész úrral megszűnt. 
 
43/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a főépítészi feladat ellátásra vonatkozó új megbízási 
szerződés jóváhagyásáról 
 
Csáky Júlia egyéni vállalkozó, okleveles építészmérnökkel a főépítészi feladat ellátásra 
vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került. 
 
44/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2020. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal osztályvezetői azonnal értesültek a beszámoló Képviselő-
testület általi elfogadásáról.  
 
45/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat az aszódi Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat 
2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
A Közterület-felügyelet és a mezőőri csoport azonnal értesült beszámolójuk Képviselő-testület 
általi elfogadásáról.  
 
46/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi 
pénzügyi utóellenőrzésről 
 
A Magyar Államkincstár értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. 
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47/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásában foglaltakkal való egyetértésről 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént a Törvényességi Felügyeleti 
Írásbeli Kapcsolattartási modulon keresztül.  

 
48/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 
 
A támogatási szerződések aláírására a támogatott civil szervezetekkel sor került. A nyertes 
pályázók és a támogatási összegek közzétételéhez a szükséges intézkedéseket megtettük. Újabb 
pályázat kihirdetése folyamatban van azon civil szervezetek számára, akik az első féléves 
pályázati felhívásban nem vettek részt. 
 
49/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervéről 
 
A Képviselő-testület II. félévi munkatervének gyakorlatban történő megvalósítása folyamatos.  
 
50/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat beszámoló a veszélyhelyzet kihirdetése után képviselő-
testületi hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
 
A határozat közzétételére a határozati javaslat elfogadása után azonnal sor került. 
 
Z-51/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat a 2021. évi városi kitüntetésekről 
 
A díjak átadása a 2021. augusztus 20-án megtartott ünnepségen megtörtént. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (IX.22.) határozata 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. június 30-án hozott 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51 számú határozatokról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn Jegyző 
Határidő:  2021. szeptember 30. 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 13.   
     
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
                      polgármester  
 
Látta:  
 
 
    Dr. Lukács Adrienn 
                                    jegyző 
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