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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: 

 

81/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 80/2020. (VII. 23.) KT-

határozatával elfogadott Szada Nagyközség úthálózatának középtávú fejlesztésére és annak 

fenntartására vonatkozó megvalósulási tervében foglaltakra – úgy dönt, hogy 2020-ban az alábbi 

utcák aszfalt burkolat nélküli kivitelezését kívánja megvalósítani az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése általános tartalékkerete terhére:  

sorsz

ám 

településrész utca a kivitelezés tervezői 

költségbecslése 

(bruttó) 

1.  

Margita 

Erdő 31 989 705 Ft 

2. Panoráma 17 431 131 Ft 

3. Boncsok 44 798 007 Ft 

4.  

Fenyves liget 

Hajnal 30 602 396 Ft 

5. Dombos 30 684 003 Ft 

Mindösszesen: 155 505 242 Ft 

2. A Képviselő-testület felkéri a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-t 

az egyes kivitelezésekre, műszaki tervezésre és műszaki ellenőrzésre vonatkozó beszerzési 

eljárások lefolytatására, valamint felhatalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

benyújtó ajánlattevővel történő szerződéskötésre.   

3. A Képviselő-testület a kivitelezés szerződés szerinti költségét a SZADA NOVA 

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére átadja, és felkéri a jegyzőt, hogy annak 

költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő módosításában 

jelenítse meg.   

Határidő: 1-2. pont: 2020. december 31. 

                    3. pont: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1-2. pont: polgármester 

                 3. pont: jegyző 

Végrehajtás: A Hajnal utca és Dombos utca tekintetében az útburkolat felújításának és 

korszerűsítésének megvalósítására sor került, az Erdő utca lakosságával az útépítési 

együttműködési megállapodás aláírása megtörtént, a Panoráma utca és Boncsoki utca 

lakóival történő szerződéskötés folyamatban van. A jelen döntések között szerepel továbbá a 

20/2021. sz. előterjesztés, mely vázolja, hogy a 81/2020. (VII. 23.) KT-határozat módosítása 

miért szükséges. 

 

86/2020. (IX. 3.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a PM_PIAC_2018/17 

számú „Piaccsarnok létesítése Szada Nagyközségben” tárgyú pályázatban kötött támogatási 

szerződésben foglalt feltételeknek történő megfelelés céljából - a vásárokról, piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) 

meghatározottak szerint Szada településen a tulajdonában lévő Szada belterület 2748/1 helyrajzi 

szám alatti ingatlanon piacot kíván üzemeltetni az alábbiak szerint: 

1.1. a piac elnevezése, (szak)jellege: Szadai Piac  

1.2. a piac működésének kezdete: 2021. január 1. 

1.3. a piac üzemeltetője: Szada Nova Kft.  

1.4. a piac tartásának időpontja, nyitvatartási ideje: hétfőtől-vasárnapig, 06.00 – 18.00 óra 

között. 
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2. A Képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy a Korm. r. 4. § (3) bekezdés j) pontjának történő 

megfelelés céljából az élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő 

állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a piac területén az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási 

hivatala, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal részére 

állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alábbi intézkedések megtételére:  

3.1. a jegyző kizárási kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal által kijelölt engedélyező hatóság 

felé a Korm. r. szerinti piacüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtására és a működéshez 

szükséges dokumentumok elkészítésére, azok aláírására, valamint  

3.2. a piac üzlethelyiségei és árusítóhelyei hasznosítása tekintetében az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követően az abban meghatározott 

eljárásrend szerinti pályázati eljárás lefolytatására és a bérleti szerződések megkötésére.  

4. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt a piac működési rendjére vonatkozó 

önkormányzati rendelet előkésztésére 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

  3-4. pont: 2020. december 31. 

Felelős: 1-3. pont: polgármester 

                 4. pont: jegyző és polgármester 

Végrehajtás: A piacüzemeltetési engedélyezési eljárás tekintetében a földmérő az 

épületfeltüntetéshez kapcsolódó vázrajzot az illetékes földhivatalhoz megküldte, az 

engedélyeztetés folyamatban van. A Szadai Piac árusító helyeinek bérbeadására kiírt első 

pályázat eredménytelenül zárult, ezért egyszerűsített eljárás keretében újabb pályázati kiírás 

meghirdetésére került sor, a pályázati ajánlatok bontása megtörtént (10 db pályázat 

érkezett). A piac üzemeltetője tekintetében a határozat módosításra került a 144/2020. (XII. 

17.) Polgármesteri határozattal.  

 

Z/122/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szada belterület 534 

helyrajzi számú ingatanból a 112/2020. számú előterjesztés 1. mellékletét képező telekalakítási 

vázlat szerinti telekalakítást követően kialakuló 180 m2 területű beépítetlen területet közterület 

kialakítása céljából bruttó 2 000 000 Ft összegért meg kívánja vásárolni Ványi Erzsébet 2111 

Szada, Dózsa Gy. út 84. alatti lakos tulajdonostól. 

A Képviselő-testület - az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a 

telekalakítást követően újonnan kialakuló ingatlan művelési ágát közterületként kívánja átvezetni, 

az ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyon körébe sorolja.  

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy Dr. Lak Mariann 2100 Gödöllő, Körösfői K. Aladár 

utca 47. szám alatti lakos Szada belterület 501/7 és 501/9 helyrajzi számú ingatlanokból az 1. 

pontban hivatkozott telekalakítási vázlat szerinti telekalakítást követően kialakuló mindösszesen 

116 m2 nagyságú területrész vételére vonatkozó vételi szándékát elfogadja, a Képviselő-testület a 

területrészt bruttó 1 524 000 Ft összegért kívánja a kérelmező részére értékesíteni.  

A Képviselő-testület - az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a 

telekalakítást követően újonnan kialakuló ingatlanrészt a forgalomképes üzleti vagyon körébe 

sorolja.  

3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban meghatározott adásvétel különbözetét, a mindösszesen 

476 000 Ft összeget az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja, 

felhatalmazva egyben a polgármestert a jelen döntésének megfelelő vételi és eladási tárgyalások 

lefolytatására, a végleges telekalakítási vázrajz elkészíttetésére, az eljárás Pest Megyei 

Kormányhivatal Gödöllői Földhivatali Osztályánál történő megindítására, valamint a 

telekalakítással vegyes visszterhes vagyonátruházási szerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt  
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- a 3. pontban meghatározott vételárkülönbözet Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

soron következő módosításában történő megjelenítésére, valamint 

- az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően kialakult ingatlan számviteli nyilvántartás 

szerinti bruttó értéken történő ingatlanvagyon-kataszteri átvezetésére 90 napon belül. 

Határidő: 1-3. pont: 2021. február 28. 

                   4. pont: adásvételt követő költségvetés soron következő módosítása,  

                                ingatlan-nyilvántartási átvezetést követő 90 nap 

Végrehajtás: Az első ütemben elkészített telekalakítási vázrajz a Pest Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához záradékolásra benyújtásra került, a földhivatali 

eljárás folyamatban van, ezt követően lehet az adásvételi előszerződést megkötni. 

 

Z/129/2020. (XI. 26.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Szada 

belterület 67 helyrajzi számú ingatlanból a Z/124/2020. sz. előterjesztés 2. mellékletét képező 

telekalakítási vázlat szerinti telekalakítást követően kialakuló 

a) 205 m2 területű beépítetlen területet Pásztor Tünde és Pásztor Attila 2111 Szada, Dózsa 

György út 20/b. szám alatti lakosok részére bruttó 428 655 Ft összegért; 

b) 83 m2 területű beépítetlen területet Bozsó József és Bozsó Józsefné 2111 Szada, Dózsa 

György út 20/a. szám alatti lakosok részére bruttó 173 553 Ft összegért 5 havi egyenlő 

összegű részletfizetés mellett 

értékesíteni kívánja. 

2. A polgármester – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a 

telekalakítást követően újonnan kialakuló ingatlanrészeket a forgalomképes üzleti vagyon körébe 

sorolja.  

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

tekintetében bekövetkezett változások ingatlanvagyon-kataszteri átvezetésére 90 napon belül. 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

        3. pont: ingatlan-nyilvántartási átvezetést követő 90 nap 

Felelős: 1-2. pont: polgármester 

      3. pont: jegyző 

Végrehajtás: A határrendezésről szóló változási vázrajz a Pest Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztályához záradékolásra beküldésre került, a szerződéskötésre a 

földhivatali eljárást követően kerül sor. 

 

133/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2021. évi feladatellátását, annak forrásait és költségvetési koncepcionális irányelveit az 

alábbiak szerint határozza meg. 

I. Általános előkészítési feladatok 

1.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont az 

önkormányzat forrásainak legoptimálisabb felhasználása a költségvetés kötelező, állami és 

önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és 

kiadások egyensúlyának biztosítása. 

2.) A Költségvetés előirányzatainak kidolgozásakor különösen az alábbiakat kell figyelembe 

venni: 

a) a gazdasági program teljesítésével összefüggő feladatokat, 

b) stratégiákat, koncepciókat, feladatterveket, 

c) a kötelező és önként vállalt feladatok körének felülvizsgálatát, 

d) az önként vállalt feladatok alakulását, költségvetésre gyakorolt tendenciát, 

e) az önkormányzat bevételére és kiadására hatással rendelkező önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát, 
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f) a felújításokkal, beruházásokkal összefüggő feladatokat, 

g) a bevételi előirányzat növelésének lehetőségét, 

h) a kiadási előirányzat további racionalizálási lehetőségét, 

i) szerződéses kötelezettségeket, 

j) a pályázati lehetőségeket, 

k) a költségvetési szervek létszámát. 

II. A bevételek tervezésének elvei 

1.) Az állami támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) szabálya szerint meghatározott összegben kell tervezni. 

A 2021. évi feladatmutatót lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni. 

2.) Az adóbevételt a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték és az adózásra 

kötelezettek körének figyelembevételével a tendenciaként értékelhető bevétel növekedés 

érvényesítésével kell tervezni. 

3.) A további bevételt a költségvetési szerv analitikus nyilvántartásának előírása, az azt 

megalapozó szerződés és a jogszabály előírása alapján kell tervezni. Az év közben várható 

szerződésnél a tervezett előirányzatot számítással szükséges alátámasztani, és csak a nagy 

biztonsággal teljesülő bevételt lehet tervezni. A bevétel beszedése a költségvetési szerv 

elszámolási számlája javára történik. A tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevétel 

felhasználásának szabályát a Költségvetés állapítja meg. 

4.) A működési és a felhalmozási feladat fedezetét szolgáló pályázati forrás a Költségvetésben a 

pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információ alapján tervezhető.  

5.) A Költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvényben meghatározottak alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó 

bevétel csak a már korábban benyújtott Kormányengedély kérelemben meghatározott ügylet 

értékkel, vagy a Képviselő-testület hitelfelvételét elhatározó döntése alapján tervezhető. 

III. A kiadások tervezésének általános elvei 

 

1.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2021. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz 

kötött „szintrehozással” korrigált kiadásaik alapján tervezhető. 

2.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 2021. évi tervjavaslatában 

elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell 

bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát. 

3.) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi álláshelyeinek 

számát a következők szerint kell a Költségvetésbe beépíteni: 

Szada Nagyközség Önkormányzat 

szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör 
álláshelyek 

száma/fő 

választott tisztségviselő polgármester 1  

munkavállalók  

(Mt. szerinti alkalmazottak) 

kommunikációs 

referens 
1  

takarító 3  

közalkalmazottak 

(Kjt. szerint) 

temető gondnok 1 

védőnő 2 

rendezvényszervez

ő 
1  

Szadai Polgármesteri Hivatal 

szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör 
álláshelyek 

száma/fő 

köztisztviselők hivatalvezető 1  

(Kttv. szerint) köztisztviselők 15,5  

 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde   
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szakfeladat/feladat-ellátási 

hely 
munkakör 

álláshelyek 

száma/fő 

közalkalmazottak 

(Kjt. szerint) 

óvodavezető 1  

óvodapedagógus 18  

pedagógiai asszisztens 4  

óvodai dajka 10  

óvodatitkár 1  

kisgyermeknevelő 4  

bölcsődei dajka 3  

 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

szakfeladat/feladat-

ellátási hely 
munkakör álláshelyek száma/fő 

munkavállalók  

(Mt. szerinti alkalmazottak) 

intézményvezető 1 

munkavállaló 4 

 

Szadai Gyermekélelmezési és Szociális étkeztetési Konyha 

szakfeladat/feladat-

ellátási hely 
munkakör álláshelyek száma/fő 

közalkalmazottak intézményvezető 1  

(Kjt. szerint) közalkalmazott 9  

 

Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 

szakfeladat/feladat-ellátási 

hely 
munkakör álláshelyek száma/fő 

közalkalmazottak intézményvezető 1  

(Kjt. szerint) közalkalmazott 4  

4.) A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalt – az 

országos jogszabályban meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a 

munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő 

helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező 

teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.  

5.) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzat megállapítása a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott kötelező juttatás, a soros előrelépés, valamint a közszolgálati 

szabályzat figyelembevételével történhet. Az idei évben megkezdett bérfelzárkóztatás 

folytatásaként a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a Költségvetési 

törvény 61. § (6) bekezdésére figyelemmel – 50 000 Ft. 

6.) A költségvetési szervek a személyi juttatás között kettő havi bértömegnek megfelelő jutalom 

előirányzat tervezhető. 

7.) Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél alkalmazásban lévő munkavállalók és 

közalkalmazottak részére az egy hónapra járó béren kívüli jutatás összegét - munkahelyi meleg 

étkeztetés formájában - bruttó 10.000 Ft/fő összegben kell tervezni. A köztisztviselők részére 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján 

- kötelező cafetéria juttatásként nettó 450.000 Ft/év összeg tervezendő.  

8.) A fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás mértékét a Költségvetési törvény 

alapján 1.000 Ft/fő/hó összegben kell tervezni. 

9.) A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

150. § (1) bekezdése alapján történhet. 

10.) Az Önkormányzat költségvetésében kell megtervezni a választott tisztségviselők 

(polgármester, alpolgármesterek) személyi juttatásait. A polgármesteri jutalom összegét a 

2020. évi rendelkezéseknek megfelelően szükséges tervezni. A képviselői tiszteletdíjak az 
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önkormányzati képviselőnek és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjának járó 

tiszteletdíjról szóló 20/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott összegekkel 

tervezendők. 

11.) A költségvetési szervek dologi és egyéb folyó kiadásainak – kivéve az energiaköltségek – 

keretösszege a 2020. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten inflációkövetéssel 

rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke 

alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések 

és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető.  

12.) A költségvetési szervek dologi és felhalmozási kiadását a 2021. évre vonatkozó 

kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével kell meghatározni. Az 

ellátottak pénzbeli juttatásait - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím kivételével 

- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre, 

valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat tervezhet. 

13.) A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél elsősorban a 2020. évben megkezdett 

feladatok forrásigényét szükséges biztosítani. 

A 2020. évi költségvetésben nem szereplő – beruházás, illetve felújítás tervezése elsősorban 

pályázati forrás bevonásával lehetséges, másodsorban saját forrásból - figyelembe véve azt, 

hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel csak a II.5.) pont alapján tervezhető. 

Az újabb beruházások előtt a beruházás további fenntartási költségét, egyéb többéves kihatású 

kötelezettségek költségvetési kihatását is vizsgálni kell. 

A 2021. évben tervezendő beruházások és felújítások részletes feladatonkénti és célonkénti 

meghatározásáról - az előirányzatot alátámasztó műszaki paramétereket, vagy árazott 

költségvetést tartalmazó - kimutatást kell készíteni a 120/2020. számú előterjesztés 

mellékletében foglaltak figyelembevételével. 

14.) A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az előirányzat 

alátámasztásául - kiemelten az európai uniós pályázatról - a nyilvántartás alapján összesítést 

kell készíteni, amelyet a Költségvetés részeként külön táblázatban szükséges bemutatni az 

alábbi tartalommal: 

a) benyújtó szervezet, közreműködő szervezet, 

b) pályázat címe, azonosítója, 

c) önrész összege, 

d) igényelt támogatás összege, 

e) futamidő, 

j) előkészítési költségek és sikerdíjak, 

g) finanszírozás módja, 

h) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg, 

i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg. 

15.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2021. évi előirányzatának megállapításánál a 

2020. évi eredeti előirányzatból szükséges kiindulni, figyelembe véve a feladatváltozásból 

származó - szöveges indokolással és kiegészítő számítással alátámasztott - további bevételi és 

kiadási javaslatot. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság személyi juttatás között 

kettő havi bértömegnek megfelel jutalom tervezhető.  

16.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság köteles a 2021. évielőirányzatra vonatkozó 

javaslatát 2021. január 25-ig benyújtani a Képviselő-testületrészére. A javaslatban az 

önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és azt olyan szerkezetben 

kell előkészíteni, hogy a javaslat és a Költségvetés összhangja biztosított legyen. Az üzleti terv 

koncepcióban feladatra bontva kell bemutatni az önkormányzati finanszírozást úgy, hogy az 

adott feladatra az önköltségszámítás alapján meghatározott feladat egységére vetített költség, 

és az ellátandó vagy ellátható éves mennyiség is bemutatásra kerüljön. Amennyiben az előző 

évi teljesítéshez képest többletigény mutatkozik, azt a feladatbővüléssel alá kell támasztani. 

17.) Az Önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat, támogatásokat a 2020. 

évi szinten kell tartani. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

14/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet céljának megfelelően, az államháztartáson kívüli 

szervezetek, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és a 
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magánszemélyek támogatására (Civil Keret) 9.000.000 Ft-ot kell tervezni. Az Önkormányzat 

a Szadai Sport Egyesület részére 4.800.000 Ft, a Szadáért Polgárőr Egyesület részére 

4.500.000 Ft, míg a Kulturális Alapítvány Szadáért (tájház) részére 6.700.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a 2021-es költségvetési évben. 

18.) A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladat ellátása érdekében a Képviselő-testület 

részére általános tartalékkeretet szükséges tervezni. A kieső bevétel fedezetére és az európai 

uniós és egyéb pályázatok önrészére céltartalékot szükséges tervezni. 

19.) A költségvetési szervnek el kell készítenie 2021. költségvetési évre vonatkozó elemi 

költségvetési javaslatukat 2021. január 15. napjáig. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Szada Nagyközség Önkormányzata fenntartásában álló költségvetési szervek a 

költségvetési javaslataikat - a polgármesteri döntésnek megfelelő szempontok figyelembe 

vételével – megküldték, a 2021. évi költségvetés a koncepcionális irányelvek alapján került 

összeállításra. 

 

2/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott gyermekek bölcsődei feladat-

ellátása bővítése céljából úgy dönt, hogy 2021. február 1. napjától a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió Alapítvánnyal feladat-ellátási szerződést köt az általa fenntartott Felhőcske I. és II. Családi 

Bölcsődében 5 férőhely biztosítása céljából. 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a 20 000 Ft/hónap/gyermek összeget az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének tervezése során jelenítse meg az önkormányzati rendelet tervezetében.  

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. február 11.  

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A feladat-ellátó kiértesítése a polgármesteri döntést illetően megtörtént, a 

feladat-ellátási szerződés megkötése folyamatban van. 
 

 

3/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 

településre vonatkozó Dunakeszi Tankerületi Központ által megküldött 2021/2022. tanév felvételi 

körzethatár tervezetét elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy döntéséről a tankerületi központot 

értesítse. 

Határidő: 2021. február 10.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Végrehajtás: A polgármesteri döntést illetően a Dunakeszi Tankerületi Központ kiértesítése 

megtörtént. 

 

4/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező fogorvosi alapellátási feladatának eleget 

téve úgy dönt, hogy a Takács Dental Kft.-vel 2005. március 18-án kötött megbízási szerződést 

megszünteti, egyben a jelenlegi jogszabályi előírásnak megfelelő feladat-ellátási szerződést az 

5/2021. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján megköti.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
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Végrehajtás: A feladat-ellátó Takács Dental Kft. kiértesítése a polgármesteri döntést illetően 

megtörtént, a fogorvosi egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerződés aláírásra 

került. 

 

5/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 

bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve Szada Nagyközség Önkormányzat 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 7/2021. számú előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. A polgármester - figyelemmel a jelen határozat 1. pontjával elfogadott vagyongazdálkodási 

tervben foglaltakra - az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos irányelveit 2021. évben 

az alábbiak szerint határozza meg: 

- az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon egységes elveken alapuló, hatékony és   

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása; 

- a gazdasági célú övezetben található önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése; 

- a megüresedett bérlakások és nem lakáscélú helyiségek (piac) bérbeadás útján történő 

hasznosítása; 

- a gazdasági célú ingatlanok kivételével az egyéb vagyontárgyak elidegenítésének 

mellőzése; 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok számának növelése és az intézményi fejlesztés 

előkészítése céljából az önkormányzati feladat-ellátás elvi lehetőségét biztosító ingatlanok 

megvásárlása.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok a jelen döntésben foglaltak 

szerint kerülnek végrehajtásra.  

 

6/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere – megköszönve egyben az intézmény 2020. évi munkáját - a 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetője által az intézmény 

2020. évi szolgáltatási tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját a 

8/2021. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy a 6. 

oldal utolsó mondatát törölni szükséges.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A polgármesteri döntésről a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

megbízott intézményvezetőjének tájékoztatása megtörtént. 

 

7/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere úgy dönt, hogy a Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár tekintetében a megbízott intézmény vezetője által a közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII. 9.) EMMI rendelet 3. § előírásainak megfelelően elkészített 2021. évi szolgáltatási tervét a 

9/2021. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy annak 

közzétételéről a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodjon.    

2. A polgármester az intézmény Terembérlési Szabályzatban meghatározott bérleti díjak 

felülvizsgálatával kapcsolatban úgy dönt továbbá, hogy azok mértékén 2021. január 1. napjától 

nem változtat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

Végrehajtás: A 2021. évi szolgáltatási terv elfogadásáról szóló polgármesteri döntésről a 
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Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének 

tájékoztatása megtörtént. 

 

8/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a Régió Plusz Média Kft. 2020. II. félévi média megjelenésekről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Régió Plusz Média Kft. kiértesítése a polgármesteri döntést illetően 

megtörtént. 

 

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, 2021. február 11. 

 

 

 

Pintér Lajos              

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT  

 

…/2021. (II. 11.) 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 Polgármestere a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a 16/2021. 

számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


