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Előterjesztés száma: 126/2020.   

Iktatószám: H/913-7/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2020. november 26-i polgármesteri döntés meghozatalához 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 8/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés c) pontja és 

49. § (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatokban történt 

intézkedéseket az alábbiak szerint jelentem le: 

 

107/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester átruházott 

hatáskörében jóváhagyásra kerülő Szada településközponti forgalomszabályozási tervét - a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a 

110/2020. számú előterjesztés szerint előzetesen tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt szolgáltatás mindösszesen 320 000 Ft összegű 

fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 

felkéve egyben a jegyzőt ezen költségvonzat Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron 

következő módosításában történő megjelenítésére.   

Határidő: 1. pont: azonnal 

                 2. pont: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A szerződés aláírása megtörtént, a forgalomtechnikai mérnök többszöri 

helyszíni bejárást követően elkészített forgalomszabályozási tervét véleményezésre 

megküldte. A terve egyeztetése jelenleg folyamatban van. 

 

110/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Szada 

belterület 552/5 helyrajzi számú ingatlant a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

74. § (1) bekezdésében meghatározott iskolai köznevelési feladatok ellátása céljából 2020. 

szeptember 1. napjától a Dunakeszi Tankerületi Központ ingyenes használatába adja, 

felhatalmazva egyben a polgármestert a 111/2020. számú előterjesztés mellékletét képező ingyenes 

ingatlanhasználati szerződés aláírására.    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés megküldése az érintettek részére, továbbá az 

ingyenes ingatlanhasználati szerződés aláírása megtörtént. 

 

111/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2014. (I. 28.) GKM rendelet D) függelékében meghatározott 

kötelezettségének eleget téve Szada nagyközség téli üzemeltetési tervét a 105/2020. számú 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a polgármestert annak minden év 

november 10. napjáig történő felülvizsgálatára.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés és téli üzemeltetési terv a Trans-Motors Kft. részére 

megküldésre került. 

 

112/2020. (X. 29.) KT-határozat 1. pont 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szada külterület 068/159 helyrajzi 

számú ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonási eljárást a kérelemben megjelölt és a 

szabályozási terv által lehetőséget adó részén lakóterület kialakítás céljára meg kívánja indítani 
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azzal a feltétellel, hogy  

a) az érintett terület belterületbe csatolása és telekrendezés átvezettetése, valamint a kialakuló 

ingatlan(ok) közművesítése, infrastruktúrával történő (villany, víz, gáz, szennyvízcsatorna, 

hírközlés, út, járda, csapadékvíz elvezetés) terveztetése, engedélyeztetése, megvalósítása 

az azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt terheli; 

b) a kérelmező vállalja, hogy a terület felhasználási célként megjelölt lakóterület kialakítása 

4 éven belül ténylegesen megtörténik. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőket 

értesítse és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a 

belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A kérelmező kiértesítése a képviselő-testületi döntést illetően megtörtént, a 

kérelmezőtől az eljárási illeték megfizetését várjuk.   

 

113/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 6. §-a alapján Szada Nagyközség Önkormányzat 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) felülvizsgálta, azt a 104/2020. számú anyag 

melléklete szerinti formában továbbra is hatályban tartja megállapítva egyben, hogy az abban 

foglalt lejárt határidejű intézkedések teljesültek. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a 

értelmében a felülvizsgált HEP-et a helyben szokásos módon tegye közzé, valamint küldje meg a 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló dokumentum és az 

ahhoz kapcsolódó iratok a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére megküldésre 

kerültek. 

 

114/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (8) bekezdésében 

foglaltakra - a fenntartásában működő Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár módosító 

okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 102/2020. számú előterjesztés 1-2. 

melléklete szerint elfogadja, felhatalmazva egyben a polgármestert azok aláírására. 

2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglalt intézkedések 

megtételére a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A módosításoknak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése iránti 

kérelmünket megküldtük a Magyar Államkincstár felé. 
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115/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet előírásai alapján a 102/2020. számú előterjesztés 3. 

melléklete szerint elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolásának Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 8. 

függelékeként történő megjelenítésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések 

megtételére a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás elnevezésű kormányzati 

funkció törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése céljából.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A módosításoknak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése iránti 

kérelmünket megküldtük a Magyar Államkincstár felé. 

 

116/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021/2022-es tanévre vonatkozó iskolai 

felvételi körzet meghatározásához  

a) tájékoztatja a Dunakeszi Tankerületi Központot, hogy a jegyzői nyilvántartásban jelenleg 

nem szerepel Szadán lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

általános iskolába járó gyermek;  

b) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében 

meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a javasolt köznevelési intézmény Szada 

teljes közigazgatási területe tekintetében a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola (2111 

Szada, Dózsa György út 63.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt jelen döntés Dunakeszi Tankerületi Központ részére 

történő továbbítására.  

Határidő: 2020. október 31.  

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés a Dunakeszi Tankerületi Központ részére 

megküldésre került. 

 

117/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödöllői Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását a 103/2020. számú előterjesztés 

melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szöveggel az alábbi módosítási javaslattal 

elfogadja:  

- a Társulási megállapodás 18. oldalán a Társulási megállapodás aláírásra jogosultak 

részénél Szada település tekintetében a polgármester nevét aktualizálni javasolja, illetve  

- javasolja azt rögzíteni a Társulási megállapodásban, hogy a társult önkormányzatokat 

tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.  

Határidő: 2020. december 1. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Társulási megállapodás tervezetének módosításokkal történő elfogadásáról 

szóló képviselő-testületi döntés a Társulás részére megküldésre került. 
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118/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödöllői Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába a következő személyeket delegálja:  

• Pintér Lajos polgármester 

• Petrák Árpád alpolgármester. 

Határidő: 2020. december 1. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Társulásba történő delegáltak elfogadásáról szóló képviselő-testületi döntés 

a Társulás részére megküldésre került. 

 

120/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Szada 

Nova Nonprofit Kft. legfőbb szerveként úgy dönt, hogy a téli üzemeltetési feladatok ellátására a 

Szada Nova Nonprofit Kft. részére további 2 250 000 Ft összeget az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja, felkérve egyben a jegyzőt ezen összeg 2020. évi 

költségvetési rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester és jegyző 

Végrehajtás: A téli üzemeltetési feladatok ellátását biztosító 2 250 000 Ft a Szada Nova 

Nonprofit Kft. részére átutalásra került. 

 

121/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás tagjaként úgy dönt, hogy a 

társulási megállapodás módosítását a 116/2020. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 

tekintetében 2020. október 31. napjával megszűnő szükségellátást követően, 2020. november 1. 

napjától a Társulás által kiválasztott új közszolgáltatóval történő szerződéskötésig a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának átmeneti biztosítására a Zöld Híd B.I.G.G. 

Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt, felhatalmazva egyben a polgármestert a 

116/2020. számú előterjesztés 3. melléklete szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés aláírására.  

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátása céljából az új 

közszolgáltató kiválasztására vonatkozó hatáskörét az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra ruházza át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Társulási megállapodás módosítás elfogadásáról szóló képviselő-testületi 

döntés a Társulás részére megküldésre került, továbbá az aláírt hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést ugyancsak megküldtük. 

 

Z/123/2020. (X. 29.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szente József 2100 Gödöllő, Bethlen G. 

utca 1. szám alatti lakos (a továbbiakban: Kérelmező) Szada Nagyközség Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában lévő Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú, kivett helyi közút művelési 

ágú ingatlan vételére irányuló kérelmével kapcsolatban - az Önkormányzat az irányú szándékára 

figyelemmel, hogy nem szeretné a település lakosságának számát jelentősen növelni, és szeretné a 

település falusias arculatát megőrizni -  az ingatlan adásvételével lehetővé váló további 

telekalakítást is elutasítva úgy dönt, hogy az adásvételt nem támogatja. 

Határidő: azonnal  
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Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntést a kérelmező felé megküldtük. 
 

 

124/2020. (XI. 11.) KT-határozat 1. pont 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a karácsonyi díszvilágítás közvilágítási oszlopokon történő 

szerelésére kiírt ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítva úgy dönt, hogy az INFOR-

VILL Bt.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Csengeri utca 19/a., adószám: 21518313-2-13) minősíti 

nyertes ajánlattevőnek, így az ajánlat szerinti bruttó 2 785 000 Ft összegű vállalkozási szerződést 

megköti, melynek költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános 

tartalékkerete terhére biztosítja.  

2. A polgármester felkéri a jegyzőt az 1. pontban meghatározott költségvonzat Önkormányzat 

2020. évi költségvetése soron következő módosításában történő megjelenítésére.  

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása  

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző  

Végrehajtás: A nyertes ajánlattevő INFOR-VILL Bt.-vel a vállalkozási szerződés aláírása 

megtörtént.   

 

125/2020. (XI. 13.) Polgármesteri határozat 1. pont 

1. Szada Nagyközség Polgármestere – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Ör.) 7. § (1) bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy a Terratrust Ingatlan Forgalmazó és 

Szolgáltató Kft. (székhely: 1173 Budapest, Flamingó u. 19/b.)  tulajdonában lévő Szada belterület 

3222/11 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, 3693 m2 területű ingatlan ellenérték nélküli 

felajánlását és önkormányzati tulajdonba vételét az erre vonatkozó ajándékozási szerződés 

aláírásával elfogadja, egyben az ingatlant az Ör. 8. § a) pontja alapján a forgalomképtelen 

törzsvagyon körébe sorolja.  

2. A polgármester felkéri a jegyzőt az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően az ingatlan 

értékbecslésben meghatározott bruttó értéken történő ingatlanvagyon-kataszteri átvezetésére 90 

napon belül. 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: ingatlan-nyilvántartási átvezetést követő 90 nap 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző  

Végrehajtás: Az ajándékozási szerződést a felek aláírták, a tulajdonjog bejegyzése 

folyamatban van. 

 

126/2020. (XI. 17.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestereként úgy döntök, hogy a Szada külterület 089/10, 086/5, 086/6, 

086/87, 086/88 és 086/96 helyrajzi számú telephelyeken cirkuszi menazséria keretében 

működtetett „Safari Park Szada” megnyitását megelőzően hozott 21/2020. (V. 12.) számú 

Polgármesteri határozatomat visszavonom, egyben az önkormányzati tulajdonban lévő Szada 

külterület 086/14 helyrajzi számú kivett utat érintő telekcsereszerződés hiányában a jogi 

telekhatároknak megfelelő birtokállapot visszaállítását rendelem el.  

2. A „Safari Park Szada” üzemeltetője, ifj. Richter József által az önkormányzati tulajdonú Szada 

külterület 092 helyrajzi számú, kivett árok megnevezésű 2004 m2 alapterületű ingatlan vételére 

vagy bérletére benyújtott kérelmét elutasítom.     

3. Tudomással bírva arról, hogy az állatkert létesítését a természetvédelmi hatáskörben eljáró 

megyei kormányhivatal engedélyezi, úgy döntök, hogy a „Safari Park Szada” cirkuszi menazséria 

vagy állatkerti formában történő további működését - a parkhoz közeli belterületen élő lakók 

nyugalma és biztonsága érdekében - elviekben nem támogatom.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: A polgármesteri döntés az érintett részére megküldésre került. 

 

Az előterjesztés melléklete: - 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2020. november 26. 

 

 

 

  

 

Pintér Lajos              

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT  

 

…/2020. (XI. 26.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a 126/2020. 

számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 


