
 
 

 

 

Előterjesztés száma: 114/2020.   

Iktatószám: H/1683-1/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. október 29-i rendes ülésére  

 

 

 

Tárgy: Döntés az útkarbantartási feladatok 2020. november 1. napjától történő 

ellátásáról 

 

 

  

 

Előkészítette:   Pálinkás Csilla műszaki osztályvezető 

 

Előterjesztő:    Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: minősített többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat és a Trans-Motors Kft. között 2018. október 10-én utak, terek, 

közterületek, ingatlanok vízelvezető árkok karbantartására, felújítására, havária károk 

helyreállítására létrejött szerződés időbeli hatálya 2020. október 10. napjával megszűnt. Az 

eredeti szerződés nettó 80 millió Ft-os keretre szólt, vagy legfeljebb 24 hónapra. A keret nem 

merült ki.  

 

Javasoljuk, hogy 2020. november 1. napjától a fenti feladatokat a Szada Nova Nonprofit Kft. 

látná el, mely feladatok átadásával együtt az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből 

6 000 000 Ft összeg is átadásra kerülne.  

 

Ezt követően az Önkormányzat a mindenkori költségvetése tervezése során fogja azon 

költségkeretet meghatározni, amely az átadott feladat elvégzéséhez szükséges. A 2021. évi 

költségvetésben már most javasoljuk – a közbeszerzési értékhatárra is figyelemmel – a 

15 000 000 Ft összegű költségkeret beépítését.   

 

A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Szada, 2020. október 22. 

 

 

 Pintér Lajos           

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2020. (X. 29.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Szada 

Nova Nonprofit Kft. legfőbb szerveként úgy dönt, hogy a tulajdonában és kezelésében lévő 

utak, terek, egyéb közterületek, vízelvezető árkok karbantartására, felújítására, havária károk 

helyreállítására vonatkozó feladatokkal megbízza a Szada Nova Nonprofit Kft.-t, mely 

feladatok ellátására a 2020. évben 6 000 000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése felhalmozási kiadásai terhére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átadott feladat 2021. évi tervezett 15 000 000 

Ft összegű költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetébe építse be.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. január  

Felelős: 1. pont: polgármester  

              2. pont: jegyző 

 

 


