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                            Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés  
                                            között tett intézkedésekrıl 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
2009. december 17.-én megtartott képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 
végrehajtásával, valamint a két ülés között tett intézkedésekrıl jelentésemet az alábbiakban 
teszem meg.  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 415/2009. /XII. 17./ Ökt. sz. határozatával 
megbízta a Városfejlesztési Környezetvédelmi-Közbeszerzési Bizottságot, hogy a 2010 évi 
költségvetés összeállítása elıtt – a pénzügyi lehetıségek függvényében – a déli iparterület, 
valamint a Berkes utat érintı fejlesztések /vízellátás csatorna út- és járdaépítés/ komplex 
rangsorolására adjon  javaslatot.   A  bizottság  2010 január 25.-én tartja ülését,  szakmai 
összegzésüket a testületi ülésen fogják ismertetni.   
Ezzel egyidejőleg  megbízta a dr. Szigetvári József és Koncz István képviselıket, hogy  dr 
Szigetvári József  képviselı által javasolt és ezt követıen  pontosítandó helyszínen 
megvalósításra tervezett  játszótér költségbecslésére  adjanak javaslatot. A javaslat térjen ki  - 
megvalósítás esetén - az igénybevehetı pályázati forrásra, valamint a szponzori 
hozzájárulásokra.  
A képviselık által vállalt feladat végrehajtásáról annak elıkészítésérıl szóló összegzésrıl  
várhatóan a képviselı-testületi ülésen adnak írásbeli összegzést.  
 
A képviselı-testület a 416/2009.  /XII. 17. / ökt. sz. határozatában  megfogalmazva rögzítette, 
hogy   a Viziközmő Kft. ügyvezetı igazgatójának milyen komplex javaslatot kell tenni a 
közös vagyon  önkormányzatonkénti pontosítására,  jogszabályilag történı rendezésére. / hai. 
2010. I. 20./  Ezen túlmenıen a további pontokban megfogalmazott intézkedések és a 
taggyőlések elıtti tájékoztatási kötelezettség, felügyelı bizottsági jelentések, / hai: 
folyamatos, illetve a taggyőlések elıtti testületi ülés /  városban elhelyezett közkutakkal 
kapcsolatos intézkedések megtétele, / hai: március  31./  TEUT  pályázattal elnyert 
útberuházás beindítása elıtt szükséges  felmérés a közmővek állapotáról,  / hai:  március 31/ 
valamint a képviselı-testület felkérte a Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a villamos energia 
piaci alapon történı szerzıdéskötésrıl és annak gazdaságossági eredményérıl, 2010 évre 
gyakorolt hatásáról – a felügyelı bizottság véleményével együtt- adjon tájékoztatót. /hai. 

Január 20./  
A jelentés elkészítésének határidejéig  a január 20.-ig megadott határidın belül  visszajelzés  

érkezett. Az  összegzı jelentést az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ennek megtárgyalását a 2010 

februári soros ülésen javasoljuk, figyelemmel az anyag komplexitására. Javaslom, hogy a 

képviselı-testület döntésére érkezett viziközmő kft ügyvezetıje által összegzett anyagot 

bizottsági javaslatokkal kiegészítve tárgyaljuk meg.  

  



 A  vízbázis diagnosztikai vizsgálatával kapcsolatos pályázat beadásához Aszód Város 
Önkormányzat is csatlakozási szándékát fejezte ki a 47/2009 ökt. sz. határozatával. A  
határozat a képviselı-testület által megfogalmazott feltételekkel megküldésre került a kijelölt 
gesztor önkormányzat valamint a vízbázist  üzemelı kft. ügyvezetıjének.  
A képviselı-testület a 418/2009. /XII. 17./ ökt. sz. határozatával  megtárgyalta és elfogadta a 
CSengey Gusztáv Általános Iskola és   P. Mővészetoktatási Intézmény minıségirányítási 
program végrehajtásáról készített értékelést. Ezzel egyidejőleg a 2010  évre vonatkozó idıbeli 
ütemezést meghatározta.  
Az érintett intézmények vezetıi a határozatot megkapták az abban foglaltak végrehajtása 
érdekében.  
A képviselı-testület a 419/2009. számú határozatával ismételten kinyilvánította szándékát a 
Rákóczi  úti iskolaépületben kialakításra váró ebédlı és tálalókonyha megvalósíthatósága 
érdekében. A testület kimondta,  és megbízta a fıépítészt, hogy a munkakörrel kapcsolatos 
szolgálati lakás megüresedése esetén fel kell mérni a felújítással, átalakítással kapcsolatos 
költségvonzatot, hogy ennek ismeretében dönthessen a képviselı-testület az ingatlan 
funkcióváltoztatásáról önkormányzati önerıbıl, illetve CÉDE pályázati forrásból. Mindkét 
esetben engedélyes és kiviteli terv szükséges.  
A képviselı-testület elfogadta az ajánlattételi felhívást a TÁMOP  „Kompetencia alapú 
oktatás egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben”  pályázat végrehajtása érdekében. 
A közbeszerzési bizottság bontja a beérkezett ajánlatokat és errıl a képviselı-testület külön 
napirendi pontban fog tárgyalni. 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 421, 422, 423, /2009 számú határozatával 
kimondta az általános iskolai pedagógusképzéssel, egészségre nevelı és szemléletformáló 
életprogramokkal kapcsolatos pályázatok  beadását, valamint a közoktatás fejlesztési 
közalapítványhoz szintén  két pályázat beadása érdekében /eszközbeszerzés, stb./  döntött a 
képviselı-testület .  A pályázat beadása 2009 december 18.-án megtörtént. 
Aszód Város önkormányzat képviselı-testület tudomásul vette a 424/2009. /XII. 17. / ökt. sz. 
határozattal elfogadott szakértıi összegzést, mely kimondta, hogy a jogi képviselı útján a 
további szükséges intézkedéseket meg kell tenni annak érdekében, hogy Aszód Város 
Önkormányzat képviselı-testülte által  megrendelt IVS nem felel meg az elıírt szakmai 
kézikönyv elıírásainak. A  jogi képviselı az 3 sz. mellékletben csatolt felszólítást küldte a 

BAKILEX Kft-nek. A tanácsadó cég részérıl visszajelzés  még nem történt.  

 

Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete  Asztalos Tamás és Gyárfás Zsuzsa 
képviselık által a fıtér programmal kapcsolatban adott összegzı indítványaik további 
megtárgyalása érdekében elfogadták azt a javaslatot, hogy bizottsági javaslatokkal összegezve 
kerüljön a képviselı-testület elé. 
A testületi anyagok kiküldésének idıpontjáig a bizottságok részérıl összegzés nem érkezett, 
így várhatóan ennek tárgyalását a képviselı-testület nem tudja  folytatni.  
 
A 426/2009. /XII. 17./ Ökt. sz. határozattal a képviselı-testület megbízta a fıépítészt, hogy  
az 1848-as emlékmő áthelyezése nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban beadott képviselıi 
beadvány ügyében adjon tájékoztatást, a hatáskörébe tartozó szakmai egyeztetések, 
munkafolyamatok összegzésérıl. 
A fıépítészi összegzést a 3 sz. melléklet tartalmazza.  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 428/2009 /XII. 17./ ökt. sz. határozatával 
döntött arról, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel érvényes közüzemi szerzıdést, annak 
2010 évre vonatkozó díjtételét „Csillagfény” üzemeltetési csomag alapján elfogadta. 



A határozat megküldésre került a GAMESZ vezetıjének a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében.  
429/2009 /XII. 17./ ökt. sz. határozattal elfogadta a képviselı-testülete az A.S.A 
Magyarország Kft.- vel 2009 március 31.-én aláirt hulladék ártalmatlanítási szerzıdést 2010 
január 1-tıl 4,9 % díjemelési mértékben.  
A határozat megküldésre került a GAMESZ vezetınek az abban foglaltak végrehajtása 
érdekében.  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 430/2009 /XII.17./ ökt. sz. határozatával 
fogadta el az elızı testületi üléseken hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentést.  
Visszavonta a garázsok alatti terület használati díj megállapításáról szóló döntését, mivel azt a 
közterület használatáról szóló helyi rendelet szabályozza. A GAMESZ vezetı a határozatot 
megkapta a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az elıterjesztéshez csatolt 
közérdekő bejelentéssel kapcsolatos beadvány a kisjavítási-felujítási munkák között 
besorolásra került.  
A képviselı-testület elfogadta a pénzeszközök rövid távú hasznosításáról szóló elıterjesztést. 
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 432/2009 /XII. 17./ ökt. sz. határozattal 
fogadta el az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szerveknél az 
energiaracionalizálással kapcsolatos /főtés-világítás/  „Szemünk fénye” programot. Az 
képviselı-testület a felmérések közül törölte a volt tiszti klub, Kistérségi Gondozási Központ 
épületeit, régi bölcsıde épületét, valamint a pedagógiai szakszolgálat elhelyezésére szolgáló 
ingatlant. Pontosítani kellett a Szivárvány Óvodára vonatkozó adatokat figyelemmel a 
folyamatban lévı átalakításra, felujításra.  A cég a törölt, és módosított  intézményi 

adatokkal módosította  a szerzıdést. A képviselıknek az anyag megküldésre került  - 

ezzel egyidejőleg  e-mailen -  melyet körültekintı  alaposan áttanulmányozás után  

javaslatokkal észrevételekkel  kiegészítve a februári testületi ülésen tárgyalunk  meg és 

dönteni szükséges  a szerzıdés elfogadása érdekében. 

 
A képviselı-testület elfogadta 2010. I  félévre vonatkozó munkaprogramját, valamint a 
bizottságok munkatervét tudomásul-vette.  
A FÁMA Könyvkereskedelmi Kft. bérleti jogviszony felmondását a képviselı-testület 
elfogadta. A bérlı az  üzletet  2010. január 31.-én  átadja. 
A helyiség meghirdetése megtörtént. Várhatóan egy bérlı jelentkezik a pályázatra, melyrıl a 
képviselı-testületi ülésen külön napirendi pont keretében lehet a  döntést meghozni a helyiség 
további bérleti jogviszonyára vonatkozóan.  
A Városi Könyvtár vezetıjével az egyeztetésrıl a képviselı-testületi ülésen adok 
tájékoztatást, hogy intézményen belül milyen formában, feltételekkel lehetne biztosítani a 
könyvkereskedési feladatokat.  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 436/2009 /XII. 17./ Ökt. sz. határozattal 
döntött   az alapellátást biztosító fogszakorvosi   alapellátáshoz szükséges kezelıszék 
felújításához.  A lakosságarányos költségviselés felosztása megtörtént, Iklad község 
Önkormányzatának a 162 e Ft átutalás érdekében a határozat megküldésre került. Az 
elıterjesztés készítésének idıpontjáig az összeg még nem érkezett meg.  
 
437/2009. /XII. 17./ ökt. sz. határozatával a képviselı-testület elfogadta a volt nıtlen tiszti 
szálló átadás-átvételével kapcsolatban a jogi képviselı által adott összegzést. A jogi képviselı 

átiratát  a 4 sz. melléklet tartalmazza.  

 



A képviselı-testület nem döntött az „Európa Polgárokért „  program megtartása érdekében 
beadandó pályázat összeállítása érdekében szükséges  pályázatíró kijelölésérıl. A testületi 
ülésen külön napirendi pont keretében  javaslom a pályázatíró kijelölését és megbízását  a 
feladat elvégzése érdekében.  
Madai Sándor kérelmezı számára a 440/2009 sz. határozat alapján került eladásra 073/3 hrsz-
u külterületi ingatlan. A szerzıdés aláírásra került.  
A Pest Megyei Közgyőlés Elnökének a képviselı-testület döntésérıl szóló határozat 
megküldésre került, mely szerint az uszoda mőködtetéséhez a képviselı-testület  - 
figyelemmel az önkormányzat nagymértékő mőködési hiányára- nem támogatta.  
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a 394/2009 /XI. sz. határozatával 
felfüggesztette a pénzügyi bizottság által megkezdett  Aszód Város Önkormányzat által 
szervezett 2009. Aszód Fesztivál pénzügyi elszámolását. A képviselı-testület  ugyenezen 
határozatban tájékoztatást kért az Aszód Városért Alapítványtól arra vonatkozóan, hogy   a 
„2009 Aszód Fesztivál támogatására mikor és milyen összegek érkeztek be, illetve milyen 
kiadások történtek ezen célra” 
A  kuratórium elnöke nyilatkozatban válaszolt, melyet a  képviselı-testület 442/2009. 
/XII.17./ Ökt. sz. határozatával  nem fogadott el. Ezzel párhuzamosan a képviselı-testület 
elfogadta három alapító tag kezdeményezését, mely szerint a 2009. Aszód Fesztivál 
megrendezéséhez az alapítványhoz  beérkezett támogatások felhasználását vizsgálják meg.  
Az elıterjesztés készítésének idıpontjáig válasz nem érkezett. Várhatóan a kezdeményezık 
által elvégzett  összegzésrıl  tájékoztatást adnak a képviselı-testületnek. A válaszlevél 
várhatóan a következı testületi ülésre kerül beterjesztésre.  
 
A képviselı-testület  443/2009.  /XII. 17./ ökt. sz. határozatával döntött a Környezetvédelmi 
Alapítványhoz  beérkezett  2009 évi és 2010  évi  elsı félévi támogatás felhasználásáról. 
A kuratórium  tagjainak, valamint az alapítónak is megküldésre került a határozat, Ezzel 
párhuzamosan  ismételten bekérésre került a kurátoroktól, valamint az alapítóktól, a 
402/2009. /XI. 26. / ökt. sz. határozatban foglaltakra vonatkozó tájékoztatás megadása.   
 A visszajelzésrıl szóló iratanyag /alapító okirat, kuratóriumi jegyzıkönyvek és  jogi 

szakvélemény / megtárgyalását külön napirendi pontként javaslom tárgyalni.  
  
A képviselı-testület vita nélkül elfogadta az ad-hoc bizottság jelentését Gyárfás Zsuzsa 
képviselı által 2009. október 22.-én beadott interpelláció vizsgálatával kapcsolatban. 
 
A képviselı-testület döntött 447/2009. számú határozatával a 2010 évi közmunkaprogram 
érdekében, melyet a kistérség elnyert. A közmunkaprogram elindult.  
 
Érd megyei jogi városnak megküldésre került a határozat, mely alapján csatlakoztunk a 
KMOP 2009-4.7.1 kódszámú „elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” 
címő operatív programra.      
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete 448/2009. /XII. 17./ ökt. sz. határozattal 
döntött a mővelıdésszervezıi feladatok átszervezése ügyében – figyelemmel a Honestus kft. 
ügyvezetıje által felvetett jogi helyzet megoldására, valamint a kincstár jelzésére, mely 
szerint  - a Mővelıdési ház, mint költségvetési szerv -  törzskönyvi bejegyezést nem tudták 
teljesíteni.  December 18.-án  - figyelemmel a képviselı-testület döntésére – a szükséges 
iratok megküldésre kerültek a Magyar Államkincstárnak. Ezzel egyidejőleg a Városi 
Könyvtár vezetıje a módosított alapító okirat alapján  elıkészítette a módosított szervezeti és 



mőködési szabályzatot, melyet a képviselı-testület külön napirendi pont keretén belül fog 
megtárgyalni a közmővelıdésrıl szóló rendelet –tervezettel együtt.  
A Honestus kft-nek a  közmővelıdési feladatok ellátására vonatkozó  szolgáltatási szerzıdés 
felmondásra került 2010. március 31.-vel  A Városi Könyvtár vezetıje ezzel egyidejőleg a 
közmővelıdés-szervezıi feladatok ellátása érdekében – figyelemmel a jogszabályi elıírásokra 
– az álláshelyet meghirdeti. 
 
A képviselı-testület  megtárgyalta a honlapszerkesztı által adott beadványt. A képviselı-
testület kimondta, hogy számadatokkal alátámasztva összegzı jelentést kell adni a további 
feladat komplex ellátása érdekében. A képviselıt-testület a beterjesztett anyagot külön 
napirendi pontként tárgyalja.  
A Regionális Fejlesztési Tanács leveleit 5. sz. mellékletként csatoljuk, melyben tájékoztatja a 
képviselı-testületet az elutasított pályázatokkal kapcsolatban. A vasúton túli terület csatorna 
projekt elutasítása megfellebbezésre került. 
 
6. sz. melléklet tájékoztatja a Tisztelt Képviselı-testületet a Zöld Híd projekt 
hulladékszállítással, elhelyezéssel kapcsolatos díjkalkulációjáról. 
 
A s z ó d,  2010-01-21 
 
 
                                                                               Sztán István  
                                                                               polgármester  
   
 
                



Fıépítészi emlékeztetı 

az 1848-as forradalom emlékmővének áthelyezésérıl 

 

A fıépítész feladata, hogy segítse a Tisztelt Képviselıtestületet, Képviselı 

Hölgyeket, Urakat, a Polgármester Urat a jó városképi megjelenés 

biztosításában. Közös feladatunk: 

- a jó megtartatása 

- a rossz lehetıség szerinti javítása 

- az új létesítmények környezetbe való beillesztésnek lehetıség szerinti 

biztosítása 

 

Felkérésre – mikor szőknek bizonyult az 1848-as emlékmő jelenlegi helye – 

megvizsgáltam a három szóba jöhetı legjobb áthelyezési lehetıséget. 

Figyelembe véve elsısorban a : 

1. városképi megjelenést 

2. környezetbe való illeszkedést 

3. végül funkcionális szempontként , hogy az ünnepi menet a 

múzeumtól vonulva hamar elérje a helyszint. 

A három kijelölt vizsgált hely közül a Tabán bizonyult a legmegfelelıbbnek. 

Háromszori módosítás és sok egyeztetés eredményeként kialakítottunk egy 

látványtervet, megterveztünk egy helyszínrajzi elrendezést. A látványterv a 

leglátványosabb módon valós fényképfelvételek egymásra montírozásával 

készült. 

 

Végül örömömre szolgált, hogy a Tisztelt Képviselıtestület az általam javasolt 

megoldás mellett döntött. 

 

 

 

         Hayde Tibor Ervin 

        Aszód fıépítésze  


