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ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP 

 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülése elé terjesztett anyagokhoz 

 

A bizottságok 2022.III.22-i rendes együttes üléseik keretében az alábbi anyagokat véleményezték.: 

 

bizottság megnevezése tárgyalt előterjesztés száma 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 38, 41, 43, 46, 47, Z/50. 

Pénzügyi Bizottság 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Z/44, 

Z/45, 46, 47, 48, Z/50. 

Humánügyi Bizottság  34, 35, 37, 39, 40, 43, Z/44, Z/45,  

Ügyrendi Bizottság 43, Z/44, Z/45,  

 

A szakbizottsági álláspontokat lásd az előterjesztések számozott sorrendje szerint részletezve: 

 

 

1./ Szadai Szőlészeti és Borászat Egyesület székhely-bejegyzési engedély iránti kérelme 

(34/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni javasolja.  

 

 

2./ Javaslat felnőtt háziorvosi Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára (35/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja.  

 

 

3./ Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai 

körzethatár megállapítására, továbbá a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak 

meghatározására (37/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja.  

 

 

4./ Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szada külterület 052/75 helyrajzi számú 

ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - 

belterületbe vonásának kérelmezéséről (38/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja.  
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5./ A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról – döntés az intézmény 2021. évi szakmai munkájáról és a szakmai 

feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról (39/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja.  

 

 

6./ Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatására elkülönített 

költségkeret felhasználására (40/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja.  

 

 

7./ Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervének az elfogadására (41/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot az alábbi tartalommal elfogadni javasolja: 

 

…/2022.(III.31.) KT-határozat  

 

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

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

„Társaság”) legfőbb szerve a 41/2022. sz. előterjesztéshez mellékelt, a Társaság által készített és a 

Társaság Felügyelő Bizottsága által előzetesen jóváhagyott 2022. évi Üzleti Tervét a 41/2022. sz. 

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alábbi módosításaival és kiegészítéseivel fogadja el: 

 

1.1. az Üzleti Terv egészüljön ki a szadai köztemető ravatalozója felújításának feladatával és annak 

bruttó 14.564.004,-Ft-nyi költségvonzatával, amely költségvonzatból 10.040.615,-Ft az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet szerint 

eleve biztosított a Társaság részére, a 4.523.389,-Ft-nyi többletköltség-igényt pedig a Képviselő-

testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja; 

1.2. az Üzleti Tervben Működési kiadások között szerepeltetett, telephely kialakítására előirányzott 

bruttó 63.500.000,-Ft-os keretösszeg tényleges felhasználása kizárólag a Képviselő-testület által 

előzetesen jóváhagyott megvalósítási koncepció, majd kivitelezési terv alapján engedélyezett a 

Társaság számára. Az ehhez szükséges döntés-előkészítő előterjesztések elkészítése és 

jóváhagyásra történő benyújtása a Társaság feladata. 

 

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) 

önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások” (K64 és K67) előirányzatáról bruttó 225.836.615,-Ft 

átcsoportosítását rendeli el a Szada Nova Kft. részére biztosított (K512) „Egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre” kiadási előirányzata javára – megbízva a Társaságot a 

magánerős lakossági hozzájárulással megvalósítani tervezett Ezredes utca, Földvár utca-szakasz és 

Várdombi utca-szakasz, továbbá a (kizárólag önkormányzati forrásból megvalósítani tervezett) Berek 

utca kivitelezésének előkészítésével. 
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2.1. Az Ezredes utca, Földvár utca-szakasz és Várdombi utca-szakasz útépítésének kivitelezése 

kizárólag akkor kezdődhet meg, amennyiben a lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulások – 

18/2020.(IX.4.) önkormányzati rendeletben előírt - hányada 2022. április 29-ig beérkezik az 

Önkormányzat számlájára. (Ellenkező esetben – az építőanyagok árának és a kivitelezési 

költségeknek az utóbbi időben észlelhető nagy mértékű emelkedése következtében – a Képviselő-

testület annak mérlegelésére kényszerülhet, hogy áttervezi-e az útépítések költségterheit, avagy 

elálljon-e 2022. évi útépítési szándékaitól.) 

   

3./ A fenti döntésről a Társaság ügyvezetőjét írásban is értesíteni kell. 

 

Határidő: 1.1. pont: azonnal, 1.2. pont: 2022. április 19., 2./ pont: 2022. április 30., 3./ pont: azonnal 

Felelős: 1-2./ pont: ügyvezető, 3./ pont: polgármester 

 

FIGYELEM! 

➢ A fenti határozati javaslat 1.1. pontjának érdemi elbírálása feltételeként a szakbizottságok 

kérik, hogy mind a ravatalozó felújítására vonatkozó árajánlat, mind pedig az Önkormányzat 

főépítészének a felújítással kapcsolatos szakmai álláspontja kerüljön a Képviselő-testület elé! 

Az árajánlatot a kérésnek megfelelően ld. csatolva, a Véleménylap 1. sz. mellékleteként! 

➢ A Hivatal Műszaki osztálya (a kérés másik felének is eleget téve) felvette a kapcsolatot a 

Főépítész asszonnyal, aki betegsége miatt személyesen nem tud megjelenni ezen a héten. 

Kikértük a tárgyi munkálatokkal kapcsolatos véleményét, amely szerint: „a Főépítész és az 

eredeti Tervező (értelemszerűen előzetes) együttműködésére van szükség az anyaghasználat, 

az eredeti tervekhez történő igazodás, a formai megjelenés miatt - együtt tegyenek javaslatot 

az új burkolat anyagára.” 

 

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseiről, és döntés az Önkormányzat 2022. 

évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak részeként a közbeszerzési eljárások döntés-

előkészítésének, döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának ütemezéséről 

(42/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal, az előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni javasolja.  

 

9./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (43/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ az Ügyrendi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot (annak a.) verziójával) elfogadni javasolja.  

 

10./ Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Z/44/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot az alábbi tartalommal elfogadni javasolja: 

a „Szadáért” kitüntető emlékplakett 2022. évi díjazottja dr. T.L. legyen – a másik három, e 

kitüntetésre felterjesztett személy a „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben 

részesüljön (az utóbbi kitüntetésre felterjesztett további személyekkel és két közösséggel 

együtt)! 
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11./ Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati 

támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról (Z/45/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Humánügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja. 

 

12./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról – s abban a 2022. évi 

feladattervről (46/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja. 

 

13./ Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítására, és azzal 

összefüggésben a közösségi együttélés szabályairól szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati 

rendelet kiegészítésére (47/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett II./ sz. határozati javaslatot változtatás nélkül, a I./ sz. határozati javaslatot 

pedig annak „C”-változata szerint, az alábbi tartalommal elfogadni javasolja: 

 

I./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés - 47/2022. számú előterjesztés 4. számú melléklet szerinti – módosítását 

kezdeményező javaslatot mérlegelve az alábbiak szerint rendelkezik: 

➢ a Képviselő-testület – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános gazdálkodási 

tartaléka terhére - bruttó 17.724.628,-Ft keretösszeget biztosít szelektív hulladékgyűjtő 

edények egyszeri beszerzésére a közszolgáltatási (NHKV) szerződéssel rendelkező (jelenleg 

1.702 db) háztartás számára, amely hulladékgyűjtő edényeket az igénylők az Önkormányzat 

által megjelölt helyen és módon vehetik majd át; 

➢ a Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő edények rendszeresítése esetére vállalja az 

edények heti rendszerességű ürítését – az erről szóló Megállapodásnak a 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét kell képeznie; 

➢ a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti rendelkezésnek megfelelő 

Megállapodás Önkormányzat nevében történő aláírására – és a Megállapodás létrejötte esetén 

a költségvetési rendeleten belüli átcsoportosításokra. 

A fenti döntésről a Közszolgáltatót és a helyi lakosságot egyidejűleg értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

FIGYELEM! 

A fenti határozat-tervezetről a bizottságok az Önkormányzat hivatalos honlapján (az együttes 

ülésük másnapján) közzétett lakossági kérdőívre 2022.III.31-én délig beérkező válaszok 

ismeretében javasolnak dönteni! 
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14./ Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha Terembérlési 

Szabályzatának megalkotására (48/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal, az előterjesztett határozati javaslatot 

elfogadni javasolja.  

 

15./ Szada, 4307/4, 4307/7, 4307/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett 

vételi ajánlatok elbírálása (Z/50/2022. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

➢ a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, 

➢ a Pénzügyi Bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal 

az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni javasolja. 

 

 

Szada, 2022. március 23. 

  Fentiek hiteléül:                            

   Dr. Finta Béla  

                      jegyző 

 

 

Kapják (elektronikus úton): KT tagjai (9 fő), a véleményező bizottság külső tagjai (4 fő), jegyző, PH 

pénzügyi osztályvezetője, műszaki osztályvezetője és törvényességi szakreferense, valamint az 

intézményvezetők – továbbá hirdetményi úton (honlapon) minden érdeklődő. 

 


