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Aszód Város Önkormányzat 

M E G H Í V Ó 
Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete  2010. január 28.-án /csütörtök/ 

16 órakor  képviselı-testületi ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. 
Az ülés helye:   Aszód, Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t: 
……………………………………….. 

1. Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésérıl 
Elıadó: polgármester 
 
2. Elıterjesztés a közmővelıdési feladatok ellátásával kapcsolatos döntésekre 
 -Városi Könyvtár SZMSZ módosítása 
 Elıadó: jegyzı  irodavezetı 

-Közmővelıdésrıl szóló rendelet módosítása 
Elıadó: jegyzı 

 
3. Baptista imaház mögötti támfal ügye (Csengey u. 19.20.) kivitelezı kijelölése 
Elıadó: mőszaki irodavezetı 
 
4. Szontágh lépcsıi ingatlan vásárlás ügye 
Elıadó: polgármester 
 
5. Tavasz utca tulajdonjog rendezés ügye 
Elıadó: polgármester, mőszaki irodavezetı 
 
6. Vasúton túli terület belterületbe csatolásához szükséges talajvédelmi terv megrendelése 
Elıadó: mőszaki irodavezetı 
 
7. Falujárók útja 5/5 kéményvizsgálat szakértıi díj hatósági eljárás megelızése 
Elıadó: polgármester, mőszaki irodavezetı 
 
8. Falujárók útja és 1298 hrsz.-ú út csatlakozásában kialakult eliszaposodás ügye 
Elıadó: polgármester 
 
9. Petıfi u. 5. szám alatti ingatlan eladás ügye (az anyag bizottsági ülések elıtt kerül kiosztásra) 
Elıadó: polgármester 
 
10. Kossuth L.u.24. szám alatti ingatlan épületrész bérleti ügye  (az anyag bizottsági ülések elıtt kerül 

kiosztásra) 
Elıadó: polgármester 
 
11. Városi óvoda/Szivárvány tagóvoda kiviteli terv ügye 
Elıadó: polgármester, mőszaki irodavezetı 
 
12. Volt Tiszti Klub bérleti szerzıdés felmondás 
Elıadó: polgármester 
 
13. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés – az Innovatív Intézményekben címő projekt 

szakmai végrehajtására beérkezett pályáztok elbírálása 
Elıadó: jegyzı, Városfejlesztési és Környezetvédelmi-Közbeszerzési Bizottság 
 
14. Cukorbetegek Egyesületének támogatása 

- megállapodás módosítása 
- Aszód Város 2009. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2009. ÖR módosítása 
 
15. Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatainak mőködtetésükkel kapcsolatos feladatok 
Elıadó: polgármester, pénzügyi irodavezetı 
 
16. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása ( a terv e-mailben került kiküldésre) 
Elıadó: polgármester 
 
 

Aszód Város Önkormányzat 
Szabadság tér 9. 
2170 A s z ó d 
Tel.: (06-28) 500-666 
Fax: (06-28) 400-575   e-mail: aszod@vnet.hu 



 

 
 
17. Közoktatási intézményekben törvényességi és szakmai ellenırzés ütemezés lehetısége 
Elıadó: irodavezetı 
 
18. Közmővelıdési feladatterv meghatározott feladatok ütemezése 
Elıadó: oktatási-mővelıdési irodavezetı 
 
19. Közoktatási intézmények kötelezı felszerelés és eszközellátottságának alternatívái (Városi óvoda, 
Podmaniczky mővészeti Iskola, Csengey G. Ált. Isk.) 
Elıadó: oktatási-mővelıdési irodavezetı 
 
20. Közoktatási Esélyegyenlıségi és helyzetelemzési Terv  felülvizsgálata 
Elıadó: jegyzı 
 
21. Aszódi Kistérség Önkormányzataink Többcélú Társulása, Társulási Megállapodás módosítása 
Elıadó: polgármester, jegyzı 
 
22. Aszódi Kistérség Önkormányzataink Többcélú Társulása, Intézményfenntartói Társulási 
Megállapodás módosítása 
Elıadó: polgármester, jegyzı 
 
23. MED-Center Kft. kérelme géppark csere idıbeli elhalasztására 
Elıadó: polgármester 
 
24. SZMSZ módosítás (12. sz melléklet) 
Elıadó: polgármester, jegyzı 
 
25. Euro Party pályázatíró cég kijelölése 
Elıadó: polgármester, Pénzügyi Bizottság 
 
26. CAFETERIA rendszer beszabályozása 
Elıadó: pénzügyi irodavezetı 
 
27. Fıtér pályázattal kapcsolattal beadott képviselıi beadványokra összegzés 
Elıadó: bizottságok vezetıi 
 
28. Köztisztviselıkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı 2010. évi célok 
meghatározása 
Elıadó: polgármester, jegyzı 
 
29. Aszód-Iklad-Galgamácsa Környezetvédelmi Alapítvány tájékoztató anyaga 
Elıadó: polgármester 
 
30. „Szociális Munkás” kitüntetés alapítása 
Elıadó: polgármester, jegyzı 
 
31. Iskola tej program 
Elıadó: polgármester,, jegyzı 
 
32. Honlap szerkesztéssel kapcsolatos további feladatok 
Elıadó: polgármester 
 
33. Hatvani Kórház felügyelı bizottsági tag kijelölése 
Elıadó: polgármester 
 
34. Dr. Jólesz József kérelme  
Elıadó: polgármester 
 
Egyebek 
 
 
 
A s z ó d, 2010. január 20.     
                   Sztán István  

                        Polgármester 


