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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. november 24. napján 
született döntések végrehajtásáról.  
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő: 
 
85/2021. (XI.24.) ÖKT sz. határozat a 41/2021 (VI.11.) számú polgármesteri határozat 
módosításáról  
A szerződésmódosítás folyamatban van, a szükséges intézkedések lezajlanak. 
 
86/2021. (XI.24.) ÖKT. sz. határozat a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
célrendszerének elfogadásáról 
A tervező cég értesítése a döntés elfogadását követően azonnal megtörtént. A Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia 2022. januári testületi ülésre történő előkészítése rendben halad. 
 
87/2021. (XI.24.) ÖKT. sz. határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2022. évre vonatkozó illetményalap és 
illetménykiegészítés költségvetési tervezéséről 
A határozat közlése azonnal megtörtént Aszód város honlapján is.  
 
88/2021. (XI.24.) ÖKT. sz. határozat Aszód Város Önkormányzata 2022. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2373 Dabas, Tavasz u. 
3.) a döntésben foglaltakról azonnal értesült. A jegyző a terv teljesítését folyamatosan 
figyelemmel kíséri.  
 
89/2021. (XI.24.) ÖKT. sz. határozat az Aszód 447 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről 
A pályázó értesítése a döntés meghozatala után azonnal megtörtént. 
 
90/2021. (XI.24.) ÖKT. sz. határozat a lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására 
A lakásbérleti szerződés megkötése realizálódott. 
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91/2021. (XI.24.) ÖKT sz. határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről 
A döntés közlése határidőn belül megvalósult. 
 
 

Határozati javaslat 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021. (XII.15.) határozata 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 24-én hozott 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91 számú határozatokról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn Jegyző 
Határidő:  2021. december 31. 
 
 
Aszód, 2021. december 09.   
     
 
 

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

 

 


