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                                    Előterjesztés száma: 143/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 8-i rendes nyilvános ülésére 

Előterjesztés 

tárgya: 

Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályai 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 

 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens  

 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Finta Béla jegyző 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

- (nincs közvetlen költségvonzat) 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Finta Béla jegyző 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: Boros Gábor ügyvezető Szada Nova Nonprofit Kft. 

Javasolt 

meghívott: 
Boros Gábor ügyvezető Szada Nova Nonprofit Kft 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i rendes ülésén a 116/2022. (IX.29.) KT-határozattal fogadta 

el Szada Nagyközség Önkormányzata Sportfejlesztési koncepcióját. A határozat 2.3. pontja az alábbi 

rendelkezést tartalmazza: 

 
„2.3. A Képviselő-testület 2022. december 8.-i rendes ülésére – 2022. november 8-ig bezárólag - készüljön 

előterjesztés (rendelet-tervezet) a 18/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. és 2. sz. mellékleteinek 2023.I.1-

i hatállyal történő cseréje, továbbá a szadai 168/4 hrsz.-ú Jókai köz területén 1995-ben lakossági 

összefogással épült (jelenleg már bekerített, műfüves) sportpálya 132/2013.(10.10.) KT-határozattal 

elfogadott Házirendjét tartalmazó 3. sz. melléklettel, és – szükség esetén - (a szadai 2755 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő sportpálya Házirendjéről szóló) 4. sz. melléklettel történő kiegészítése céljával.” 

 

A határozat szerint legkésőbb 2023. január 1-től kezdődő hatállyal módosítani kell az abban megjelölt 

létesítmények Üzemeltetőjeként a Szada Nova NKft.-t, „illetékesként” pedig a Társaság által 

foglalkoztatott pályagondnokot tüntetve fel.  

 

Az előterjesztés készítése során felmerült az a – későbbi esetleges rendeletmódosításokat megkönnyítő 

– jogtechnikai megoldás, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 18/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet (Ör.) 1. sz. melléklete szerinti 

Corvin utcai Sportcentrum Házirendjét továbbra is önálló melléklet tartalmazza, de a 2. sz. mellékletben 

egy olyan, minden játszótérre és közterületen lévő sportpályára vonatkozó általános érvényű Házirendet 

határozzon meg a képviselő-testület, amely  mindegyik, a rendelet új, 1. sz. függelékében felsorolt szadai 

létesítményre alkalmazható. 

 
A fentiek alapján elkészítettük az Ör. rendeletmódosítás-tervezetet, benne a 116/2022. (IX.29.) KT-határozat 

szerint átdolgozott új 1. sz. melléklet-tervezetet a Corvin utcai Sportcentrum Házirendjéről, valamint az 

Ör. 2. sz. mellékletét képező egységes Házirendet, és az Ör. 1. sz. függelékét, amely azon játszóterek és 

nyitott sportpályák listáját tartalmazza, amelyekre a Házirend vonatkozik. 

 

Mindezekre figyelemmel az 1. sz. melléklet szerinti rendelet-módosítási tervezetet terjesztjük elő 

elfogadásra. 

 

Szada, 2022. november 23. 

 

Melléklet: 1. sz. - Rendelet módosítás tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

 


