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      Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
             dr. Negyela Katalin aljegyző 

 
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. szeptember 22. 
napján született döntések végrehajtásáról.  
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő: 
 
52/2021. (IX.22.) ÖKT. sz. határozata Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi 
működéséről szóló önkormányzati beszámolójához 
 
A Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítése a Képviselő-testület fenti számú 
határozatáról, annak aláírása után, hivatali kapun és e-mailben is azonnal megtörtént. 
 
53/2021. (IX.22.) ÖKT. sz. határozata Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Aszódi Járóbeteg Szakrendelő 2020. évi működéséről szóló beszámolójáról 
 
A Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelőértesítése a 
Képviselő-testület vonatkozó határozatáról, annak aláírása után, hivatali kapun és e-mailben 
is azonnal megtörtént. 
 
54/2021. (IX.22.) ÖKT. sz. határozata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 
Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli menedékhelye 2020. évi működéséről szóló 
beszámolójáról 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli 
menedékhelye értesítése a Képviselő-testület vonatkozó határozatáról, annak aláírása után, 
hivatali kapun és e-mailben is azonnal megtörtént. 
 
55/2021. (IX.22.)ÖKT. sz. határozataz Aszód Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi 
működéséről szóló beszámolójáról 
 
Az Aszód Központi Orvosi Ügyeletértesítése a Képviselő-testület vonatkozó határozatáról, 
annak aláírása után, hivatali kapun és e-mailben is azonnal megtörtént. 
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56/2021. (IX.22.) ÖKT. sz. határozata a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői 
tájékoztatásáról 
 
A Dunakeszi Tankerületi Központértesítése a Képviselő-testület vonatkozó határozatáról, 
annak aláírása után, hivatali kapun és e-mailben is azonnal megtörtént. 
 
57/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére 
vissza nem térítendő támogatás nyújtására 
 
Az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó szerződést a felek határidőben aláírták. 
 
58/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére 
reklámfelületek hasznosítási jogának átadása 
 
Az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére reklámfelületek hasznosítási jogának 
átadására vonatkozó szerződést a felek határidőben aláírták. 
 
59/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat a Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
A Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási szerződés 
módosításáról szólószerződést a felek határidőben aláírták. 
 
60/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata Felhőút Sportrepülő Egyesületrészére vissza nem 
térítendő támogatás nyújtására 
 
A Felhőút Sportrepülő Egyesületrészére vissza nem térítendő támogatás nyújtására 
szólószerződést a felek határidőben aláírták. 
 
61/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 
támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
62/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 6. 
számú Területi Szervezet Aszód 2021. évi támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
63/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány 2021. 
évi támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
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64/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata az Alapítvány az Aszódi Óvodásokért 2021. évi 
támogatásáról 

 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
65/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozata az Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 
2021. évi támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
66/2021. (IX. 22.) ÖKT sz. határozata az Aszód Ifjúságért Alapítvány 2021. évi 
támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
67/2021. (IX. 22.) ÖKT sz. határozata a Podmaniczky Júlia Nőegylet 2021. évi 
támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
68/2021. (IX. 22.) ÖKT sz. határozata a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2021. évi 
támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
69/2021. (IX. 22.) ÖKT sz. határozata az Aszódi Szabadidősport Egyesület 2021. évi 
támogatásáról 
 
A támogatási szerződést a felek határidőn belül aláírták.  
 
70/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására  
 
A lakásbérleti szerződés megkötésére sor került. 
 
71/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat a 772 helyrajzi számú, természetben a 2170 Aszód 
Szabadság tér 2. 1/1. szám alatt található önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének 
meghosszabbítására  
 
A lakásbérleti szerződés meghosszabbítására sor került. 
 
72/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 
székhelyhasználatára vonatkozó kérelem elbírálásáról 
 
A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat aláírása a vonatkozó Képviselő-testületi 
határozat meghozatala után azonnal megtörtént. 
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73/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolat 
kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról  
 
A szándéknyilatkozat aláírása realizálódott. 
 
74/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
2022. évi pályázati fordulójának csatlakozási nyilatkozatáról 
 
A polgármester a csatlakozási nyilatkozatot aláírta és a csatlakozásra 2021. október 1.napjáig 
sor került. 
 
75/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló helyi szabályzat módosításáról 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló helyi 
szabályzat módosítása lezajlott és a pályázók részére elérhetővé tettük Aszód város honlapján. 
 
76/2021. (IX. 22.) ÖKT sz. határozatbeszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről 

A határozatot azonnal közzétettük. 
 
Z-78/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat a 47/2021. (VI.30.) önkormányzati határozatban 
kapott felhatalmazás alapján kért jogi véleményről való tájékoztatás alapján való 
intézkedésről 
 
Az ügyvédi megbízási szerződés megkötésére sor került. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (X.20.) határozata 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 22-én hozott 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Z-78 számú 
határozatokról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló polgármesteri jelentést 
elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn Jegyző 
Határidő:  2021. október 31. 
 
 
Aszód, 2021. október 07.   
     

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


