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Ikt.sz.: H/566-3/2022.                                                                  Előterjesztés száma: 41/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: 

Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó 

Üzleti Tervének az elfogadására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Illés Szabolcs ügyvezető (a 

mellékleteket és függelékeket) 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

(Kft.-től Jovan-Cserna Krisztina) 

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: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi 

Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Kft. Felügyelő Bizottsága (ld. csatolt elfogadó határozatuk szerint!) 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség 

(SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja szerint) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A SZADA NOVA Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Társaság”) a 2022. évre elkészítette az Üzleti Tervét.  

 

A Társaság által teljesítendő feladatok zavartalan és megfelelő ellátása érdekében az Üzleti Tervben 

rögzítetteknek az Alapító által történő megismerése és elfogadása nélkülözhetetlen. 

 

Tájékoztatásul (3.sz. mellékletként) csatoljuk a Társaság hatályos Alapító Okiratát is, amelynek 3.2/b.) 

pontja tételesen felsorolja a Társaság minden bejegyzett tevékenységét, szemléltetve azt is, hogy 

közülük melyek tartoznak a közhasznú tevékenységei közé, s melyeket látja, illetve láthatja el 

üzleti/vállalkozási formában. 

 

Az Ügyvezető úrral egyetértésében ehelyütt rögzítjük, hogy mindazon, az Alapító Okirat 3.2/b. pontja 

szerint lehetséges tevékenységeket, amelyeket az 1.sz. Melléklet szerinti Üzleti Terv nem tartalmaz, a 

Társaság jelenleg nem végzi, és nem tervezi végezni. 

 

A fentiekre figyelemmel kérjük a T. Képviselő-testületet a mellékelt Üzleti Terv-tervezet megvitatására, 

és az alábbi alternatív határozati javaslat elbírálására. 

 

Szada, 2022. március 10. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1.sz melléklet: „Üzleti Terv 2022 Szada Nova Nonprofit kft.” és függelékei: 

➢ 1.függelék – Parkfenntartás (fűnyírás) alátámasztó adatai 

➢ 2.függelék – Beültetési (virágosítási) terv 

➢ 3/A. függelék - Ezredes utca árazott költségvetése 

➢ 3/B. függelék – Földvár utca-szakasz árazott költségvetése 

➢ 3/C. függelék – Várdombi utca-szakasz árazott költségvetése 

➢ 3/D. függelék – Berek utca árazott költségvetése 

2.sz. melléklet: az 1.sz. melléklethez tartozó „számszaki kimutatás” (excel) 

3. sz. melléklet: a Szada Nova Kft. hatályos Alapító Okirata (tájékoztatásul) 

4.sz. melléklet: a Kft. Felügyelő Bizottságának (1/2022.III.3.) FB-határozata 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022.(III.31.) KT-határozat  

 

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.) a 41/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, 

b.)  a 41/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alábbi módosításaival és 

kiegészítéseivel fogadja el: 

……………………………. 

 

A fenti döntésről a Társaság ügyvezetőjét írásban is értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

 


