
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés száma: 98/2020.   

Iktatószám: H/913-5/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

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

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 

  

 

Előkészítette:  Bula Beáta titkársági referens 

 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja: - 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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: 

 

87/2020. (IX. 3.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját - figyelemmel a lakások és helyiségek 

elidegenítéséről és bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdés II. 

fordulatában foglaltakra - az alábbiak szerint határozza meg:  

a) üzlethelyiség bérleti díja:              500 Ft/m2/alkalom 

                                                                                              50 000 Ft/hónap 

                                                                                              550 000 Ft/év 

b) árusítóhely bérleti díja:                         24 000 Ft/év 

                                                                                              2 000 Ft/alkalom 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés szerinti árakkal az önkormányzati 

tulajdonú nem lakáscélú helyiségekre, valamint a piac árusítóhelyeire a pályázati 

kiírás közzétételre került.     

 

89/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátást végző 

szolgáltató szervezetek által készített éves beszámolókat – megköszönve egyben munkájukat 

– a 90/2020. számú előterjesztés mellékletei szerint tudomásul veszi, felkérve egyben a 

polgármestert, hogy jelen döntéséről az egészségügyi szolgáltatókat írásban értesítse.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az egészségügyi szolgáltatóknak a képviselő-testületi döntés a 

beszámolók elfogadásáról történő tájékoztatással együtt megküldésre került.    

 

90/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Régió Plusz Média Kft. 2020. I. 

félévi média megjelenésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A szolgáltatónak a képviselő-testületi döntés a beszámolók 

elfogadásáról történő tájékoztatással együtt megküldésre került.  
 

 

91/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2019. évi szociális alapszolgáltatási feladatainak (családsegítés, idősek nappali 

ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás) ellátásáról szóló beszámolóját - figyelemmel a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 



bekezdés d) pontjában foglaltakra - a 82/2020. számú előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az Alapszolgáltatási Központnak a képviselő-testületi döntés a 

beszámolók elfogadásáról történő tájékoztatással együtt megküldésre került. 
 

 

92/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Székely 

Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője által benyújtott 2019/2020-as nevelési év 

tapasztalatairól, valamint a 2020/2021-es nevelési év kezdéséről szóló beszámolóját a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak 

alapján a 85/2020. számú előterjesztés mellékletei szerint az alábbi fenntartói észrevétellel 

elfogadja: 

➢ a fenntartó kifejezi elégedettségét az intézmény működése tekintetében, megköszönve 

egyben az óvoda dolgozóinak a 2019/2020-as nevelési évben való aktív és a 

koronavírus járvány alatti kitartó munkavégzést.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nevelési intézmény munkájával 

összefüggő fenntartói értékelést az önkormányzat honlapján tegye közzé.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az Óvoda-Bölcsőde részére a képviselő-testületi döntés a beszámolók 

elfogadásáról történő tájékoztatással együtt megküldésre került. 
 

 

93/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § 

(2) bekezdésében foglaltakra – a fenntartásában működő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 

Ady Endre u. 2. sz. alatti telephelyén működő mini bölcsőde Szakmai Programját a 91/2020. 

számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedélyező szerv által kibocsátott 

hiánypótlás esetén az abban foglaltak teljesítésére.    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az Óvoda-Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadásáról szóló 

döntést illetően az intézmény kiértesítésre került.     

 

95/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Polgármesteri Hivatal 

147/2017. (XI. 23.) KT-határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatának 

hatályon kívül helyezése mellett úgy dönt, hogy a Szadai Polgármesteri Hivatal szervezeti és 

működési szabályzatát 2020. szeptember 25. napi hatállyal a 89/2020. számú előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szervezeti és működési szabályzatban foglalt 

működés biztosítására, valamint annak helyben szokásos módon történő közzétételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester és jegyző 

              2. pont: jegyző 



Végrehajtás: A Polgármesteri Hivatal ügyintézői részére a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, valamint az annak elfogadásáról szóló döntés megküldésre került, a 

Szabályzat helyben szokásos módon történő közzététele megtörtént.   

 

97/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 

időszakra szóló Gazdasági Programját a 94/2020. számú előterjesztés melléklete szerint az 

alábbi kiegészítéssel elfogadja:  

- a Gazdasági Program 6. oldalán az első bekezdés után egészüljön ki a szöveg a 

következőkel: „A logó nem helyettesíti a település címerét, felhasználása elsősorban 

településmarketing (kiadványok, média, web) célokra javasolt.”. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Gazdasági Program helyben szokásos módon közzétételre került.   

 

101/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 

2021. március hónaptól továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve 

kívánja biztosítani.  

2. A Képviselő-testület figyelemmel az 1. pontban meghatározott döntésére az egészségügyi 

alapszolgáltatás biztosítása céljából Gödöllő Város Önkormányzata által kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Gödöllő Város Önkormányzata a képviselő-testületi döntést illetően 

kiértesítésre került.   
 

 

102/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer” 2021. évi fordulójához, felhatalmazva egyben a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint felkérve az aláírt csatlakozási nyilatkozat 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőben történő benyújtására.  

2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2021. évi fordulójának támogatására 1 200 000 Ft 

összeget jelenítsen meg a 2021. évi költségvetés tervezetében. 

 Határidő: 1. pont: 2020. október 1.  

      2. pont: 2021. január 

Felelős:   1. pont: polgármester 

                2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés 1. pontja alapján az ösztöndíjpályázat 

közzétételre került, a 2. pont tekintetében a határidő 2021. január. 
 

 

 



Z/105/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) 

bekezdése alapján – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint a 

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. 

§ (1) bekezdésében foglaltakra – a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár  magasabb 

vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki azzal, hogy a munkakör legkorábban 2021. 

január 1. napjától tölthető be.   

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői beosztás 

álláshely betöltésére kiírt pályázati felhívás - jogszabályban megjelölt rendelkezések szerinti 

- megjelentetéséről, a benyújtott pályázatok véleményeztetéséről, valamint a pályázattal 

kapcsolatos döntés-előkészítő feladatok végrehajtásáról.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: Az intézményvezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat kiírásra 

került. 
 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Az előterjesztés melléklete: - 

 

Szada, 2020. október 13. 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (X. 29.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést a 98/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 


