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Polgármesteri beszámoló a 2020. július 1. óta eltelt időszakról 

 

2020. július 2.: A közterület-felügyelői munkakör betöltésére kiírt pályázatra jelentkezők 

meghallgatására került sor, a meghallgatás eredményeként két fő közterület-felügyelő került 

kiválasztásra, akik a Hivatal állományába kerültek köztisztviselői jogviszonyba kinevezésre.  

 

2020. július 3.: A műszaki átadás-átvételt megelőzően sor került a Széchenyi út útépítés 

kivitelezésének ellenőrzésére.  

 

2020. július 3.: Semmelweis-napon a Hivatal Tanácskozó termében köszöntötte a Képviselő-

testület az egészségügyi dolgozókat (a házi orvosokat, fogorvost, iskola- és gyermekorvost, 

védőnőket) külön ünnepség keretében, egyúttal dr. Szemerédy István házi orvos búcsúztatására 

is sor került, aki ebben ez évben vonult vissza. Szemerédy doktor úrnak a nyugdíjas évekhez 

ezúton is jó egészséget kívánunk. 

 

2020. július 6.:  A Mondi gyár környezetében a lakosság által tapasztalt vegyszerszag 

tárgyában megtörtént a második egyeztetés a lakosság, a Mondi Szada Kft. és a Tavirózsa 

Egyesület képviselője jelenlétében. A Mondi ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az éves 

karbantartást időpontját a lakossági bejelentések miatt előrébb hozták, ennek során egy szelep 

működésében zavart tapasztaltak, amelynek kijavítása megtörtént. A szervízt követően kérte a 

lakosság további tapasztalatainak, szagérzékelésének összegyűjtését az annak jelzésére 

biztosított telefonszámon. A tapasztalatok összegzése érdekében a felek megállapodtak, hogy 

augusztus 10-én újabb megbeszélésre ülnek össze. 

 

2020. július 7.: A Szociális Alapszolgáltatási Központban sor került a születésnapjukat ünneplő 

nyugdíjasok köszöntésére a polgármester által. 

 

2020. július 13.:  A Sport- és szabadidőpark bejárására került sor a Képviselő-testület által 

előzetesen megszavazott 25 millió forintos beruházás költségeinek részletes felhasználása 

kapcsán. A bejáráson a kivitelezés koordinálásával megbízott Szada Nova Kft. ügyvezetője, a 

beszerzési eljárás lefolytatását követően megbízott vállalkozó, önkormányzati képviselők és a 

polgármester vett részt.   

 

2020. július 15.: Jánosi János főépítész által sor került a Nemzeti Sportközpontokkal kötött 

Együttműködési megállapodás keretében megvalósítandó iskola terveinek bemutatására. 

  

2020. július 22.: A műszaki irodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatra jelentkezők 

személyes meghallgatására került sor.  

 

2020. július 27.: Az ELMÜ a Diósok településrészen történt energiakapacitás bővítés 

érdekében végzett munkálatainak ellenőrzésére irányuló helyszíni bejárásra került sor. 
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2020. július 27. - 2020. augusztus 7.: Igazgatási szünet miatt a Hivatal zárva tartott, melynek 

során a hivatali kollégák ütemezetten vették ki nyárra tervezett évi rendes szabadságukat.  

 

2020. július 29.: Szada, Dózsa György út 65. szám alatti önkormányzati területen épületbontás 

után parkoló kialakításával összefüggésben a szomszédos telek kerítésépítésével kapcsolatos 

egyeztetésre került sor a helyszínen.  

 

2020. július 29.: Unger Róberttel, a Szőlőhegyi játszótér addigi üzemeltetőjével személyes 

egyeztetés történt a Szőlőhegyi játszótér biztonságossá tétele és jogszabályi előírásoknak 

történő megfelelése céljából. Az egyeztetésen a polgármester és a jegyző tájékoztatta az 

üzemeltetőt a szakértő által tartott helyszíni szemle eredményéről, mely alapján a játszótér 

eszközeinek elbontása vált szükségessé, illetve vázolták az új játszótér kialakítására vonatkozó 

elképzeléseket is.  

  

2020. július 30.: Juhászné Bankó Erzsébet intézményvezető november 1-jei 

jogviszonyváltással kapcsolatos kiértesítése történt meg. Az intézményvezető közalkalmazotti 

jogviszonya ettől a naptól a jogszabály erejénél fogva munkaviszonnyá alakul.  

 

2020. augusztus 7.: A Széchenyi utca műszaki átadására került sor, mely hibamentesen 

megtörtént. 

 

2020. augusztus 10.: A Mondi gyár környezetében a lakosság által tapasztalt vegyszerszag 

tárgyában történt ismételt egyeztetésre került sor, mely során sor került a lakosok 

szagészleléssel összefüggő tapasztalatainak megbeszélésére. 

 

2020. augusztus 12.: A Szafari Park működtetése tárgyában az Önkormányzat képviselői és a 

Nyárfa utcai lakók között történt egyeztetés az általuk benyújtott panaszok tárgyában. 

 

2020. augusztus 13.: A Szafari Park további működtetése tárgyában ismételt egyeztetésre 

került sor ifj. Richter Józseffel, jogi képviselőjével, valamint a Nyárfa utcai lakókkal, ahol a 

lakók tájékoztatást kaptak a fenntartó további elképzeléseiről is.  

 

2020. augusztus 20.: A fennálló járványügyi helyzetre tekintettel az augusztus 20-i programok 

elmaradtak, azonban a Szent István Napi Ünnepségre sor került a Faluház előtt, ahol megtörtént 

a „Szadáért” kitüntető díjak, így prof. Dr. Martonyi János díszpolgári címének átadása is. A 

díjazottaknak ezúton is szívből gratulálunk és köszönjük a lakosságért végzett munkájukat. 

 

2020. augusztus 24.: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási 

Tanácsának ülésén való részvétel, ahol a Veresegyházi Regionális Szennyvízrendszer 2021-35. 

évi GFT Beruházási tervrész elfogadása, valamint a Felújítási-pótlási tervrész véleményezése 

volt napirenden. 
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2020. augusztus 25.: Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésén Petrák Árpád alpolgármester úr 

képviselte Szada Nagyközség Önkormányzatát. 

 

2020. augusztus 27.: A Pest Megyei Viktor Idősek Otthonában a szépkorúakat köszöntötte a 

polgármester. 

 

2020. augusztus 28.: A Paranox Bt. képviselőivel történt megbeszélés az adatvédelmi 

előírásoknak történő megfelelés céljából. 

 

2020. augusztus 31.: A „Takaros Porta” díj átadását megelőzően a szakmai munkacsoport a 

javaslattétel céljából összeült, a beérkezett pályázati lapok, továbbá helyszíni szemlét követően 

megtörtént a pályázatok elbírálása, amelynek alapján polgármesteri döntés született az idei 

„Takaros Porta” cím díjazottjairól.  

 

2020. szeptember 1.:  A Székely Bertalan Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén a diákok 

polgármesteri köszöntésére került sor. 

 

2020. szeptember 3.:  Szadai Sportközpont (Lidl melletti terület) beruházójával történt 

személyes egyeztetésre került sor. 

 

2020. szeptember 8.:  Felkészülés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 Programban 

beadott pályázaton való továbbjutás után kiírt helyszíni szemlére.  

 

2020. szeptember 8.:  Zöld Híd Program Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási ülésén Petrák Árpád alpolgármester 

képviselte Szada Nagyközség Önkormányzatot. 

 

2020. szeptember 9.  Székely Bertalan Egységes Óvoda-Bölcsőde minibölcsőde épületének 

műszaki átadására került sor. 

 

2020. szeptember 11.  Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás társulási ülésen Pintér Lajos 

polgármester és Simon Erika alpolgármester képviselte a települést 

 

2020. szeptember 14.:  A Mondi gyár környezetében a lakosság által észlelt vegyszerszag 

tárgyában egyeztetésre került sor a lakók gyárlátogatáson történt tapasztalataik kiértékelése 

tárgyában. 

 

Szada, 2020. szeptember 15. 

 

                   Pintér Lajos  

          polgármester 


