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Polgármesteri beszámoló a 2020. szeptember 15. óta eltelt időszakról 

 

2020. szeptember 18.: A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 Programban beadott 

pályázattal kapcsolatban az Irányító Bizottság a járványhelyzet miatt online helyszíni szemlét 

tartott az Önkormányzat és a „Fény Világnapja Szadán” eseményt szervező civilek 

részvételével. A helyszíni szemle értékelését követően az Irányító Bizottság a pályázat döntőbe 

juttatásáról értesítette az Önkormányzatot. 

 

2020. szeptember 21.: A Szőlőhegyi Játszótéren a Településfásítási Program keretében elnyert 

30 db díszfa elültetése zajlott a Pilisi Parkerdő szakmai irányítása mellett. 

 

2020. szeptember 21.: A Szadai Sportközpont tervével kapcsolatban személyes egyeztetésre 

került sor Kovács Ádámmal. 

 

2020. szeptember 22.: Szada Nagyközség Helyi Esélyegyenlőség Programjában (HEP) 

foglaltak végrehajtásának ellenőrzése céljából Helyi Esélyegyenlőségi Fórum megtartására 

került sor. A Fórumon megvitatták a HEP Intézkedési Tervét, melynek keretében a kitűzött 

céloknak megfelelően azok megvalósulását, illetve az elért eredményeket vizsgálták meg, 

valamint a HEP felülvizsgálata is megtörtént. Az erről szóló részletes előterjesztés a Képviselő-

testület október 29-i rendes ülése napirendjén szerepel.  

 

2020. szeptember 24.: A képviselő-testületi ülést megelőzően intézményvezetői megbeszélést 

tartottak a Művelődési Ház és Könyvtár, az Általános Iskola, az Óvoda-Bölcsőde, az 

Alapszolgáltatási Központ, valamint a Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 

vezetőivel. 

 

2020. szeptember 28.: A Magyar Önkormányzatok Szövetsége közgyűlésének megtartására 

került sor, ahol az 5 éves tevékenységről szóló elnöki beszámoló, pénzügyi beszámoló, továbbá 

tisztújítás volt napirenden. 

 

2020. szeptember 29.: A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által a Magyar 

Önkormányzatok Napja alkalmából tartott Ünnepi Konferencián az alpolgármesterek 

képviselték az Önkormányzatot, illetve az Ünnepi Konferencián sor került az Országos 

Önkormányzati Érdekszövetségek képviselői által tartott kerekasztal-megbeszélésre is. 

 

2020. október 6.: Az aradi vértanúk tiszteletére koszorúzásra került sor a Damjanich-szobornál 

az önkormányzati tisztségviselők részvételével.   

 

2020. október 8.: Megtörtént a Takaros Porta – díszkert” kategóriában, valamint 

„hagyományos falusi porta” kategóriában elismeréssel jutalmazottak díjainak átadása, majd ezt 

követően fogadásra került sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. 
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2020. október 12.:  Az Állami Magasépítési Beruházási Igazgatóság Közoktatási Beruházási 

Osztálya a szadai tanteremfejlesztés (új iskola) tárgyában tervbemutatót tartott a BMSK Zrt. 

irodaházában. A bemutatón a Nemzeti Sportközpont részéről elhangzott az, hogy az 

Önkormányzat kötelezettsége lesz a beruházás kapcsán az ingatlan közművekkel történő 

ellátása a jövő évben.  

 

Ezen a napon köszöntötte a polgármester és Petrák Árpád alpolgármester az Önkormányzat 

képviseletében a Nyugdíjas Klubban az évben névnapjukat ünneplő idős lakosokat. Ezúton is 

köszönjük a Nyugdíjas Klub szíves vendéglátását.    

 

2020. október 14.: Pintér Ferenc építőmérnökkel helyszíni bejárásra került sor a 

településközpontban lévő gyalogátkelőhely kialakítása és a forgalom szabályozása kapcsán. Az 

erről szóló részletes előterjesztés a Képviselő-testület október 29-i rendes ülése napirendjén 

szerepel. 

 

2020. október 17.: 10 éves jubileumi műsorárát tartotta a Czibere Táncegyüttes a Művelődési 

Házban. Az Önkormányzat képviseletében a polgármester ünnepi beszéddel köszöntötte a 

résztvevőket.   

 

2020. október 18.: A Corvin utcai Sport- és szabadidőpark hivatalos átadásával nyitotta meg 

kapuit a létesítmény a szadai lakosság előtt. A polgármester az Önkormányzat képviseletében 

köszöntötte a rendezvényen megjelenteket, mely után - a Nyugdíjas Klub jóvoltából - palacsinta 

várta a gyermekeket.  

 

2020. október 21.:  A Jókai utca és Széchenyi utca sajtónyilvános útátadására került sor a 

polgármester, az önkormányzati képviselők, a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának 

dolgozói, a beruházás kivitelezői és a műszaki ellenőrök részvételével. 

 

Szada, 2020. október 21. 

 

 

                   Pintér Lajos  

          polgármester 
 


