
 
 

 

Ikt.sz.: H/566-14/2022.                                              Előterjesztés száma: 146/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 8-i rendes nyilvános ülésére 

Előterjesztés 

tárgya: 

Javaslat a Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szada Nova Közhasznú 

NKft. közötti Közszolgáltatási szerződés tartalmára 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Boros Gábor ügyvezető – Szada Nova NKft., és dr. 

Bíró Anna Dorottya ügyvéd, a NKft. jogi képviselője 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki osztályvezető 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
a Szada Nova NKft. Felügyelő Bizottsága (elnöke útján) 

Javasolt meghívott: Lipák Ottó – a Szada Nova NKft. Felügyelő bizottságának elnöke 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja szerint: az 

önkormányzat vagyonával történő rendelkezés okán) 

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények: 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az eltelt őszi hónapokban több lépcsőben döntött 

a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (a 

továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának aktualizálásáról, SZMSZ-ének megalkotásáról, 2022. évi 

Üzleti tervének módosításáról, majd 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról is. 

 

A Társaság szabályszerűségi és pénzügyi szakértői átvilágításának megállapításait is hasznosítva, a 

korábbi hiányosságok pótlása egyetlen további dokumentum megalkotását igényli: annak a 

Közszolgáltatási szerződésnek a megkötését, amely a Társaság tulajdonos önkormányzat által történő 

finanszírozásának alapjául szolgálhat. 

 

E szerződés tervezetének összeállításához ugyanakkor be kellett várni a Képviselő-testület 2022. 

november 24-i rendes ülésének döntését a Társaság jövő évi finanszírozásának számadatairól – a 

következő évtől már célszerűbb lesz egyidejűleg (szintén a Képviselő-testület novemberi rendes ülésén) 

dönteni az Éves Üzleti terv és az annak részletes beltartalmát is meghatározó tárgyévi Közszolgáltatási 

szerződés tervezeteinek elbírálásáról. (Ennek érdekében ld. a határozati javaslat 2./ pontja szerinti 

rendelkezést!) 

 

II./ A döntéshez szükséges információk: 

 

A csatolt szerződés-tervezet, és az abban hivatkozott 2. sz. melléklete egyaránt a Társaság már elfogadott 

2023. évi Üzleti terve szerinti önkormányzati finanszírozás mértékének megfelelő adattartalommal 

készült – rögzítve a Felek együttműködési kötelméből adódó konkrét finanszírozási teendőket is. 

 

Az előterjesztés melléklete: Közszolgáltatási szerződés-tervezet és ANNAK 2. sz. melléklete 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását és elbírálását indítványozzuk. 

 

Szada, 2022. november 29. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2022.(XII.8.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA 

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) 

tulajdonosi jogainak gyakorlója a Táraság és az Önkormányzat közötti, 2023. évre szóló 

Közszolgáltatási szerződés tervezetét a 146/2022. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

E döntésről a Társaság ügyvezetőjét is írásban értesíteni kell. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Testület 2023. évi Munkatervébe a Társaság 2024. évi 

Üzleti terve tervezetének elbírálásával egyidejű napirendként építse be a 2023. novemberi rendes ülés 

napirendjei közé a 2024. évre szóló Közszolgáltatási szerződés tervezete elbírálásának feladatát is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 


