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Szám: H/566/2020. 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony / Úr! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 

bekezdésének értelmében vészhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének 

feladat és hatáskörét a település polgármester gyakorolja. 

 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület nem ülésezik, ugyanakkor a napi 

működéshez szükséges meghozni az önkormányzat feladatkörébe tartozó döntéseket.  

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a jelen értesítéssel egyidejűleg a képviselő-testületi előterjesztések 

munkaanyagait elektronikusan megküldöm, egyben kérem, hogy esetleges véleményükről, 

egyetértésükről 2020. április 29. (szerda) 12.00 óráig a polgarmester@szada.hu e-mail címre 

visszajelezni szíveskedjenek.     

 

A visszajelzéseket a következő formában kérem: 

 

- „a kiküldött napirendekben szereplő határozati javaslatokkal egyetértek, azt 

támogatom.”  Képviselő neve és dátum, vagy 

- „a kiküldött napirendekben szereplő határozatokkal nem értek egyet” Képviselő neve 

és dátum. 

Természetesen bármely előterjesztéshez fűzhető észrevétel, indokolás egyetértéstől 

függetlenül.  

  

Előterjesztések: 

 

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.06) önkormányzati 

rendelet módosításáról (1.sz. módosítás) 

 

2. Összefoglaló jelentés a 2019. évi belső ellenőrzésekről 

 

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a 

költségvetési maradvány elszámolásáról  

 

4. A civil szervezetek 2020. évi támogatásáról 

 

5. A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

 

6. 2020. évi közbeszerzési terv 
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7. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő 

csatlakozásra 

 

8. „Szadáért” kitüntető díjak odaítélése 

 

9. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018. 

(II.16.) rendelet módosítása 

 

10. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

11. Szada Nova Nonprofit Kft. és Zöld Híd B.I.G.G. Nkft között 2018.02.18-án kötött 

alvállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről  

 

12. Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetői előterjesztése a 2020. évi üzleti tervének 

elfogadása 

 

13. Szada Nova Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, közhasznúsági 

jelentésének elfogadása, a független könyvvizsgálói jelentés alapján. 

 

14. A Szada Nova Nonprofit Kft. által bekért árajánlatok elbírálása Szada Nagyközség 

területén a zöld területek, parkok gondozására, illetve az út menti fák kezelésére 

 

15. Előterjesztés Széchenyi belterületi út szilárd burkolattal történő kiépítése tárgyában 

nyertes kivitelező kiválasztása, szerződés megkötése 

 

16. Előterjesztés Szada, Dózsa György út 65. (Bajkai ház) hrsz 917/1. önkormányzati 

tulajdonú ingatlan bontásáról 

 

17. Közterület-felügyelői munkakör létrehozása 

 

A Képviselő-testület véleményének kikérését követően és javaslatait figyelembe véve a 

polgármesteri döntés meghozatalára 2020. április 30-án (csütörtökön) kerül sor, amelyről 

tájékoztatom Önöket. 

 

 

Szada, 2020. április 27. 

 

 

Tisztelettel 

 

 

 

                     Pintér Lajos 

polgármester s.k. 


