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JEGYZOKONYV

Készült: Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivata1 tanácstermében 2015.
június 2-án 17.00 órakor megtaftott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről.

Jele! ]4n!ak: oroszi Sándor polgármester, Petrák Arpád alpolgármester, Vrabély Balázs
a1polgármester, Pintér Lajos, Török László, oroszi Sándor, Verébné Nyerges-
Kovács Rozália, képvise1ők

Jámbor Lajos jegyző
CziglanÉva jkv. vezető

Nanirendi oontok:

1. Napirendi pont
Határozati javas1at ,,Szada Nagyközség közigazgatási területén felmerülő úr és
csapadékvíz rendszer javítási, karbantartási munkák 201'5" kőzbeszerzési e1j árás
eredményhirdetésérő1.
Előteriesztő: oroszi Sándor polgármester 

. .

2. Napircndi ponl
Határozati javaslat az országos labdarugó pá1yaépítési proglam keretében, Szada,
Dózsa György út 63. szám a1att épülő műfuves spor1pálya kivitelezéséhez örrrész
biztosításáró1.
Előte{iesztő: oroszi Sándor po1gármester

3. Napirendi pont
Határozati javaslat az önkormányzati feladaÍe1látást szolgáló fejlesztések támogatására
kiin pá|yázat keretében pályázat benyújtására orvosi rendelő felújításara vonatkozóan.
Előterjesztő: oroszi Sándor polgármester

4. Napirendi pont
Határozati javaslat a telepü1ési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtására.
Előterj esztő: oroszi Sándor polgármester

5. Napirendi pont
Határozali javaslat a Koncz kóz _ Szabadság út _ Borkő u. Rákóczi u. - Posta köz
beruházások kapcsán felmerülő több1etköltségek biztosításríra.
E1őte{esztő: oroszi Sándor polgármester

6. Napirendi pont
Eletfa a gyermekekért Alapítvány kérelrne tomatetmi bevétel átuta1ására.
Előterjesztő: oroszi Sándor po1gármester
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oroszi Sándor polgiimester köszönti a megjelent képviselóket ós vendégeket. Megál1apítja,
hogy a Képviselő-testület 7 fő je1enlétével hatarozatképes, az ülést megnyitja.

Renc|kiviili ülés tartását a nanirendi pontok kapcsán a halári<lő betarrása indokolia.

1 Napirendi pont
Határozatt javaslat ,,Szada Nagyközség közigazgatási területén felrneríilő úr és
csapadékvíz rendszer javítási, karbantar1ási munkák 2015'' közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésérol.
E1őterjesztő: oroszi Sándor po1gármester

Oroszi Sándor: Szada Nagyközség Önkonnán1zat Képviselő_testülete a 31l2O15'
(03.12.) számú határozatában az önkormányzat útjainak,
közterü1eteinek, parkolóinak és árkainak karbantartására és javítására
vonatkozó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás megindításaról
döntött.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, összességében a 1egjobb
ajánlatot a TÍans-Motors Kft. adta. Kérem a Képvise1őt'testü1etet, hogy
adjon felhata1mazásÍ a szetzódés aláírására.

A Képviselő{estület 7 fő igen szavazatÍa| ellenszavazat és tartózkodás né1kül - a
következő határ ozalol ho zza'.

80/20 1 5. (0ó.02.) számú Képviselő_testü1eti haÍár ozaÍ:

Szada Nagyközség Önkonnányzat Képviselő_testülete a,,Szada
Nagyközség közigazgatási területén felmerüIő út- és

csapadékvíz rendszer javítási, karbantartási munkák 2015 ''
irán1uló építési beruhrízás tárgyában aKbL 122' $ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetm ény közzététe|e né1kű1i tárgyalásos
közbeszerzési e1járás 1efollatásáró1 szóló beszámolót elfogadja.

A Képüse1ő{estület

1. a kőzbeszerzési eljárásban 2 ajinlaÍtevőt érvényes, a
szerződés te1j esítésére a1ka1mas ajánlattevőként ismeri e1;

2. aközbeszerzésieljárást eredményesneknyilvánítja;

3. az eljarás nyertesének a felhívásban meghatározott
bírálati szempontra tekintette1 a Trans-Motors Kft. (21 1 1 Szada,
Kossuth Lajos út 18/a.) ajánlattevőt hirdeti ki;
4' a 9212011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. számű me11ék1ete

szerinti ,,Összegezés az a1ánlatok elbírálásáról'' című anyagot
e1fogadja, és az ajánlattevők részére megküldi;
5. felhatalm azza a Po|gármestert a közbes zerzési eljÍLrás
nyertesével való keretszerződés megkötésére.

Feie1ős: oroszi Sándor polgármester
Időpont: 2015. június l2.
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Napirendi pont
Határozati javas|at az országos iabdarugó pályaépítési proglam keretében, Szada,
Dózsa György ,űt 63 . színn alatt épülő mrífuves spor1pálya kiütelezéséhez önrész
biztosításáról.
Előterjesztő: oroszi Sándor polgármester

oroszi Sándor: A Képviselő-testi|et a 42l20I4. (04.10.) számú h atározaÍában az MLSZ
országos Pályaépítési Programjához kapcso1ódó páIyázati felhívásra
kisméretű műfiives pálya építésére pá\yázat ben1ujtásáró1 döntött. A
pá|yázat pozitiv elbírá1ásban részesült.

Az MLSZ tájékoztatása alapján a 2016-ra ütemezett pályaépítés akár
még az idei évben is megva1ósulhat. A Labdarugó Szövetség kéri az
Önkorman1zat visszajelzését, hogy 2015-ben tudjuk-e vál1a1ni a
pályaépítést és a szükséges önrész a rendelkezésünkre á1l-e.

Amerrnyiben igen, néhány héten belül sor kerül a kivite1ezői tenderre,
és e-2 hónapon be1ű1 el tudják kezdeni a kivitelezést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a pálya megépítéséhez
szükséges bruttó 9.753.ó00'-Ft önrész biztosításáról.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatta1 - ellenszavazat és tartózkodás nélkiil _ a következő
határozaÍot hozza'.

81/201 5. (06.02.) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü1ete a
4212014. (04.10.) számú határozatában az MLSZ országos
Pályaépítési Programjához kapcso1ódó pályázati felhívásra
kisméretii műfiives pálya építésére pá|yázat benyújtásáról
döntijtt.

A pályázat pozitív elbírá1ásban részesült.

A Képvise1ő-testü1et a műfiives pálya megépítéséhez szükséges
bruttó 9.753.600,-Ft önrészt az onkormrínyzat 2015. évi
kö1tségvetésében biztosítj a.

Felelős: oroszi Sándorpolgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Határozati javaslat az önkormányzali feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiirI páIyénatkeretében pá\yÍaat benyújtásara orvosi rendelő fe1újítására vonatkozóan.
Előterj esztő: oroszi Sándor po1gármester

Oroszi Sándor: A he1yi önkormányzatokór1 felelős miníszter, valamint az
államháztutásén fe1e1ős miniszter önkormányzati feladatel1átást
szolgáló fejlesztések támogatására irt ki pá|yázaÍot A támogatás célja
többek között az ot-lkormányzatok álta1 fenntartott bölcsődébe és

óvodábajáró gyermekek miné1 magasabb színvonalon történő e1látása,
az egészségiigyi a1apel1átás biztosítása, fe1téte1einek javítása.

A támogatás maximális mértéke fligg a megvalósítandó alcé1tól,
Llletve aPályiaó egy lakosra jutó adóerő-képességétő1.

A kíírás keretében lehetőség van a Rákóczi tl. 7/a' szám alatt lévő
háziorvosi rendelő felújítására vonatkozó pálytuat benyújtására. A
beruházás várható költsége 25 mil1ió Ft, az elnyerhető támogatás
mér1éke 50 %.

A pályázat benyújtásiíhoz szükséges a Képvise1ő-testü1et határozata a
kivitelezéshez szükséges örirész biztosításáró1.

A Képviselő+estület 7 fő tgen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkü1 a következő
h atár oz.atot h oz,z,a''

8zl 201 5. (06.02.) számú Képvise1ő-testtileti határozat:

Szada Nagyközség Ónkormányzat Képviselőtestülete a he1yi
önkormanyzatokért fele1ős miniszter, valamint az
á|lut:lháztartásért fe1e1ős miniszter á1tal az önkormányzati
feladate1látást szolgálő fejlesztések támogatására kiirÍ pályázat
keretében pályázatot kíván benyújtani a Szada, 552/9' ttsz
(természetben Szada, Rákóczi u. 1/a.) alatt lévő háziorvosi
rendelő felújításara.
A beruházás várható költsége 25.000.000,-Ft. Az elnyerhető
támogatás összege 50%. A Képviselő_testü1et a kivitelezéshez
szükséges kb. 12.5o0.0oo,-Ft önÍészt az Önkormányzat 2015.
évi kö1tségvetésében biztosítja.
A Képviselő{estiilet felhatalmazza a polgármestei a páIyázat
benyújtására.

Felelős: oroszi Sándorpo1gármester
Határidő: azon-rra1
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4. Napirendi pont
Hatarozati javaslat a településl önkormányzatok rendkívü1i önkormányzati
költségvetési támogatására kiírt pályrizat benyújtására.
E1őterjesztő: oroszi Sándor polgármester

Jámbor Laios: Az Észak_Keiet Pest és Nógrád Megyei Regioná1is
Hu1ladékgazdálkodási és Kömyezetvédelmi Tarsulás komoly
pénzügyi és finanszírozási problémákka1 küzd. A társu1ási tanács
áttekintette a működési és gazdálkodási helyzetet és torzstőke
pótlásban látja a probléma megoldását. A tagönkormányzatoknak
összesen 610 millió Ft törzstőke pótlástjavasol végrehajtani. Azoknak
az ólkormányzatoknak, amelyek pénzügyi lehetőségei a pót1ást nem
teszik lehetővé, a belügyminisztériumrnal folytatott egyeztetés
kapcsán lehetőségük van a települési önkonr-rányzatok rendkívüli
öntormányzati kö1tségvetési támogatására vonatkozó pá|yázat
benyújtására. Szada Nagyközség onkormányzat költségvetése nem
tartalmaz erle vonatkozó keretet, ezért kérem a Képviselő-testületet,
hogy döntsön a pályázat benyújtásaró1.

A Képviselő-testület 7 fo igen szavazaÍtal ellenszavazaÍ és tar1ózkodás nélkül _ a következő
haÍározatothozza'.

83 l 201 5. (06.02.) számú Képvise1ő{estületi haÍáLrozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testtilete, mint az
Eszak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Kömyezetvédelmi Társulás tagja a
tarsulási tanács 131201'5. (V.13.) számú hatarozatában
foglaltaknak megfele1ően a törzstőke pót1ás vonatkozásában -
mive1 az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzete nem
teszi 1ehetővé a költségvetésből az önkormányzatra jutó pót1ás
biztosítását pá1yázatot nyujt be a belüg1'rniniszter és a
nemzetgazdasági miniszter által a te1epülési önkormányzatok
rendkívü1i önkormányzati költségvetési támogatására
vonatkozóan 9.1 80.1 I 4'-Ft összegben.

A Képviselő_testület fe1hata1mazza a polgármesten a pályázat
benyújtásara.

Felelős: oroszi Sándorpolgármester
Határidő: azorural
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5. Napirendi pont
Határozati javas1at a Koncz köz _ Szabadság út _ Borkő u. - Rákóczi u. Posta köz
beruházások kapcsán feimerülő több1etkö1tségek biztosításara.
E1őterjesztő: oroszi Sándor polgármester

oroszi Sándor: A 49l20I5. (04.16.) számú határozat alapján indított kozbeszerzési
eljárások becsült ér1ékének meghatarozása a tervezői költségbecslés
alapj án a következók szerint alakult:

Konczkóz Szabadság út _ Borkő u.: 35.943.985,-Ft + ÁFA
Rakóczi u. _ Posta köz: 8r.942.292,-Ft + AFA

A 2015. évi költségvetésben rendelkezésre á1ló fedezet:
Koncz köz Szabadság út _ Borkő u.: 19.685.000,-Ft + ÁFA
Rrikóczi u. _ Posta köz: 73.o00.00o,-Ft + ÁFA

A beruházások megvalósításához a szabad maradvány terhére
25.2o1.277,-Ft + ÁF A, azaz 32.oo5.622,-Ftbiztositása szükséges.

Kérem a Képvise1ő{estületet, hogy a beruházás megvalósításához
szükséges több1etforrást biztosítsa.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatta| _ el|enszavazaÍ és tartózkodás nélkiil _ a következő
hatátrozatoÍhozza'.

84/201' 5. (06.02.) számú Képviselő{estületi határozat'.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képvise1ő'testülete a Szada,
Koncz köz Szabadság út - Borkő u. _ Rákóczi u. Posta köz
építésére vonatkozó bertrházás becsü1t ér1ékéhez szükséges
p1usz forrást, összesen bruttó 32.005.622,-Ft összeget az
onkormányzat 2015. évi költségvetésének tarta1ék kerete
terhére biztosítja.

A beruházás becsült összköltsége 117.886.277,-Ft + ÁFA,
melyből 92.685.000'- összeg az önkormányzat 2015' évi
kö1tségvetésében rendelkezésre ál1.

Felelős: oroszi Sándorpo1gármester
Hatiíridő: azorrnal
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6. Napirendi pont
E1etfa a gyermekekért A1apítvány kérelme tomatermi bevéte1 átutalásara.
Előterjesztő: oroszi Sándor polgármester

oroszi Sándor: A Képviselő-testtilet korábbi döntése alapj an a Szadai Székely
Berta1an Általános Isko1a ,,Életfa a gyermekekért'' A1apítványát a
tornatetmi bevéte1 összegével támogatja.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a 430.500,-Ft tomatermi
bevétel átadásáról.

A Képvise1ő-testület 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határo zaÍoÍ hozza'.

85 1201 5. (0ó.02) számú Képvise1ő-testiil ett határozat'.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő{esttllete az

,,É1etfa a gyermekekér1'' Alapítvány részére önkormányzati
támogatásként 430.500,-Ft (azaz négysztaharmincezer-öÍszáz
forint) összeget átad.

Fe1elős: oroszi Sándorpolgámester
Határidő: azonnal

oroszi Sándor polgármester az ülést 18.30 órakor berekeszti.
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