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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, zárt ülésen született és 2021. október 30-án lejárt határidejű határozat, valamint a 2021. 
október 20. napján született döntések végrehajtásáról.  
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő: 
 
Z-77/2021. (IX.22.) ÖKT sz. határozat az Aszód belterület 381. és 382. helyrajzi számú 
ingatlanok, valamint ezen helyrajzi számú földrészleteken lévő épület (pince) 
megvásárlásáról  
A polgármester az adásvételi szerződést aláírta és a szükséges intézkedéseket megtette. 
 
79/2021. (X.20.) ÖKT. sz. határozat az Aranykapu Bölcsőde intézményi beszámolójáról 
Az Aranykapu Bölcsőde értesítése a Képviselő-testület fenti számú határozatáról, annak 
aláírása után, hivatali kapun azonnal megtörtént. 
 
80/2021. (X.20.) ÖKT. sz. határozat az Aszódi Napsugár Óvoda intézményi beszámolójáról 
Az Aszódi Napsugár Óvoda értesítése a Képviselő-testület vonatkozó határozatáról, annak 
aláírása után, hivatali kapun azonnal megtörtént. 
 
81/2021. (X.20.) ÖKT. sz. határozat Aszód Város Helyi Építési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
Az ajánlati felhívás közzététele megtörtént. 
 
82/2021. (X.20.) ÖKT. sz. határozat a 144/2020. (XI.26.) számú polgármesteri határozat 
módosításáról 
A döntés közlésére határidőn belül sor került. 
 
83/2021. (X.20.) ÖKT. sz. határozat a 2022. évi helyiségbérleti díjak meghatározásáról 
Az intézmények értesítése határidőn belül megtörtént. 
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84/2021. (X.20.) ÖKT sz. határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről 
A döntés közlésére határidőn belül sor került. 
 
 

Határozati javaslat 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (XI.24.) 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 Z-77 számú 
határozatról és a 2021. október 20-án hozott 79, 80, 81, 82, 83, 84 számú határozatokról, valamint 
a két ülés között tett intézkedésekről szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn Jegyző 
Határidő:  2021. november 30. 
 
 
Aszód, 2021. november 04.   
     
 
 

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

 


