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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 70/2020. (VI. 25.) KT-határozatával elfogadott 2020. évi módosított
Munkaterve szerint a polgármester a szeptemberi rendes ülésen ad tájékoztatást a település
bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról.
A település bejárása során a folyamatban lévő beruházások kapcsán az alábbiakat tapasztaltuk.

1.) Jókai utca útépítése:
Az utcában 90%-ban elhelyezésre kerültek a szegélykövek. Az alsó szakasz egyik oldalán a
folyókák elhelyezése folyamatban van, ezt követően kerülnek helyükre a szegélykövek. Az
aknák szintre emelése javarészt megtörtént. A kivitelezés várható befejezése 2020. szeptember
végére várható. A kivitelezés során a kapubehajtóknál a munka tartalmazza az eredeti állapotok
helyreállítását.

2.) Széchenyi utca útépítése:
A megépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel hibamentesen megtörtént.

3.) Piac építése:
A piac építése körülbelül szerkezetkész állapotban van. Kívülről a falak állnak, külső
homlokzaton lévő nyílászárók elhelyezésre kerültek, belül villamos és gépész alapszerelések
megtörténtek. A belső csarnok felé néző üzletek homlokzati portáljai még nem készültek el. A
csarnok belső építése még zajlik, az ácsszerkezet elburkolása még nem történt meg.

4.) Minibölcsőde építése:
Az épület műszaki átadás-átvétele megkezdődött. Érdemi hiányosságot nem tapasztaltunk,
néhány apróbb hiányosság, hiba kijavítását kértük: villamos elosztószekrény feliratozása,
kazánház vezetékeinek feliratozása, kőburkolat kiálló részeinek javítása az akadálymentes
feljárónál, néhány beragadt nyílászáró nyitásának megoldása, fa lambéria felső szegélyeinek
javítása, belső fakerítés megerősítése (ne hajoljon be), kék csoport törött WC ülőke cseréje,
sárga csoport vizeshelyiségében festés javítása a burkolat felett, sárga csoport ajtó nyitás
átpántolása másik oldalra, konyhában falikút rögzítése, akadálymentes helyiségben WC ülőke
cseréje, vagy helyére illesztése.
A játszó udvar elkészítése folyamatban van. A játszóeszközök már leszállításra kerültek. A
terep rendezése, termőföld elterítése szeptember 21-25. között várható. Ezt követően
letelepítésre kerülnek a játszóeszközök, majd a belső öntött gumi út, végül növények telepítése
történik. A játszó eszközök telepítését és az öntött gumiburkolat készítését külső cég végzi, a
többi feladatot saját erőből kívánjuk megoldani.

5.) Játszótér építése a sport- és szabadidőparkban:
A játszótér készültsége jelentősen előrehaladott. A játszóeszközök telepítése már megtörtént, a
hinták még nem kerültek felhelyezésre. Átadás néhány héten belül várható a tanúsítványok
megérkezésének függvényében.

6.) Játszótér építése Szőlőhegyen:
A tereprendezés folyamatban van, a teraszok kialakítása megtörtént. Az első ütemű
játszóeszköz elhelyezése már megkezdődött, átadásukra várhatóan szeptember végén kerül sor.
A második ütemű játszóeszközök megrendelése megtörtént, a telepítésük november-december
hónapokban történik. A játszótérre 30 db fát ültet az Önkormányzat előreláthatólag a jövő hét
elején.

Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására.
Az előterjesztés melléklete: Szada, 2020. szeptember 16.
Pintér Lajos
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (IX. 24.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete település bejárásának tapasztalatairól,
valamint folyamatban lévő beruházásokról szóló polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

