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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 2022. november 30-án és 
2022. december 14. megtartott ülésen született döntések végrehajtásáról.  
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következőket terjesztem elő: 
 
127/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2023. évre vonatkozó illetményalap és 
illetménykiegészítés költségvetési tervezéséről 
 
A felelősök határidőben megtették a szükséges intézkedéseket. 
 
128/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a Városi Piac területén elhelyezett faházak bérleti 
szerződéséről 
 
A felelősök gondoskodtak a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
129/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a 2023. évi helyiségbérleti díjak meghatározásáról 
 
Az intézmények értesítése határidőn belül megtörtént. 
 
130/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozat Aszód Város Önkormányzata 2023. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
A jegyző a terv folyamatos teljesítését figyelemmel kíséri. 
 
131/2022. (XI. 30.) ÖKT sz. határozata igazgatási szünet elrendeléséről 
 
A felelős határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
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132/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata az Aszód 013/3 helyrajzi számú ingatlan 
adásvételéről 
 
Az adásvételi szerződés aláírására 2023. január 31. a határidő. Az öt tulajdonosból jelen 
előterjesztés elkészítésekor négy tulajdonos már aláírta az adásvételi szerződést. 
 
133/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata szolgálati jelleggel megkötött lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítására 
 
A lakásbérleti szerződés meghosszabbítása lezajlott. 
 
134/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2022. évi 
civil támogatásának módosításáról  
 
A szerződés aláírása határidőn belül megtörtént. 
 
135/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozat polgármester idegennyelv-tudási pótléka 
megállapításával összefüggő jogszabályi változásról 

 
A felelős határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
136/2022. (XI. 30.) ÖKT sz. határozata a megnövekedett energiaárak csökkentése 
érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról  
 
Nyiryné Gazdik Andrea intézményvezető határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
137/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a megnövekedett energiaárak csökkentése 
érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról  
 
Berényiné Baranyi Márta intézményvezető határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
138/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a megnövekedett energiaárak csökkentése 
érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról  
 
Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
139/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a megnövekedett energiaárak csökkentése 
érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról 
 
Dr. Lukács Adrienn jegyző határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
140/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozat az ebrendészeti feladatokra kötött megbízási 
szerződés módosításáról  
 
A szerződésmódosítás aláírása lezajlott. 
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141/2022. (XI. 30.) ÖKT sz. határozata a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás  
díjának megemeléséről  
 
A szerződésmódosítás aláírása lezajlott. 
 
142/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés módosításáról 
 
A szerződésmódosítás aláírása lezajlott. 
 
143/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a 2023. évi rendezvényterv elfogadására  
 
A rendezvényterv végrehajtása folyamatos. 
 
144/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozata a képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervéről 
 
A döntés közlése azonnal megtörtént. 
 
145/2022. (XI. 30.) ÖKT. sz. határozat a 84/2022. (V.25.) önkormányzati határozattal 
felállított ad-hoc bizottság munkájáról  
 
Nyiryné Gazdik Andrea intézményvezető folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 
146/2022. (XI. 30.) ÖKT sz. határozata beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről 
 
A felelős határidőben intézkedett. 
 
147/2022. (XII. 14.) ÖKT. sz. határozata az Aszód, Kossuth Lajos utca 72. szám alatt 
található doboktatás céljára használt terem használatáról szóló megállapodás 
módosítására 
 
A felelős határidőben intézkedett. 
 
148/2022. (XII. 14.) ÖKT. sz. határozata a háztartásokban keletkező hamu begyűjtéséről és 
elszállításáról 
 
A felelős határidőben intézkedett. 
 
149/2022. (XII. 14.) ÖKT. sz. határozata a Városi Piac területén elhelyezett faházak bérleti 
szerződéséről 
 
A szerződések előkészítése lezajlott. 
 
150/2022. (XII. 14.) ÖKT. sz. határozat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2022. október 31-ig szóló tájékoztatás 
elfogadásáról 
 
A felelős határidőben megtette a szükséges intézkedéseket. A rendelet felülvizsgálata 
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folyamatban van, az igazgatási szünet és a rendelet jogszabályoknak való megfeleltetése miatt a 
rendelettervezet a februári ülésen kerül előterjesztésre.  
 
 
Aszód, 2023. január 10.   
 
 

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

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2023. (I. ...) határozata 

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

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 30-án és 2022. december 14-
én hozott 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, számú határozatokról, valamint a két ülés között tett 
intézkedésekről szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
 
Felelős: Dr. Lukács Adrienn jegyző 
Határidő:  2023. január 31. 
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