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Előterjesztés száma: 2/2021.   

Iktatószám: H/111-1/2021.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

 

Előkészítette:   Bula Beáta titkársági referens    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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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: 

 

Z/104/2020. (IX. 24.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében meghatározott munkáltatói jogkörében 

eljárva, figyelemmel a 19. §-ban foglaltakra - Juhászné Bankó Erzsébet, a Székely Bertalan 

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 2020. november 1. napjától létrejövő 

munkaviszonyának 2020. december 30. napjával a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetését 

jóváhagyja.  

2. Figyelemmel arra, hogy nevezett közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdésében meghatározott felmentés jogcímen történő 

megszüntetés lehetőségével nem élt, ezért a Képviselő-testület Juhászné Bankó Erzsébet részére 

három havi illetménynek megfelelő jutalmat fizet ki 2020. december 30. napjával.    

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen döntésével járó munkajogi intézkedések 

megtételére.  

Határidő: 2020. december 30. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az intézményvezető kiértesítése a képviselő-testületi döntést illetően 

megtörtént, az intézményvezető munkaviszonya megszüntetésre került. 

 

108/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2104. jelű közúton 

(Dózsa György út 11. és Dózsa György út 147. előtt) 2 db sárga villogó berendezés kiviteli tervének 

elkészítésére és engedélyeztetésére a FEFTERV Építőmérnöki Kft. (1204 Budapest, Dobos u. 52.) 

által 2020. április 30-án benyújtott - és jelenleg is fenntartott - bruttó 609 600 Ft összegű ajánlatát 

elfogadja, felhatalmazva egyben a polgármester az arra vonatkozó tervezési szerződés aláírására.  

A Képviselő-testület a tervezési költséget az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános 

tartaléka biztosítja, felkérve a jegyzőt ezen költségvonzat Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének soron következő módosításában történő megjelenítésére.   

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 

Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya által 2020. október 13-án megküldött 

tájékoztatását, miszerint az illetékes mérnökségük által a lakott terület tábla áthelyezése - a 21109 

j. út - Teleki Sámuel utca torkolatába - folyamatban van, mellyel a Teleki Sámuel utca lakott 

területen belülre fog kerülni. 

Határidő: 1. pont I. fordulat és 2. pont: azonnal 

1. pont II. fordulat: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1. pont I. fordulat és 2. pont: polgármester 

              1. pont II. fordulat: jegyző 

Végrehajtás: A sárga villogó berendezés kiviteli tervének elkészítésére szóló szerződéskötés 

megtörtént, a terveztetés folyamatban van. 

 

109/2020. (X. 29.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Szada 

Nova Nonprofit Kft. legfőbb szerveként úgy dönt, hogy a tulajdonában és kezelésében lévő utak, 

terek, egyéb közterületek, vízelvezető árkok karbantartására, felújítására, havária károk 

helyreállítására vonatkozó feladatokkal megbízza a Szada Nova Nonprofit Kft.-t, mely feladatok 

ellátására a 2020. évben 6 000 000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
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felhalmozási kiadásai terhére.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átadott feladat 2021. évi tervezett 15 000 000 Ft 

összegű költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetébe építse be.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a jelen 

határozatával átadott feladatokkal kapcsolatos szerződések aláírására. 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. január 

 3. pont: folyamatos  

Felelős: 1. pont: polgármester  

              2. pont: jegyző 

              3. pont: Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Végrehajtás: A Szada Nova NKft. kiértesítése a képviselő-testületi döntést illetően 

megtörtént, a 2020. évi többletfinanszírozás átutalásra került. 

 

Z/134/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 94. § (3) bekezdése 

alapján a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátásra kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. A polgármester az intézményvezetői feladatok ellátásával 2020. december 31. napjától az új 

intézményvezető kinevezéséig, legfeljebb azonban 2021. április 30. napjáig Pusztai-Krebsz 

Mónika Mercédeszt, a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár adminisztrációs munkatárs 

munkakörben dolgozó foglalkoztatottját a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 

rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 5. § (9) bekezdése alapján megbízza.  

3. A polgármester felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az EMMI r. intézményvezető munkakör 

betöltésének feltételeit és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendjét tartalmazó 

rendelkezésekre figyelemmel gondoskodjon a Kult. tv. 94. § (3) bekezdése szerinti magasabb 

vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt pályázati felhívás megjelentetéséről, a benyújtott 

pályázatok véleményeztetéséről, valamint a pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő feladatok 

végrehajtásáról. 

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

                2. pont: 2020. december 31. 

Felelős:   1-2. pont: polgármester 

                3. pont: jegyző 

Végrehajtás: A megbízott intézményvezető kiértesítése a polgármesteri döntést illetően 

megtörtént, a magasabb vezető beosztás álláshely betöltésére a pályázat kiírásra került. 

 

135/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere – figyelemmel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltakra – Szada Nagyközség Önkormányzat és 

költségvetési szervei 2021-2024. évi stratégiai ellenőrzési tervét a 132/2020. számú előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

Végrehajtás: Az elfogadott stratégiai ellenőrzési terv a belső ellenőr részére megküldésre 

került.   
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136/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere - a Képviselő-testület a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerinti származékos 

jogkörében eljárva - az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzési tervét a 

135/2020. számú előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

2. A polgármester dönt továbbá arról is, hogy a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft.-vel a 2021. évre vonatozó mindösszesen 1.371.600 Ft összegű vállalkozási 

szerződést a benyújtott árajánlat alapján megköti.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: jegyző 

              2. pont: polgármester 

Végrehajtás: Az elfogadott belső ellenőrzési terv a belső ellenőr részére megküldésre került.  

 

137/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 44. §-ában meghatározottak alapján - figyelemmel Szada Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 

10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 14. §-ában foglaltakra - a Képviselő-testület 

2021. évre szóló éves munkatervét a 133/2020. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a munkaterv közzétételéről az Ör. 14. § (7) bekezdése 

szerint gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

   2. pont: jegyző 

Végrehajtás: Az elfogadott 2021. évi munkaterv a képviselő-testület tagjai, a külső bizottsági 

tagok, valamint az SZMSZ szerinti állandó meghívottak részére elektronikus úton 

megküldésre került.   

 

139/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság 137/2020. számú 

anyagként előterjesztett – Szada Nagyközség Önkormányzatával szemben fennálló, azonban az 

adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 

bekezdése alapján 2021. január 1-jéig elévülő - 1006 tétel adótörlést mindösszesen 33 869 416 Ft 

összegben tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Végrehajtás: A törölt adótételek kivezetése a Magyar Államkincstár iránymutatásának 

megfelelően jelenleg folyamatban van. 

 

140/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

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

5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti 

ellátás tekintetében úgy dönt, hogy a település lakosainak fogászati ügyeletben történő ellátását a 

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézettel kötött feladatellátási szerződés 

alapján kívánja biztosítani, melynek céljából a 138/2020. számú előterjesztés 2. melléklete szerinti 

tartalmú szerződést 2021. január 1. napjától megköti.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A polgármesteri döntésre tekintettel az aláírt feladatellátási szerződést a 

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet részére megküldtük. 
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141/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a Szadai Piac üzlethelyiségei és árusítóhelyei hasznosítása 

céljából úgy dönt, hogy a 87/2020. (IX. 3.) KT-határozatával megállapított önkormányzati 

tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és piaci árusítóhelyek bérleti díját 75 %-al 

történő díjcsökkentés után az alábbiak szerint módosítja:  

a) üzlethelyiség bérleti díja  

- a bérleti szerződés megkötésétől számított első tizenkét hónapban: 12.500 Ft/hónap  

                                                                                                              137.500 Ft/év 

- a második évtől kezdődően:                                    500 Ft/m2/alkalom 

                                                   50.000 Ft/hónap 

                                                   550.000 Ft/év 

b) árusítóhely bérleti díja  

- a bérleti szerződés megkötésétől számított első tizenkét hónapban: 500 Ft/alkalom 

                                   6.000 Ft/év 

- a második évtől kezdődően:                             24.000 Ft/év 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A pályázati kiírás a díjcsökkentésnek megfelelő feltételekkel közzétételre 

került. 

 

142/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere úgy dönt, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata és a TT1 

Tanácsadó és Tervező Kft. között Szada Településfejlesztési Koncepciójának és 

Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában 2019. február 20-án kötött tervezési 

szerződést a 140/2020. számú előterjesztés melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja: 

• a szerződés 2. melléklete szerinti részfeladatokat 2.a.1 és 2.a.2 pontra megbontva a következő 

tartalommal: 

2.a.1. vizsgálatok elkészítése Tervező 11 hét 

2.a.2. véleményezési dokumentáció elkészítése Tervező 24 hét** 

• a szerződés 3. melléklete szerinti fizetési ütemezést 1.A és 1.B pontra megbontva az alábbi 

tartalommal: 

I.A 2.a.1. szakasz végén, az elkészült vizsgálatok 

megküldésekor 

2.700.000 Ft + Áfa 

I.B 2.a.2. szakasz végén, a véleményezési 

dokumentáció átadásakor 

4.400.000 Ft + Áfa 

• a szerződés 5. melléklete szerinti terv dokumentálás kiegészül az alábbi második 

bekezdéssel 

„− Megalapozó vizsgálatok online”. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A polgármesteri döntésről a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. kiértesítése 

megtörtént, a tervezési szerződés módosítása aláírásra került. 
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143/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a települési térfigyelő kamerarendszer fejlesztése és 

üzemeltetése tárgyában beérkezett ajánlatok kapcsán a Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai 

Szolgáltató Kft.-t (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 8. I. em. 1., adószám: 25878310-2-05) 

minősíti nyertes ajánlattevőnek, ennek megfelelően a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére 

vonatkozóan az ajánlat szerinti bruttó 10 852 150 Ft összegű vállalkozási szerződés megkötéséről 

dönt, melynek költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja.  

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésének megfelelő összeget az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetés tervezése során építse be az önkormányzati rendelet tervezetébe.  

Határidő:  1. pont: azonnal 

                 2. pont: 2021. február 15.  

Felelős:    1. pont: polgármester 

                 2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A kivitelezői szerződés - a polgármesteri döntésnek megfelelő feltételekkel -   

aláírásra került. 

 

144/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere úgy dönt, hogy a 86/2020. (IX. 3.) KT-határozat 1.3 pontját, 

így a piac üzemeltetőjének személyét az alábbiak szerint módosítja: 

„1.3. a piac üzemeltetője: Szada Nagyközség Önkormányzat”  

A polgármester a 128/2020. (XI. 26.) Polgármesteri határozattal a Szada Nova Településfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére megállapított piacra vonatkozó házirend elkészítése, valamint 

az árusok és vásárlók hirdetményi úton történő tájékoztatása feladatokat, ezzel a hivatkozott 

határozat II. fordulatát hatályon kívül helyezi.  

2. A fenti döntésnek megfelelően a 133/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat III.3. pontjában 

meghatározott önkormányzati álláshelyeket a Mt. szerinti alkalmazottak tekintetében kiegészíti a 

piacfelügyelő munkakörrel és 1 db álláshellyel.  

3. A polgármester úgy dönt továbbá, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati 

rendelet 8. függelékét képező önkormányzati szakágazati besorolást, valamint 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerint felsorolását a „047120 Piac üzemeltetése” 

kormányzati funkcióval kiegészíti, felkérve egyben a jegyzőt a függelék kiegészítésére, valamint 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

167/C. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére a törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezetése céljából.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1-2. pont: polgármester 

              3. pont: polgármester és jegyző  

Végrehajtás: A polgármesteri döntésről a Szada Nova NKft. értesítése megtörtént, a Piac 

üzlethelyiségeinek bérlésére vonatkozó pályázat ismételten kiírásra került. 

 

145/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere - figyelemmel a Dombos utcai útépítés kivitelezésére a 

81/2020. (VII. 23.) KT-határozattal biztosított 30 684 003 Ft keretösszegre, valamint a Szada Nova 

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére átadott lakossági útépítési érdekeltségi 

hozzájárulás 3 120 000 Ft összegére - a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

142/2020. számú előterjesztés mellékletét képező finanszírozási kérelmének helyt adva úgy dönt, 

hogy a beruházás pénzügyi teljesítéséhez szükséges további 9 074 188 Ft összeget biztosít az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalékkerete terhére a beruházást lebonyolító Szada Nova 

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére.        

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésének megfelelő összeget az Önkormányzat 

2020. évi költségvetésének soron következő módosításában jelenítse meg.  
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Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős:   1. pont: polgármester 

                2. pont: jegyző  

Végrehajtás: A polgármesteri döntésről a Szada Nova NKft. tájékoztatása megtörtént, a 

beruházás pénzügyi teljesítéséhez szükséges további finanszírozás részükre átutalásra 

került. 

 

146/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az 

Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep 

Fejlesztésére [rövid név: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás, székhelye: 2112 

Veresegyház, Fő út 35., szakágazata: 370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése, törzskönyvi azonosító 

száma: 766986, adószáma: 15766988-2-13, statisztikai számjele: 15766988-4221-327-13 (a 

továbbiakban: Társulás)] Társulási megállapodása és Szervezeti és Működési Szabályzata 2021. 

január 1. napjától a 144/2020. számú előterjesztéshez csatolt mellékletek szerinti tartalommal 

módosuljon. 

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft.-vel (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210., 

cégjegyzékét vezető bíróság neve és cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék 

Cégbírósága Cg.13-09-128844, adószáma: 14768138-2-13) az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján egyéves 

határozott időtartamra kötendő vállalkozási szerződést havi 1.250.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjjal 

jóváhagyom. 

A vállalkozói díj kifizetésének fedezete az Társulás 2021. évi költségvetésének vonatkozó kiadási 

előirányzata. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: A polgármesteri döntés a Társulás részére megküldésre került, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás és Szervezeti és 

Működési Szabályzata a társult tagok általi aláírása 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. január 28. 

 

Pintér Lajos              

polgármester 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT  

 

…/2021. (I. 28.) 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 2/2021. 

számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


