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JEGYZÓKoNYv
Készült:

Szada Nagyközség Önionniínyzat Polgárlneste.i Llivatal tanácskozó termében
2017. .jurius 29_én 16'00 órakor megta]tott Képviselő{estülcti üIésről.

Jelen vannak: oroszi Sándor polgármester' Petrák Arpád alpolgfumestel (később éIkezett)
vrabély Balazs a]poLglímes|eí, TöIök Lász1ó' velébnéKovács Rozá]ia, Pintér
l,ajos' oroszi Sandor képviselók
dr. Pá1 Szi1viajegyző

Czig1an Eva jkr'' vezető

M€ghívottként ielen vannak: Kerékgyátó Tamás - SZAK vezetője, Hegedüs András'
éle1mezésvezető, Illés Szabolcs _ Szada Nova Nkft. vezetője, Gombos
llona, Sin'ron Erika. Michel Komélia, Drozdik Béla műszak referens,
Polgár Gyula _ főszer'kesztő' Rezsabekné Kassai K]isztina pénzügyi
vezetó_tanácsos, Kocsis Tamás' weitz Magdolna óvodavezető. Jánosi
János főépítészJuhászné Bankó Erzsébet Székely Benalan
Miive1őclési lláz és Könyv|ár vezetője
NaDircnd clőtti Dont
' Nagykajzség intéZményvezetőinek beszámo1ója
- Beszár-ro1ó a lejárt határidejú lratározatokr'ól

NaDircndi Dontok

1. Napircndi pont

Rend9let tervezet az ar'ar és kerti hulladékok nyílttédégetéséről'va1anint a
túzgyÍÚlásra vonatkozó szabályokól szóló nódosított 4/2013' (IV'05.) önkormá1yzati

rende1et módosításfua

E]őteriesztől dr' Pál Szilr'ia jeg-vző
2.

Napirendi pont

Rende1et ten'ezet a hivatali helyiségerr kíviili' valamint a hir'ata]i munkaidőn
töIténő házasságkötés engedélyezósének szabályairó1 és díjaíró1

kir'iil

fl.jl<rjes.,ló: d_' Pal Sz'lr i" jeglu
"'

J. Napirendi pont
Rendelet ten'ezet

a

köZösségi eg}iittélésalapvető szabályaíól, va]an'rint czek

elmulasztásának j ogkövetkezmélryeiIő
Elóteljesztő: dr. Pá1 Szilvia jegyző
4.

Napirendi pont

[

Rende]et tervezet a helyi népszavazás kezden']én'vezéséhezszükséges víaszlópolgárok
számfuó1
Előte esztő: d1. Pá1 szilvia.jegyző

1.2',J

5. Napirendi

pont

Rende1et teNezet a talajterhelési díjró1

L-lq!S!S;,r o: dr. Prl

szil' i"je!)zo

6. Napirendi

pont
Székely Bertaian Ml:lve1ődési 1'Iáz és Könyvtál intéZményvezető választás
Előteriesztő: or'oszi sándor polgárrnester

7, Napirendi

pont
oktatási intézmáryek beszámoiója óvoda, iskola
Eiőtorjesztő| oloszi Siindor polgámester

8. Napirendi
U|

fi

pont

ókgyógyszertár

építéséneklehetősógei

ElőteÍeszlő: oloszi siindor polgárn'rester

9. NapiÍendi pont

DM Tradirrg House Kft-vel kötendő vá11a1kozási szerződés
E]őteriesáő: oroszi Siíndor po1gánncstel

10.

Napirendi pont

Scbad1-Baranyai és Társa Végrehajtó lrodával kötendó általános együttmílködósi
megáLlapodás

E]őterjesaő: oroszi Sándorpolgármester
11.

Napirendi pont

Isko1a projekt kérdése

Előteieszto: oroszi Sándor polgármester

12,

Napirendi pont
Szent Istr'án napi r'rrulatság megrendezése
ElőteÍesztő: oIoszi Sándor polgármester

oroszj Sándor polgánnestel köszönti a megielent képviselőket és vendégeket' Megállapítja.
hogy a Képviselő-testiilet 6 fő.jelenlétével határczatképes, az ü1ést megnyitja. Petrak Árpa.l
aipolgánnestel nincs je]en az ürlésen'

oroszi sándor Dolgármesterl Napilendi pontként javas]om felvenni az alábbi napírendek9t
tekintettel arra. hogy ezek az anyagok a ncghívó kikü1dését követően érkeztck:
Üdvözlő táb]ák kér.dése
14' napilendi pontkéntI Gyemekorvosi rendelőre pályázat ben"vújtása
15' napircndi pontként| Múflives pá1ya pá}áZata
16' napirendi pontként; a Szadai Gyemrekélelmezési és SzociáIis
Etkeztetési Konyha Alapító okiratának módosítása
17' napirendi pontként: Szadai Polgámlestcri Hivatal A]apíló
okirá1ánák módosílása
18' napirendi pontként: szada Nova NkÍt' beszánrolójának és üzleti
13. napilendi ponlkénL:

tervének elfogadása.
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További javas1atom, hogy a lőépítészúIhoz köthető 8." 11., r'alamint
13' napirendi pontot az íntéanényvezetők beszámolóját követően
ttugyaljuk.

A Képviselő{estület 6 fő igen

szavazatta]

pontokat elfogadja.

- ellenszavazat

és tartózkodás né1kül - a napírendi

NaDirend előtti pont
-

Nagyközség intéZmén1vezetóinek beszámolója

Juhászné Bankó Erzsébet: Nagy tisztelettel köször]töm aZ iilésenjelen iévőket. Május 28-án
mé]tóan ü1 epeltük a Hősök Napiát' Június ]1-én lryitottuk Du1ai
Sándomé é1ő hagyomány című kiállítását, ami július 3_ig van nyitva'
Folyamatosan jönnek a ]átogatók. 17-én a Táncol a tér program volt'
amely 6 éve civi]ek szervezésében r'a]ósul meg. lg-tő] egyfo]Íában
táboloztatunk. Elsó héten Vakáció vár 22 fővel. és most zajlik a
művészelek tábola, aho1 30 fó gyeimek varr, 8-9-10 évesek'
A Széke1y kefiben 06.'19_tő1 augusáus 21-ig fo]yamatosan táboloznak.
A spoft tábor kezdte, most rajz táboI Íblyik. ezt követi majd eg"v keatív
tábor' és jóga tábor. 4 tumusban érkezik az örömhír tábor' 100 %-os a
kihasználtság' nagyon kőszönik a minőségi .|ar'ulást'

vÍabélYBalázs:

A

tárlat megvalósításál nagyon hasznosnak találom' voltunk a
Csömö ek Íbgadásá] a Székely ke ben. Esetleg fei lehetne l]ívni a
táboroztatók figyelmét' hogy a lendet igyekezzenek fenntartani a
Székely kcrtbcn'

Juhászné Bankó EEséb€t: Fo]yamatosan e]szállítjá]< a szonetet. Alrogy átveszik a portát,
úgy kell vissza szolgiítalni. Tiszta" é5 rcndezett legyen'

K€rékgvártó

Tamás:

A nyána
felkészültünk, a táborozta1ás kapcsán felvettük a kapcsolatot a
táboloztatókkal' Az éle]miszer bank által intéZtenr péksüteményeket'
napi szinten hozzá tudunt járulni a rászoruló gyermekek tízómijához,
vagy uzsomájához. Tisztasági 1'estés lesz az intéZrnényben.
Tisztelettel köszöntök

minden jelen]évőt.

lvlurkatáIsaink végzik a napi feladatokat.

oroszi sándor Dolgármester: Köszönőm
I'legedüs

Ándrás: Nagy

a

SZAK nunkáját.

szere|eltel köszöntók mindenkit. Szeletném negköszönni ir
jutalmat' amit kapon a konyha. nagyon örült neki mindenki. Ná]unk
most következik egy 3 hetes leállás' nem fogunt 1őzni' Mindenki
kiveszi erre az időle a szabadságát. Szerződést kötöttünk a Margita
idősek otthonávai' a szociális lászorultak étkezésélbiztosítják.
AttívaíIésZt veszünk a táborokban. Mi látjuk el étkezéssel' Elk9zdtük
pótolri a hiányzó és szllkséges eszközöket.
Egyik mél.vhútőnket átnézetem, Vili bácsi megcsiná1ta az olajsütónket'
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minden]dt. A Szada-Nova Nkft' legfontosabb
munkája elsőként a hu11adékszállítás' A napi nrunkák zökkenőmentesen
folynak' Az integlációval kapcsolatban érderri inforrnácjót nem tudok
nég adni' lg'vekszül az alvál]alkozói szerződést megfelelőerr
előkészíteni. Doigozóink elsősorban a közterüLeteken és parkokon fur'et

Tisáelettel köszőntök

Illés szabolcs:

(

a

virágágyásokat locsoljuk. A
bizottság itt voit Szadán' nag"von tetszik a világosítás a zsiirinek' a

kaszínak, átereszeket tisztítanak'
]akóknak.

Petrák Árpád 16.15

'r'rlocmcgerkeucr.aKep\:selo-l("lülel

- lore
j
'enjelen _z e"er'

AZ NHKV Kft. felszólító szán]át küldött a lakosoknak, úgy tudom'

Illés szabolcsi

hogy elég nagy arányb.ú be1lzetésre kerű]tek.

oroszi sándor polgármester:

Jelen1eg 4 nő' és 5

féfi közmuntásunk

van. Ke\és' ]rcgyon

nehéz napla kész lenni mindenben.

vrahélv Ba|ázs:

Az

újságban meg lehetne jelentetni, hogy közmunkás program
ke1'etében tudunk foglalkoztalni'

A Képvise]ő-testület az intézményvezetók beszánolóját 7 fő igen szar'azattal e]]cnszavazat
és tanózkodás

8,

nélkiil ' e]lbgadja.

Napirendi pont

Uj 1iókgyógyszertár építésének
1ehetőségei
Előteiesztő: oroszi Sándol polgánnestel

Jánosi János

főóDítész: Nagy

szeletettel és tiszte1ette] köszöntök
mindenkit' (Janosi
János kivetítőn nutatj a be a tera'eket')
2007-ben .iát'unk, akkor készült a faluköZpontra teN' Előzetes vizsgá]at
történt' Szadának gyiirús szelkezete van. Az volt a fejlesztési
koncepcióú amak idejétr. l1og1' ugyarrebbcn a struktúrában ke]1ene
fol)'tatni. ott sút'űsödik, ahol a történelem fol'vamán is súnisödőtt.
Enrrek megfe1elően az első skiccben szerepel a posta, Rákóczi u.
polgármestelj hivatal. 2007_ben js az a]akult ki. hogy a fő út
forgalnától kicsit odébb gyalogos forgaLnrat alakítaíánk ki, gyalogos
köZt' a főteret' ani azóta megva]ósult. Parko1ó teúleteke is
gondolturk' Ez a1apján késztiltek el' alni beépítésiváZlattcrv vo1t' Az
volt a ten'' hog.v a patak Dente teflilete egy kis vfuos]iget legyen, sÓtá1ó
rósszel' kiilönböző épü]etekkel. üzletház. irodaház ]ehetőséggel,
polgálmcsteri hivata] bővítésével.Cooppal egyezkedve kicsi bevásárló
közpor'rt hétvégipiaccal'
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Jánosi János

főóDítósz: Közben .lz óvoda is

megépült. Fokozott palkoló igé yek
merü]tekfe]. harom szinten helyezkedüe el a parkoló' Az úzletház alaÍÍ,
orvosi rendelő előtti parkoló rendezésévei' valamint a gyógyszeltár
mellett a polgfumesteri bivatal alatt is 1eme parkoló. Hosszú távon
Íbntos lesz' hogy a megléYő parko]ókat tudjuk bővíteni'

A

gyógyszeltár koncepciójában is czeket a szempontokat tartottuk
figyelembeü. A neglévő fiók gyógyszertárat szeretnék telekvásáIlássa]
bővíteni. Fiók gyógyszeÍfu lenne. ami későbbiekben alka]mas lehet
közfolgalnrú g.vó gyszertának.

M óvoda viízlata. és aZ iizletháZ teNe. Ha 2007' és 2017 kóz!.
azaz I0 alalt ez a koncepció nen] dő1t meg' azt gondolom' hogy
lblytatható. Az volt a kérésem'hogy ne adiu]]k el úg)' tclket. amíg üem
tudjuk' hogy beilleszthelő-e a koncepcióba' A gyógyszeftár
beilleszthetij. a mostfuú par'ko1ó helyére kedi]ne' onnan kapna
főbejfuatot' A parkoló köfüli részt gyalogos Zónává tennén' A
LáÍha1ó

gyógyszertár fölé szeretnének egy Iakást' A iclenlegi gyógyszenáros ide
kőltözne_ ]akást alakítana ki.

Á

gyógyszertár olyan kiegészítő f,rnkciókkal épü]ne, mint laktár.
laborhelyiség, mosogató, eg'véb helyiségek is helyet kapnának, ami

közforgalmú g'""ógysze

ár

előírásainak megfelelne.

Az

a1só

gyógyszeftár részt úg1' építenékmeg, hogy közben a fölső gyógyszertáI
n'rűköc]ne. Az ügylélforgalom az óvodával szemben lenne' Rákóczi út
Í'elől lenne a gazdasági bejárata a gyógyszeftári résznek' AZ cmeleten a
leendő köz' ami később a parkolóhoz is átvínne, egy garázzsal tudna
autó beállás létrejönni. Ugy oldanánr meg. hogy kis elókeÍ ienne'
illet\'e hátul a fol}tatáshoz hátsó keltet is leválasztanánk, l'rogy a
hálószoba, vagy r'rappali ne köZterületre néZzen'
Hátul ledelt teiasz llld kia1akulni.
Azért, hogy ne hatalmas képet mutassa az óvoda bejáIata ilányába, leliil
egy terasszal visszalépcsőZnéÚl(. Az oldalhomlokzat is látható a
látványterven. Emek megfe1e1ően a tc]ek 80 %-os beépítettsége
megl'elelrre' Minimál te1ek lenne hozzá' a hátsó o1dali részt pedig
támfalaklal' épülehészekkel tudnánk biÍosítani. 1rog], a későbbiekben
bfumikor fol}1aúató ]egyen. AZéfi készült e] a terv, hogy megalapozott
döntés legyen ahhoz, hog-v a Képvise1ő-lestület támogassa. a területet
eladja.'1 db palkololc lenne szükség. az oTÉK engedi, 1rogy nem kell
telken beltll biztosítani, lehetőség van a környéken. 1 gépkocsi
elhelyezését a garázs bjáosítja, hfumat kell köZterü]eten.

A

fe1ső szjnten kiaiakítható lenne az a hárorrr parkoló' amire szükség

var'r' Aklí két parkolóval is' és én azt kéném,hogy
köZtelii]eti részt bwko1attal. nívós nódon rendezzék'

a

gyalogos

t3t

Vál1a1ják a köZte ]et rendbe téte]ét.Ez a gyógyszertár, ami
működik. ezzei a személyzettel szeretne gyókeret veni. Szeletnék ezt a
325 m2 nagyságú tcrületet megvenni aZ önkormányzalló1 normál piaci
riron, azzal a kikötéssel, hogy csal gyógysze fuként mtiködhet. Nekiink
is érdekünl<' hogy legyen itt 1akó gyógyszelész' l'ta sürgős cllátásra van
szükség. Erezhető, hogy úgy 1esz kialakítva, hogy közforgalmú
gyógyszeltár nagyságú ]esz, mert nem akarunk se fa]u végén,sem
máshol gyógyszeltánt' Egyenlő távolságra r'an a Feny\'es]iget, Malgita,
Sző1őhegy' Dobogó'

oroszi Sándor rrolgármester:

A

testlllet már többszöI negvitatta, hogy niként szerctné e központi
részt kialakítani' EZért kedlt írásosan és tervekkel bemutatásra. Azt ke]]
a testü]etnek nérlegelni, hogy he1yt adunk-e neki. Amikor felépiil, rrrar
az ő rizikójLrk, hogy közforgalmú gyógyszetárként niiködjön. Az' aki
25 éve kiszo1gál benniinket' nyjlválva1ó. bogy őket tánogatjuk.
Szeretne a fej1esztésekben is résa veuri' CéItudatos építkezós.
KéIem a Képviselő-testületet, hogy mondjoll véleulén)'t'csak arról kel]
dönteni' hogy a Képviselő-testü]et e] tudja-e fogadni, hajlandó-e a
tefliletet oladni piaci áron azzal a kikötéssel. hogy csak gyógyszeftár
lehet' és ennek majd közforgalnÍr gyógyszeftárnak kell ]ennje'

Töriik Lászlríl

Jánosi János

Szükséges minimrrm terv szerepel. amit egy szűk helyre be kelIett rakni.
Szivesebben láttam volna a parkoló helyén egy konfoftosabb patikát,
de nem a mi tefiiletiink' nincs úhatásunt a dolgoka. A Í'e]adatot a
loeprtc.z rl'egnldnna. a le.iülel<'l jll. l_n31 cl 'og' d'a-e a megolC]-sl' l n
támogatom'

főóDítész: Senmiképpen nem nondanán'

Petrák ArDádI

hogy szűkös dolog' mcft csak az
ügyféltere 40 nr2. Nagy labor, iroda' mosogató hel'viségek' raktár van
benrre' Kiszolgáló 1re1yiségek' Telveztem Aszódra egy gyógyszeltfuat'
az rrgyanezeket a palan]ótcrcket tudja' A hely szűkössége a telekné]
van, de anit hoss7Í tá\'on megálnodtunt a központba, azt tudja' Azt
gondolom, l'rogy ebben ilyen módon kompronisszum nincs' Ez vihető
és tor'ábbfej leszthe|ő'

A köZforgalnú gyógyszeftámt eiőbb-utóbb meg kell oldani.

oroszi sándor Dolgármesteri Az egészségiigyi államigazgatási szervnek olyan jogosultsága
van. 1rogy
bírá1ja el' hogy bova ad ld közforga]mú gyógyszeltáI
'ő
engedélyt. o pályáztat'

BíZon] ben]]e, hogy a józan ész ott is uralkodni fog. Ha minden il,ven
szépen elő van készítve'akkor legyen.
A gyóg'vszerész jtt lakna, és ha szükségcs éjszaka ügye]eti ]'endszerben
is ei tudia látni a íeladatot'

verélrnéKovács Ro7á|ia:

Menn\'ié adnárk

e] a

telket?
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A nindenliori piaci áron' A kőzpoütban lévő házaka
tárgyalásokat fol'Ytattüik' Van egy piaci áI' a1niéfi veszünl(' és
öntormár'ryzat tisztességes piaci áron ad e1' Ezek az ingat]aDok
fejlesztési célokat szolgáhak' A Képviselő-testtiletnek kel] kialakítani a
piaci árat'

oroszi sándor Dolgármesterl

oroszi sándor (szódás)l A tervekben a parkoló he]yeket kevésnek találom' Kiegészítő

parkoló lehetőségeken kell gondolkodunk. Ha oda jutunk a beépítésben,
hogy a fehéI n]uNás tertiletné1 is beépítünlqakkor ezt szen előtt kell
tartaní'

oroszi sándor Dolgármestcr:
Jánosi.Iános

TárgyaLások valrrak folyamatban ez ügyben'

íőépítész:Felül

maximum két parkolót lehet kialakítanj, ha sjkclül út
céljáÍakísaiátítani, ahogy Íéjlesztésekjor,nek, ugyanúgy, ahogy nekik
is' és a készü]ő iizleteknek is biztosítani ke]l a parkolót.

A Képviselő-testü1et

7 fó igen

hatarozatot hozza:

szavazatul ellenszavazat

és tafiózkodás

né1kiil a következő

68/2017. (06.29.) szímúKépviselő-testületi határozat:

szada Nag'vközség Ölrkományzat Képviselő-testülete

a
főépítészá1ta1 bemutatott ÍÚ gyógyszertár épü1etének lervét
megismerte' azt a faluközpontba illőnek ta ja.
A fiókgyógyszertár uj épülelbe kö]tozésének elvi ]ehetóségét
támogatja, és felhatalnazza a Po]gármesteft, hogy a bemutatott
terv alapján az új épülethez sziikséges terület kimérést indítsa el.
A Képviselő-testiilet az ingatlan pontos adatainak ismeretében
dönt az á1ékesítésim2 árról.

FelelősI oroszi Sárdol

po1gfumester

Határidő | azomal

11.

Napirendi pont

lskola proj ekt kéIdése
Előteljesztő: oroszi Sándol polgfumestel
Vécsey

László: A

TT'I' proglan keretében a.jövő évi állanri költségvetésben benne
vannak az iskolafej]esáési ploglamok is' 8 tantcmes bdvltes szerepe], aminek
részleleít FőépítészUr lbgja benutatn1' El kell kezdeni aZ első ütemel. aztán

további fejlesztési lelretőségek vannak' Elsőként megépíteni az iskolát' rrrellé a
tomatemet' tanuszodát' továbbj feilesztési lehetőségek vartrak' A telek nag'v,
szabadtéri spoItpályákat, akár fiatal házasoknak lakásbiztosítás' tanelőknek
bór]akás' akár kollégiumi épület is ide kelülhet. Eá úgy tekinteln' mint a
magiát az egész fejlesztésnek' E1 ke11 indulni és az idő, valamint az igények
1neg lbgják hozni a további fcj]esztési lohctőséget'
A tanteflilet készített egy feln'rérést,ha idén 8 tantennct megépítenénk'jövőle
nar az is kevés 1enne'
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.Iánosi János

íőépíÍész:
Az

a 10- 15 évcs nlunka, amit fol}1atunk, több szcmpontbó] is i ó
értelenben beigazolódni látszik' Tervek. elképzelésekné]kül nem lehet
memi. Ezekke] e]ő keli készii1ni. Ez a program is bebizonyítolta, hog}'
abban a veNenyben, amiben níndenkínek szüksége lenne tonateremle,
tanrrszodára' cgy á]lami programban biztos, hogy előnyt élVez, ha \'aiaki
le tudja tenni, hogy mil szeretne. végig jfutam a:z otszágot^ 16
helyszinerr épiil tomatelem és tanuszoda a TTT ploglam 2' ütenében.
Találkoztam olyan telepü]éssel, ahol azt sem tudták' hogy hova tcg-Yók a
lanuszodát. Ez biztos nem segít a mngsorban majd.

Hosszú tá\'ú elképzelésiid( 800 1n2 körüli tLszoda' 2100 - 2200 m'?
iskola,3600 m'spoítcsamok és ö1töző. (Jánosi János bemutatja a
lerveket).
Jelen pillanatbar'r ezze1

a komplett programmal ráférnénk ana a
tertiletre, (hosszú távú fejlesztési lehetőség) anri az önkolmányzat
tu]ajdonában van' szcIintem példaéItékií'
hogy ilyen léLezik'
Tomacsamok' tanuszoda, öltöző' 8 tantemes á]talános iskola' oktatási
plogranrma1 és igazgatónóvel karöltve' Ilosszú távon tóny' hog"v
kén'vszemegoldásként' mi\'el ez a településközpontban tovább nenl
fejleszthető, a]só és Íélső tagozat.

lovább még 4 tanterem épithető,

^kár
ennyivel bővíthető az isko1a a későbbiekben.
Az alagsoli fdldszintj
részen 1enne ne1egítő konyha és eg"v étkező' Bent van egy bölcsóde
pályázatunk is'
Konyha szenpontjából bölcsődei főzőkonyha ]enne az ideális. Akkor aZ
óvoda telhe1ése 1e tudna.jönni a mostani konyháró1. A koncepció a
]átván}'tervben is látható. Berek u. felő1 1óbejárat' au]a.4-4 tanterem a
1tj]dszinterr. szeltárak, és kiegészítő csopofi szobák' EZ megismétlódik
az ene]eten. Kél előadó terem jön be aZ emcleten. fent pedig rajz
tantelem köny\'tfu1al' fejlesztő szobák. kazán. ós egyéb kiegészítő
flurkció' ami bekedl a tetőtérbe' Jobb oldalon látszik az isko]a
komplexrrnr' az iskolából át lehet nenni a sportcsamokba és leendő
uszoclába is' A belső udr'arból a tercpadottságnak megfelelően eg'v
nyitott lészen keresztül a sportpáLyák felé is ki lelretjönni'
Késziilt egy előkészító anyag' r'o]t hclyszíni bejárás is. Hfuom
koncepció volt leadva' egy nyo1c tantermes iskola, egv nyo1c tantetmes
iskola b típusútoma tercmnel. és egy egész komplexum. Jó lenrre. ha a
'l'TT program kerctébcn eg'vben be 1ehetne mutatni Szadán'

Ez egy kétmilliárd Ft'os

beruháZás volt, ami sajnos nem sikedilt. A
kományzal bluttó 1 milliárd Ft beruháZási kö1tséget biztosítana, 8
tante lles isko1a féme be1e. anri 2100-2200 nl2. ebből nettó 6'10 millió
Ft jut az iskola épüleÍére'Ez a7' előtedesztés' Ebből kb. 60 mi11ió Ft a

telken be]üli külső köZmű1éj]esz!és. bulkolatok. közvilágítás. parkoIó.
felszele]és belendezés 16 rnillió Ft és a konyhára 15 nillió Ft. ez kb.
700 millió Ft nettóban. Tartalék keret és kii]önböZó nenedzsnent díjak
még rajta varrnak. 100 % támogatottságú. Komá]yhatálozaton aZ

szerepel!

hogy köalűvesített telket kel] biztosítania az

a

a

de teNcztetéstól kívilelezésigebben a
programban minden benne van, ónerő nem szerepe1' |gy kitétel van,
hogy közművesített telek rendelkezésre kell, hogy áIlion.
ö|konnányzatnak.
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oÍoszi sándor poleármostcr: van egy kormányzati program" amire bekerült Szada, br. ]
mi11iárd Ft val] rá, de telket nekiink ke]] adni. és még egy nagyon

fontos' bogy oda kell jutrri, nem írja elő' hogy aszfaltút, tehát minimum
szegé]ykővel köves iltnak minimum lermí kell' A közmú 1rálózatot is ki
kell építeniab}oz, hogy a pá1yMaton elnyert összeget igénybe tud.jú
venni.
Te1ekmegoszÍást kell kérni. kiíizetni. AZ összes köZművet a meg1'e]e]ő
nagysá$endben biztosítani kell. Utána jöhet a zúzottköves út. Ennek
kb' 288 mi]]ió Ft a bekeflilési költsége. csapás ílttó1 a várdomb tetőig L
alakot íma le. Ha elindítjuk a jövő évi kö1tségvetés telhére' máI most
felhata]nazást kell kapjak alTa' hogy a munkálatok folyamatában
eljnduljanak' Lehet' hogy jö1'ő évben a 1b]uban nenl lesz fejlesztés. Ide
kell koncenlrá1ni' ezt a pfojektet ke11 l€j]esztési előtérbe helyezni, ezt
kell megva1ósítani. Ebben keII dönteni.

Vécsev László:

annál jobb nincs eg)' település számáIa' nint
iskolát fejleszteni. bővítení' Ráadásul o]yan feszítő gondjaink vannak
másfél, két é\tizecle' amiket neg kc11 egyszer oldani' tehát ennek biztos'
hogy neki kell állni' G'vakorlati szempontból aZ nyer, aki gyors' Az,
hogy a TTT_ben a kormán'vhatározat 40 mil1iárdot előirányzott és
bevettek 10 plojektet, aki lemarad, nen elég gyors. arutak a végénnem
jut.
Ha gyorsan tudunk ]épni' és az elején az érveinket jól tudjuk
megjeleníteni' akkor az előterjesztésnek lehet alapja, Í_oganatja' Ana
bizlalom a testületet, hogy nagyon gyorsan hozzátok meg a döntést és

Azt gondolom, hogy

kezdődjön

neg a n]unka'

Mindentéppen úgy ]enne

érclemes

megteNezni a köZn]úvoket, hogy a későbbi lépcsőket eleve figyelembe

ve$ük. ]'la egy tanuszodát el akarrrnk helyezni, akkor a vízellátást'
szelnyvízeLvezetést' vízutánpótlást. stb' figye]embe kell venni azokkal

a pararnéterekkel, melyek egy tanuszodfua érvényesek'Ezt egyszer kell
rnegcsináni. Ha egyszer megvan a közmúfe.j1esztés a telületen' ak](or a
többi fejlesztés mfu e né1kül zaj1ik' akl(or már a többi fej1esztés sokkal

o1csóbban megy, mert nincsenek előkészítő munták' AZ épülő iskola
elég erős érv lehet árra, hogy az építésiforgalom számára alkalmas
útlélüietet késóbbiekben egy pál)'ázat keretében esetleg rendes
burkojattal is e]lássuk' Lesznek majd palyáZatí iehetijségek, amik
csökkenteni lbgiák a költségeket'

vécsey László:

Végig ke1l gondolr'ri a iövő évi költségvelést. mi fér bele. nilyen
ütemezésben' Lehet, hogy két-három év alatt több ütemben ]ehet
rnegcsinálni. Hitelfelvételi lehetőséget is lehet kérni. Biztos vagyok

belx]e' hogy a ton]acsarnok]'a ós a tanuszodára isjór'al nagyobb eséllyc1
tudunt pályázni' ]la van máI valami kész' rragyobb ]ehetőséget látunk
benne.

vÍabélYBaláZs:

Tehál eZ döntés' ha tudjú biztosítani, akkor megkapjuk a tánogatást.
EZ rég neghatározott része a településfejleszlésíek'
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oroszi Sándor rrolgármester: Igen'
Petrák Árpád:

Drozdik BélaI

A 300

mí11íó nettó' vagy bruttó? Tafialmazza Mokat

közműfejlesztéseket' hogy belefér a tanuszoda is?

a

Bruttó, és a legszükségesebb köanlihálózatot biáosítaná' A Malgitában
lenne egy 750 méteres vízvezeték bővítés. Ez jelenleg bcnne van ebbe
az összegbe, de 1ehet' hogy ez csökkentgni fogja. Eljndítottuk a bővítési
kéIelmet a DMRV felé' Ha megkapjuk DMRv-től' akkor eá az
összeget nem kell biztosílanÜnk'

oroszi sándor Dolgármester: Nenr mindegy, hogy családi ház' vagy uszoda.
Drozdik Béla:

Jánosi János

A

fe]bővités a Malgitai szakaszt é|inti' nen érinti eá a szakaszt' A
bővítésá későbbiekben is elvégezhető, mikol jön a sportcsarnok, vag'v
uszoda.
A Berek u' út és járdaépítés,ivóvíZellátó vezeték bővÍtés a Margita
útná]' szenn).víZvezeték ópítése, gázvezeték' Csapás u. szélesítése.
szilárd u' építése,második megközelítés Várdomb vagy Fö1dvár Íúon
keresztül. Ag Ll'' valga köz. Ag utcán ]emenDénk az iskoláig. Vegyes
forgalmú út építésegyalogos' kerékpár, személygépkocsi Ag utcában,
gyalogos sétány készítésevalga köz' csapadékvíz clvezetés' szelnyvíZ
e]vezetés' Az egész konpletten 470 rniIlió Ft köriil 1errne. Ebbő]
kivettiik a 280 ni11ió It éltékúnunkáiatot, csak az épülő iskolát ellátni'

főéDítész:Nagyon
vaniak. A

akkor

fontos. amit a Béla mondott' HosszÚl tá\'ú elképzelések
valga köZre már van ten'iink' Ha ide építünk egy iskolát'

a hosszú tá\'ú elképzelésekalapján több

o1dalló1

megköze1íthetővé ke11ene tenni.
Nagyon -ibnlos Szadán a 3 szintű közlckedés' Legyen meg a kerékpár'
aZ autós' és a gya1ogos kdz1ekedésí lehetőség. Gya1ogos kőz]ekedés
r'iiágítással, stb. o]yan tijbbszintú köZlekedés alakul ki, hogy nem az
1esz, hogy
Csapás úton nem lel'tet kifordulni' NéZzük meg
összefuggésében' l]ogy n]it kel]ene megoldani' Nenr lehet mind1g
miüdent cgyszene megcsinálni' de a lehetóségek 1egyenek berrne.

a

Vécsey László:

Menet közben ezek majd adják nlagukrrak' Végig keli gondo1ni az
ütenezését'Ez igazár1 ÍLgy lesz majd egyszer kész' ha az egész
községen végig tudjuk vezetni a kerékpár utat' a kétoldali járclát' A
csapás út mellett is meg 1ehet majd csinálni a kelékpárulat' járdát" ez
nagyon táv]ati célkiíizéslehet. Az új iskola épület tulajdonképpen
felső tagozatosoké ]esz' FeIső tagozatba nrár je]]emzően ten] kocsival
viszik a szülők a gyerekeket'
Fontos a varga út kéIdése,a ten'ek negvamak rá. Azéft drága. mert a
csapadékvizet be ke11 kötri a csapadékvíz eh'ezetőbe. Azt a végig vitt
gyalogjárdát, kerékpárutat tudná kíváltani, akik így szeletnének az
iskolába menni.

I

Vécsev T,ás7ló:

i6

Nem kell leltétlenül az egész Berkel bejárni, és a nagy tá\'olságol
negtenni, nem két1yszelül aÍa a sziilő' hogy ha máslrogy nreg tudja

oldani, akkor körbe jarja.
Az ütemezési csonagokat meg kell csiná1ni' köZDrieliátásokban' stb' és
a csornagokra kell megnézni. hogy a költségvetés mennyit bír. Jövőre'
egy év, három év núlva. Eh]'rez kell mérni. ha hitelt kell igényelni.

ofoszi sándor polgármester: A testiilet részt akar venni az iskoJa projektben, felhata]maz-e
arra. hogy neglendejjem a közműhá]ózat kiépítéséreter\'eket. és a
tervek aiapjá1a közmú hálózat kiépítésétis kezdjük el?

A Képviselő{estület 7 fó jgen szavazatta] _ ellenszavMat

és taíóZkodás

lélkiil _

a kö\,e1kező

hetározatot hozza:
69
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számí KépViselő-testtileti határozat:

Szada Nagykö7seg Önkonnanyzar Kepviselő{estülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Tl'T prcglam keletébe11
negvalósuló iskola építésiprojektben részt kiván vennj'
Az épülő iskola helyszfuéül szo]gáló jelenleg 4423. (megosztást
követően 4'123/2.) hsz-ú íngatlant iskola épület céljára
biztosítja.
A szükséges kőzmú- és úthálózat kiépítésérőlgondoskodik.
Képviseló-testiilet felhatalmazza a po1gám]estefi, hogy a
kivitelezéshez sziikséges terveket
megfeie1ő pál'váZtatási
szabályok tig've1enbe véte1e mellett megrendeI je.

A

a

FeIe]ős: orosziSándor'polgámester
Haláridő

:

azonna]

N'lichel Komélia a Ké]rvise1ő{estü1eti ülés kezdotekol egv beadvanYt adott át.

Miche| Korné|ia:

Szeretnék egy kérésselélni Önök felé' Nagyon öfli1ök, hogy az isko]a
Íbg bővü]ni. Nagyon kélem Önőket, akik minket képviselrrek lakosokat,
hogy valamilyen szinten a jelen]egi heiyzetet is optirnalizáljrik' és
vegyék 1igyelembe a gyerekekaek a.iogait és a sziilők igényeit' Azt
gondolom, hogy nélküliik nincsen jővő.
Figyelembe kell ver,ni, hogy a tön'ény előírja' hogy az általános iskoiai
oktatást egy i]yen településen helyben kell megoldani' Megütötte a
liilemet az erdőke esi ötlete. Az iskola helyiségciuek aZ optima]izá]ását
egyszel n]áI megcsinálták' vo1t eg"v nagyon méltányos clöntés. Nem
csak egy osztáiyban, hanem hosszú távon. Addig, aníg ez a csoda neg
nem valósul' úgy keli élnünk, hogy mindenti jól éIezze magát'

oroszi sándor polgármester:

N1it

jelent az Ón o1vasatában' hogy optimalizá]ás? Átalakítani

a termeket?

Michel Kornólia:

LeíItuk több poDtban.
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oroszi sándor pol!:áfmestcri A1nit leíftak, amikor lehetóség van. az iskola igazgató,

a

tankefületi igazgató bevonásá\'al letilünl(. Senrmí közöm hozzá idéző
jelben. 1nint ölüormányzat' de ne111 szólhatok bele. Hajlandó vagyok
íésztvenni és pozitívan tlímogatní' Közösen ki kell alakítani' Lesznek
érvek pro és kontra. Ha önijknek olyal érveik leszrrek. ami lrgyelembe
vehető' megoldható, szelinten a tantefület nem fog elzárkózni, az
iskola vezetése ne1n fog elzárkózni. rni pcdig miér1 zarkóznánk el?

Vécsey

Líszló:

Ame1'n'vile én tudom. a tankerület ne1n tekílti nego1dásnak' hogy nás
te1epülésre kellene gyereket vinni' Az agg]omerációban nem történt
ilyen és nem is teNeznek ilyet. Megoldás Iehet a nreglévő in1iastrrrktúra
átrendezése, öl']kolmányzat is adott 2 milliót, tankerü]etí támogatás is
töItént'

oroszi sándor Dolgármesteri A tantefiiletj igazgatóval egyeztetünt ebben a kérdésben.cle
ez nem napilendi pont' Kornélia beadván'vában szerepcl, lrogy az
étkezde Ítj1ijtt szüntessük meg az oktatást. I{a eddig jó volt' és most
azo1]'1a1 sziintessük meg. és nem ]átják azt a kínlódást, amit csiná]unk.
bele mcgyünk iskola projektbe. adósságba, bele megyiinl( mindenbe'
Övön aluli. SZó volt ó1a évekkel ezelőtt'hogy konténer, vagy
Eldőkertes' Neln akaIjuk. Zárjuk ea 1e' majd egyeáetiink a tankeriileti
igazgatóval a mcgoldási lehetőségektől. Attó1 fiigget1en övön a1uli iités'

]VIiche|

Kornélia:

Énis így érzem Polgrátmester Úr.

Oroszi Sándor polgármester: Ö\'ön a]uli ütés, mellnern veszik észre, hogy mit kínlódurrk a
pénzügyektel, hog'v a nagyközség o1yarr legyen. amilyen' Most is
adtunk támogatást az iskola részére'lelretne sorolni.

13,

Napirendi pont
Üdvozlő Láblrik kérdése
Előtedesztő| oloszi Sándor polgármcster

Jánosi János Íőépítészbenutatia az üdvöZlij táblák

vrabélY Balázs:

látvánÍeNeit'

Az elkészült lát\'árl'teNek alap.ján két kérdésmerült
nlj.il' lediq rlaga a Í<li.dI hille_ere\ 5,/i']e'

fe1' Eg.vik a kép,

"

Jánosi János

főéDítész:Nekem

is bajom va11 ezzel, melt ez egy gyönyöni fatábla' De
anikol kiderült' 1rogy kell a nragyar, ango], német, akkor a kivitelezők
azt mondták, hogy úgy lenne jó, hogy fóliára teszik rá' I]talunk a
címe1ae' de ahogy em1ítettem ezeknél a tábláknál' páco1ássa] kellene
le1rnie' Mindenki kapcsolni ibg, hogy a kók szÍl a cínene utal. Ha
pácolják, akkor a betút láteszik' sérülékeny'Ha \'an páco]t feliilct, ana
lehet festeni is' En azt gondo]om' lrog'v pácoltnak kellene ]enni' Fóliás
kekl,e-rt ez tul ero..
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PinÍérLaios:

Javas]aton voit' hogy a három táb]án három féle kép legyen.

Juhászné Bankó Erzsóbet: SíIemléket nem szoktak köszöntő

Pintér Laiosl

Lehgtne többÍéle kép'

Drozdik Béla:

Az fuajánlatot

Jánosi János:

SíIe1nléket nem szoktak köszöntő

yI3b!!-E3'!éZ.!|

A páco]ást hogy kell elképze1ni?

Jánosi JáÍos:

Látszik a fa elezete,

A

Képvise]ő-lesliilet ,1

kö\'etke7ő

fő igen

láb1ára tenni.

eg"vféle táblfua kaptuk'

a pác

szavazattal,

hatá'o7atot ho77a:
'70l2ol7 . (0'7

'29

táblára tenni.

kék lenne'

3 nem

szavazatta1, taltózkodás

nélkül a

') szánríl Képviselő-testiileti határozat:

Szada Nag]köZseg Önkormarr1zat

Kepviselő-testü]ete
felbatalmazza PintéI Lajos képviselót, hogy Jánosi János
főépítésszel,valamint DIoZdik Béla műszaki refer'enssel
egyeztetve a nagyközségi üdvözló táblrik kivitelét véglegesítsék.
A Képvise]ő-testü]et döntése alapján a három üdvözlő táb]án
hlirom különböző kép szerepeljen.

Felelős: oroszi Sándorpolgámester
llatfuidő: azonnal

l.

Napireudi pont
Rendelet teNezet

az aval és kerti hulladékok nyílttériégetésérő1'valamint

túzg}újtásra vonatkozó szabályokól szóló móClosított 4/2013. (Iv.05.) ör]konnányzati
rendelet módosításám
Előteliesztő: dl'. Pál szilviajegyző

dr. Pál

a

szilvia: Az

előző Képviselő-testiileti üléserl felvázoltarn' hogy lakossilgi
megkeresések érkeztek' miszerint nem éltenek egyer azzal, hogy
jelenleg keddi és szombati napokon r'an lehetőség a túzgútásla'

Szelették vo]na, ha a Képvise]ő-testülct nódosítja ezt a lendeletét' Ezt a
képviselők|el 1smefiettem' felhataimazást kaptam a1aa. hogy készítsek
el egy lendelet ten'ezetet' Az e1őterjesztésben leírtuk. hogy 2013-ban
alkotta a képviselő-testiilet a lendeletét, akkor keddi és póntcki napokon
volt lehetőség az ógetésrc, ami szintén lakosságj megkelesÓsfe
módosult 2015-ben, keddi és szombati napra.

li9
dr.

Píl Szilvia:

A

rendelet teNezetbeli ifuesen hag}tuk az időtaltamot. A 2013' évi
rendelet alapján nárcius 1 és április 30' között' valanriú szepten]bel 1'
és október 31' között kcddi és pénteki rrapokon 14'00 20.00 óra
közötti időben volt lehetőség keni hu1ladék ógetéséIe. 2015-ben a
Képviselő-testület eá módosította, március ]. és május 3i. között,
va1anli t szeptembel 1' és november 30. kózött keddi napokon 10'00
]8.00 óIa kijzaitt' szombati napokon pedig 08'00 és 13'00 óIa köZött
volt ]ehetőség égetni' Kérern a Képviselő{estület állásfoglalását, hogy
mi legyen hónapok és óra tekintetében.

-

oroszi sándor polgármester: Egyszer ezt kérik' egyszer azt kérik' AZt tudon mondani,

hogy adjunk helyt, szombaton ne iegyen' 08.00-17.00 óráig javaslom az
időt neghatározni' Tudomásul kell venni, ha azt se engedjük meg' hogy
vidékj kertes házak vannak, és eiégesse a kerti hulladékot, akkor adó
rendeletet kell módosítani' eme1ni az adót, ha el akarjuk szállítani.
Lehet így gondo]kodni, de fizetní senki nenr akar.

vrabélY Balázs: Szeretnénk lehetőséget adni' hogy el tudjrík égetni a kerti hulladékol, de
vegyük figyelembe' hogy van lehetőség a zöld hu11adék lerakására.

oroszi Sándor Dolgármester: Kis mennyiséget szállítanak

be. ami kezelhető.

Vrabélv Balázs: Ha nincs tiizg}újtási lende]et' akkol egyá]tali{n nenl lehet égotni a
telepü1ésen'

oroszi Sándor polgármester: Sebestyén Lászlóné javasoita' hogy nyáron is legven égetés'
Magasabb lendű jogszabá]y bekorlátozza. és nem is' ésszerú.En
lo\'ábbla is azt taÍom, 1rogy anríg nern tudiuk a te1jes
zöld hu1ladékszál1ítást biztosílaní, kötelesck vag)u
lehetőséget az égetésie.

Petrák

Árpádl

szii

lí

száZalékos
bíZtosítani a

Az a

plob1ánám a rendelottel' lrogy 6 lrórrapig van 1ehetőség az
égetésre' Vélemér'ryem szerint elég két-kéthónap. Szemetet égetnek.
nem ta jak be a napokat és az időt sem' A javaslatom az. hogy kót
hónap tavasszalés ősszel. Húzza félre a kiskertjébe.

oroszi Sándor (szódás'l: Normális dolognak taftom' hogy

a

vrrbélv Balázs: Ha biztosítunl egy

e$' hétvégét.akkor

hél_kőznapot. n]cg
meg tudja oldani aZ égetést'

dr.

PálSzilvia: A

kerti hu]ladékot elégessék.
rrrinden1ri

Képviseiő-testüiot hatalmazott fe1' hogy dolgozzan át szombatlól

péntekre. Ennek alapján készült a tervezet és az előterjesáés'

A Képviselő{estület 7 fő igen szavazattal - ellenszavazat

és taftózkodás

ltélkü1 az

avar és
kctti hulladékok nyílttéégetéséről'valanint a ttízgyújtásra vonatkozó szabáIyokól szóló
6/2015. (xI'26.) önkom'iányzati rendelettel rnódosított 4/2013. (lv.05') önkormányzati
rendelet módosításáró| szó|ó 8/201'7 (v]'30') önkormányzati lendeletet negalkotja az
alábbjak szerint:

'
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szÁDA NAGYKÖZSÉG oNKoRMÁNYZAT KIPVISELÓ-TESTÜLETENDK
8/2017. (VI. 30.) önkormányzati

RENDELETE

Az AVAR Ésx'enrt HULLADÉKoK N\ ÍLTTÉRlÉclrÉsÉnÓl,
VALAMINT A TÚZGYÚJTÁSRA voNATKoZó SZABÁLYoKRÓL szÓLÓ
6/2015. (xI.26.) önkorrnányzati rendelettel módosított
4/2013. (Iv.05.) önkormányzati rendelet módosításáró|

szada Nagyközség Önkornányzat Képvise1ő-testülete aZ A1aptörvén!' 32' cikk (1) bekezdés
valamint a 32. cikk (2) bekezdésébenfoglalt feladatköIében eljárva' a kömyezet
védelmének általfuros szabályairól szó1ó 1995' óvi LlIl' tv' 48' $ (4) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapián a következőket rendeli el.
a) pontjában'

1.S

A rendelet preambulüm része az alábbiaka módosu]:
Nagyközség Önkományzat Képviselő_testülete az AlaptöNény 32' cikk (1) bekezdés
',Szada
poritjában,
a)
valarrrint a 32. cikk (2) bekezdésében1bglalt íeladatkörében eljárva' a kömyezet
védelmér'rek áItalános szabályairól szóló l995' évi LIII. törvény ,18. $ (4) bekczdés b)
pontjában lbglalt feihataimazás alapján a következőket lendeli el:"
2.S
A rendelet 4'

$ (1) bekezdése az a1ábbiakra módosul;
.,Kerti hullatlék égetésemiliden év miircius 1. és április 30. között, va1amint szeptembel 1' és
október 31. között töfténhot keddi napokon (arnenrryiben ezek nem ünnepnapok) 10.00
18.00 óIa közötti időben és szombati napokon (amennyiben ezek a napok nem ünnepnapok)
08.00 12'00 óra közötti időben'''

3.S

A

rcndeletben valan'rennyi ,.község" szó
sZóIa vá]tozik,
',nagyközség''
Iendelkezései változatlanul l'ratá1yban maradnak'

a reDdglet továbbí

4.$
A rendelet 6' s-a az alábbiakra módosul:
Közterülete| aval és kefti huiladék égetése tilos. kivéve a polgármestel engedélyével.

s.s
Za ró

Ez a

rendelet

gondoskodik.

rendelkelésck

a kihildetése napját követő nap lép hatályba.

Szada' 2017' június 29.

Kjbirdetéséről a jegyző

I

2.

'+l

Napirendi pont
Rende1et tenezet a hivatali helyiségen kívü1i, valarninl a hi\'atali nu.taidőn kíviil
történő házasságkötés engedélyezésénekszabályairó1 és díjairól
Előterjesztő: dI' Pál szilvia jegyző

dr. Pál szilyia:

A napirend clőterjesztésére aZéIt kerii1t sor, mert törvényességi felhívást
kaptunk a kormányhivataltól' miszeint az ő éItelnczósiikbon aZ
ölrkormányzat képvise1ő{estü]ete rendeletben köteles szabál'vo7ni a
hivatali helyisége11 kíl'Lili. va]amint a hivatali munkajdőn kí\iil törtónő
házasságkölés engedéiyezésére\'onatkozó előírásokat'
Hozzátesze,n a törvén)' indokolásában az szerepel' hogy nem kötelezö
rcnclelet megalkotása.

Kénytelenek vag)unk megalkotni

a

rendeletet,

mefi ha

a

a

komán).hivata] czt.ie]zi, a polgármestemek 30 napja van arra, hogv a

A

l'aluház vezetőjével és az
elé terjessze'
an-vakönyvvezető\'el egyeztetve előkészí1ettük a rendelet tervezele|, ami
il]eszkedik
.je1enlegi igérryekbez és nag1'jábó1 lefedi azt a
háZasságkötési rendszert, ami Szadán eddig megvalósult' A szabályozás
a hivatali helyiségen kí\'ü]i és hi\'atali idón kíliili háZasságkötésre
vonatkozik. Folyamatosan munkavégzés Zajlik a tárgyalóban. eZé a
SZAK vezetójévcl egyeztetve, TBmás a segítségünt]e volt, amit ezúton
is köszönök' lngycnességet tudunk biztosítani kedden és cst'úörtökon
n'runkaidőben, és ha itt nem kerülhet rá sol' akkol a SZAK épiiletébe
mego1dható.

képvisolő-testület

a

a lendeletben a szabál'vozást. Hivatali
murúaidőben, hivatali helyiségen kíviil (külső helyszínen) töIténő
háZasságkötés' hivatali munkaidő kívii1, hivatali he]viségbcn tör1énő
házasságkötés hétköznap, va]amjnt hétvégén'és hi\'ata]í munkaidőn
kívül' li\'atali helyiségen kír'ül (külső helyszíncn) töfiénő
Több lésae bontottuk

háZasságkötés hótkajznap és hétvégén'

Zsókának is iblyamatos programja van a faluházban, ezéIt külső
he]yszí.l(ént1bg íLlnl(cionálrri a 1áluház'
A díjak úgy keriiltek neghatározásra, hogy a kömyező ö <onnányza1ok
|endeleteit megnéztÍik' és egy közép átlag az az összeg, amit
meghatároztunk' Azéft kapcsoltuk be a SZAK épületét.hogy az
ingyenességet minél nag)obb körben tudjuk biztosítani'

A Képvise1őlestü1et 7 fő igen szavazatta] ellenszavazat és tafiózkodás né]kü] - a hivatali
helyiségen kivüIi, valamint a hivatali mrurkaidőn kívül tö1ténő háZasságkötés

engedélyezésének szabáIyairól és díjaíról szóló 9/2017' (VI.30.) i'nkormán}'zati .endeletet
megalkotja az a1ábbíak szelintI
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SZADA NÁGYKoZSÉG ÖNKoRMÁNYZAT KÉPVISELo-TESTÜLETÉNEK
9/2017.

(vI'

30.) önkormányzati

RDNDBLETE

A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI,
vAL{\4lNT A HlVATALI ML \KAlDó\ KÍVt'LTöRTÉ\ó

ILÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEKSZABÁLYArRÓL ÉS
DÍ.IAIRóL

Szada Nag'vközség Önkormrinyzatárak Képvisclő-testtilete Magyarország AIaptörvénye 32'

cikk (1) bekezdés a) pontjában' 32. cikk (2) bekezdésében meghatáIozott l'e]adalköIében
eljií"''a az anyakönJ'vi eljárásról szóló 2010. évi l. tö|''ény 9ó. $ a)-b) pontjaiban kapott
felhatalnazás alapIrin a következőket

rendeli clI

A rendelet hatálva

1.S

A

rende]et hatálya kiterjed Szada Nagyközség Öntormál1zat
onkományzat) közigazgatásí tefiiletén töfténő házasságkötésle.

(a

továbbiakban:

Értelm€Ző rendelkezések

E rcndelet alka1n'tazásában:

(r)

a) hivatali helyiség: Szadai

b)

c)

d)

_

Polgármesteri Hivatal tárgya1ótenne (211] Szada' Dózsa
GyöIgy út 88') és a Szociá1is A]apszolgáltató Központ köZösségi helyisége (2111
szada, Dó7sa GyöIgy út 76.);
hivata]i munkaidő: Szadai Po]gánneste Hivata] szcn'ozcti és Miiködési
szabályzatában meghatározott muntaidő;
ügyfó1fogadási idő: Szadai Polgármesteli llivatal SZeNeZeti és Műköctési
SzabáJyzatában oleghatározott ügyfélÍbgadási idő;
alapszolgáltatás: a hivatali munkaidőben és hir'ata]i helyiségben az anyakönyvvezető
által 1ebonyolított hiasságkötés, n]ely a kö\'etkezőket fogiaÜa magában: a
házasságkötés có1jára megfe1e1cien berendezett tercm' házassági emléklap, gyiirútálca
hasznáata, anyakönywezető ünnepi beszéde (anyakönywezető jogszabá]y szerinti
hivatalos közreműködése)
több1etszolgá1tatás:

iivatali munkaidőben, hivata1i helyiségen kíviil (kü1ső helyszínen)'
livatali nunkaidőn kívii1, hivata1i helyjsógbon'
livatali muntaidőn kívü1' livatali helyiségen kívül (kiilső helyszínen) lebonyolított
házasságkötés.

r43

A hiYatali hel}-iségen ldvüIi, valamiÍt

a

hivatali munkaidón kíYül tiirténő anyakőnyvi

esemény €ngcdélyezésének szabályai

3.S
(1) Házasságkötést hiva1ali mrnkaidón belül csak ügyléllogadási időn kí\'ii] ]ehct
1eborr1'olítani.

(2) Kivételt képez eZ alól a bázasulók va1amelyikének köze1i halál]al ferryegető egészségi
á]]apota. n1ely esetben a házasság bánne1y idópontban, kiilső heLyszínen is megköthető és
díjnentes'

(3) A hivatali rnuntaidőben lebonyolított alapszo1gá1tatásos anyakön)'vi esemény díjme11tes'
(4) A hivatali belyiségen kí\'ü1í anyakönyvi esemény nem veszé]yeztetheti a hivatali
he1'viségbcn taltandó' már jegyzőkönywel clőjegyzésbe vett anyakönyvi esenén)t.
4.S

a házasLLlók hivatali munl(aidőn kívül, vagy hivalali helyiségen kívü]i
1relyszínen kívániák a hliasságkötést leborryolítarri, az eÍe ilán}'Lrló kéreimet
(kéreLmeket) a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg' írásban ke1l ben'rujtaniuk'
ligyeletnmel az Alv' 18-19. s-aiban fogLalt e]őírások betartására.
(2) Hivatali helyiségen kíviili helyszínen aZ anyakönyvi esomény csak akkor engedél'vezlrető.
ha az esemény mé]tósága, tekinté1ye nen] csorbu1' továbbá az anyaktjnyvi a1apilatok és
személyes adatok védelme biztosított'

(1] Amermyiben

A térítésidíjak lizetésénckszabályai
s.s
(1)
(2)

AZ 1' s (1) d) pontjában tbglalt esetekben a házasságkötéséfi e rende1et me]]ékletében
n']eghatározott té tési dljakat kell rlegfi zetni.
Az (1) bekezdésben foglalt téritésidíjat a kérelmező a bejelentkezés napián kapott
csekken köle]es beÍlzetni a Szadai Polgfumeste Hivatal szám]aszánára úgy, hogy az
összeg legkésőbb a házasságkötés te|r'ezctt időpontját megelőző 10 nappal korábbar'r a
sZámlára lnegé1*eZzen.

(3)

Az (1) bekezdésben fog1alt téIítésidÍakat évente felü1 kell vizsgálni.
6.S

(1)

AZ 1. s (1) d)

ponÚában meghatározott esetekben a házasságkötés lebonyolításában
közremiiköalő anyaköl]ywezctőt váIasztása szerint a köztisztviseiők jogállásáról szóló
tön'ényben mcghatáIozott szabadidő r,agy házasságkötésenkónt e rcrlalelet mellékletébel1
negl atá-ozoltd''azl. ill<ti meg.
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Záró rendelkezések

7.$
(1) E lelrdelet a kihildetése napját követő napoí lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak
hatályba]épésétkövetően bejelenlett anyakön},vi eseményeke kell alkalmazni.

.#,

l .s.ö'
É
Melléktet a 9/2017. (Vt.30.) önkormányzati

rendelethez

A házasságkötés lebonyolításáért fizetcndő többlet!'zoIgáltatás

A) hivatali muntaidőben. hivatali he]yiségen kívül
|lülsó hel) s/'ner] lönénd l^á,/J55aElöle5
B) hivatali mlu1kaidőn kívül. hivata]í helyiségben

c)

díiai

15.000"_ Ft +

ÁFA

történő házasságkötés
]rivatali rrrunkaidőn kíviii, hivatalí helyiségen kír'ül

10.000.- Ft +

ÁFA

(l ]].o hcl)5,/lnen) tölrentj liz.rqsáúcjtés

20.000,- Ft +

ÁFA

A házasságkötésnél közremúkiidő anyakönJrwezctő lészéreÍizetendő díjazás méltéke
(bIut1ó)

A)
B)

C)

hi\'atali munkaidőben. hivata1i helyiségen kívii1
(külső helyszínen) tör1élrő házasságkötés
hivatali munkaidőn kívül' hivatali helyiségben
töfiénő házasságkötés
-hétköamp
-hétvége

0.- Fr

1.000.- Fr
10.000,- Ft

hivatali nunkaidőn kívül' hivata]i helyiségen kívüI
(külső helyszínen) töÍénő házasságkötés
-1létköznap

-hétvége

5.000,-Ft
15.000,-Ft
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3. Napirendi

pont
Rendelet lervezet

a

közösségj eg}'üttélés alapvető szabályairó], va]amint ezek

gkövetkezményeirő1
el1nulasztásának
E1őteíiesztő: dI. Pál sziivia.iegyző
j o

dr. Pál szilvia:

'l'avaly szeptembelben keúlt a Képvise1ő-testiilet elé ennek az
előzménye. A Képviselő-testü]et 2012-ben rnegalkotta áz egyes tiltott.

kirívóan közössége]]enes nagatartásokól szóló 6/2012. (Ix.14')
önkolmányzati lende1etét' nelyet a 721201'2. (xll'14') öntonnánvzati
rendeletével módosított' Az clőterjesáésbcn anno rószletosen
levezettem' hogy az Alkotnánybíróság a könertilct éIetvitelszerl.í
]aklatásm való l]asználatát szankcionáló szabálysértési tényállás ós nrás
töNályi londelkezések megserr]misítéséról szó]ó határozatával az
Mötv. feIhatalmazást adó lende1kezéseit hatá]yon kí\'üi he]yezte, illetve
megsenmisítette. EÍe tekintettel a Képviseiő{estii1et nem ludta eá a
rendeietét hatál}.ban tafianj. A rende1etet 2012-ben hatályon kívii]
kellett vol a hc1yezr'ri' ami nem töftént mcg. A Kép\'jsc]ő-t9stü]et a
fendeletet tavaly szeptenberben hatályon kivül helyeáe.

Ugyanakkol az Mötv. ]43' { (1) bekezdésébebeépítettek egy d pontot,
mely felhata]n]azást ad a helyi ö[kományzat képviselő-lestülele
Iészórc' hogy rendeletben határozza n'ieg az öngondoskodás és a
köZösségi feladatok ellátásához vaió hozzájaru1ás' továbbá a közösségi
eg}.tittéiés alapvető szabályait. valamint ezek elmülasztásának
j o

A

gkövetkezmér']'veit'

szeptember1 ü]ésen azt mondtam a Képviseló-testületnek, hogy a
novembeli ülésíeszeretném előterjeszteni ezt a lendelet tclvezetet.
Azonban én aZéfi vátam ennyi ideig' meú szelettem volna fclnémi
azokat a lakossági igényeket, és azokat a beéÍkező panaszokat' amik
előfordulnak' SzcméIyi váltás is töfiént a hivatalban, egy új
kolléganóhöz kerültek a biÍokvédelnlieljárások iefolytatása, hozzá
keúlt a te]efonközpont' tehát tülajdonképpen ő gyúitötte azokat a
bejelentéseket, amikkeL problénrájuk \,an a lakosoknak. EZ nagyon
széles kö]1í és rcngeteg üg).típusra teded k1' Közel 5 hónapon keresztül
vizsgáltuk azokat a beielentésekct és azokat a panaszokat. arrrik a
legsűrűbben, legáltalánosabban elófordulnak. és amire igén-v
mutatkozík a lakosság részér'ől, hog1' valahog"van szanlrcionálni kel]ene'
Ez egy rendelet teNezet azokkal a téí}'állásokkal. an'iiket ebben az öt
hónapban nagyjábói felmértünk' A rende]et szaurkció rendszert is
ta almaz. ami a Ket-re épiil' A Ket-ben van a közigazgatási bírságolás
lehetősége, ami 5.000'-Ft-tó1 200'000,-Ft_ig terjedő, tehát ez töNényi
fell'ntalmazás alapján kcrült bcle a lendeletbe' Ezzel a rendelettel n..m
gondolom' hogy feltétlenül a bírságolás 1erute a cél, hanem inkább
egyfajta megelőzés. Még mi magunk senr tud.juk' hogy ténylegesen
llrennyi olyan beje]entés tbg érkezni, amire nekünk az e]járást el ke11
indítani.

t46

dI. Pál szilvia:

E1ég nelréz helyzetben r'agyunt abból a szempolrtból' hogy például ha

vrahólv Ralázs:

Köszöniük

vesszük

a parlagliives teflilctekrc vonatkozó

bcjelentéseket. akkor
egyrészt igény az,Ilogy az. ő szomszédjának ne ]egyen parlagfuves az
ingatlana, de ugyanakkor rrrégis próbálunk arra oda Íigyelni. hogy
morrd|uk lélhívást bocsá}tunk ki. az ő részére,de a bírságo]ás
eszközével pé1dáu1 tavaly egyetlen esetben sem éhiink. Próbáltuk al'elé
elvinni a szabál-vozást, és Ílgy gondo1on! hogy ebben a rendeletbell is
az 1esz a gyakorlat' hogy e1só körben lrgyelmeztctésben fog az illető
részesülni' és lennészetcsen egy sokszoros és többször eló1brdu]ó
probléma esetén ke]iilhet szóba a bírságolás lehetősége' EZek egyedi
hatósági üg'vek, ani .iegyzói hatáskőrbe taftozik, de maga a tényállás
megá11apítása a Képviselő-testü1etnek a hatáskörébe tafiozik' A
ko1légákkal többszőr egyeztettünk, és végig gontloltuk' a Szada Nor'a
vezetőjé\'e1 is leü1tünk ez üg-Yben, mert a hozzájuk érkező par'raszokat is
megpróbaltuk beépítenia rendeletbe.

szépen a munkát, szelinlem nagyon lészleles aZ
előterjesztés. A bírság méI1éke hajó1értettem, nagán szenély esetében
5.000,- Ft-tól 200.000,-Ft-ig, iogi szcméJy esctébcn 2 nlillió Ft-ig
terjedhet.

dr. Pál szilvia:

Eá

a

Ket. határozza meg. A köZígazgatási bírság törvényben elÍbgadott

mértéke.

vrabélv Bá|á7s:

ParlagfíL esetében, ha 1akott ingat1an' ott ]ehet írni a tulajdonosDak'
hogy kaszálja le' Ha nem lakott ingatlan, akkol le] tudjuk szólítani a
kaszálásra. Ha ezt nem teszi meg, akkol az önkományzatnak van
]ehetősége arla. hogy ezt e1Yégezze hel}ette.

dr. Pá| Szi|via:

Közérdekű védekezésl ]ehel e]rendelni, de meg van hatiíozva, hogy
hány százalékának kell parlagiüvesnek lennie. Ezéft is került bele a
rendeletbe, mert nagyon sok ingatlan van, ahol gyonos. gazos az
ingatlan, de nem par1agfű' Ebben aZ esetben rnár nem lehet elvégezni a
közérdekű védekezést.

Simon llrika:

Nyilvárr van valarrriféle probléma, amile reagálni akar a rendelet. de
feltéte1ezem, hogy l'ta a házszám lossz helyen van, az nenl lakossági
pr'obléma' vagy a kuka neln jó időben r'an kitéve nem lakossági
probléma. Az, hogy a közösségi cgyüttélés a1apYető szabályait séIti'
hogy a házszrim rossz helyen van' vagY a kuka nem lneglelelő időben
van kitéve, po1'It a le1ide1et eleje ellen hat.

dr. Pál Szilvia:

A háZszám pontosan olyan lakossági igényt szolglí. ha egy mentó, vagy
túzo1tó' vag'v va1akit kihívnak a helyszínre. akkor ó oda találion.

Amennyiben a Kép\'ise1ő'testület úgy dönt' hogy neln kívánja, hogy a
rendeletben legyen, akkor nem lbgja taÍtalmazni. EZ egy rendelet
ten'ezet. A lakossági igényeket csatomiiztuk be'

14',J

simon Eíika:

A

ílr. Pál s7ilvia:

ADennyiben a Képvise]ő-testület úgy dönt, ezt a Iészétkivessziik a

íende]etnek a célja a közösségi eg)tittélésszabálya. Az-t gondolom,
hogy ebben az esetben' ha az a cél" hogy a hatóságok nem ta]á]ják a
helységet, aki mentőt hív ki, érdeke, hogy oda éien a mentő' Itt egy
tájékoztatást szolgál. hogy a tábla ki van téve. Azzal. hogy honlokzaton
van, a n]entő nem biztos, hogy fogja látni. ha előtte van háron fa. Azza]
megint nem a cé] te]jesül.

r'endeletből'

Simon Erika:

Másik pedig' hogy a szemétgyiijlő nern a nregfelelő napon van
kihelyezve, nem tudom' hog-v ez nrilyen közössógi cg).iittÓ]ós szabál)'t
sért.

(/él et k:bol.l'a a.Zotnszed kukájrt. cl-kor rz z"rao'

vrabélY Balázs:

lla lelbo_lja

Simon Erika:

De az az nap is zavaró. ha akkor van kint.

vr'rbélY Balázs:

Alapvetően igen' csak aZ esetben nem biztos, hogy aznap el 1bg tűnni,
lehet' hog'v csak egy hét mú1va.

Simon Erika:

De nem aZéIt teszi ki, hogy 1nással kitoljon, hanern ha vaLaki elutazik,
kiteszi előző nap, vagy ünnepeknél visszatérő probléma, hogy nenl
egyértelmű a szállítás időpontja' Ez megint egy oLyanfajta plobléma'
amínek va]ószínűleg nem eZ a kezelésí1nódja'

dr. Pál Szi|via:

l 51;rahba :iIkJ,/iinJ'. mi lI a rrrz.,;ujtá'ro'' \
"n ' Li c7L oe'e.enLene
problérnaként' ön ezt nem éúiproblémának. A tűzgvújtásnál is van aki

a

szombatla szeretné. van, aki péntekae' Nagyon nehéz minden ]akossági
igénynek negfele1ni.
Simon Erika:

Azt mondanám' hogy akinek ez probléma' az teljesen egyedí' De hogy a
közösségj együtté]és szabá]}ainak megsértésébetartozik-e. hog'v a
kukát aznap teszem ki, vagy másnap, azt gor'rdolom, ltogy senti nenr
teszi ki rosszindtrlatból' hogy másokrrak ártson, sértsen a köZösségi
együttélés e11en. Nenr hiszem' hogy itt van a helye' De ezt nenr az én
tiszte1n e1dónteni'

Gombos I|oíá:

Jó vo]t haL]ani' hogy széles köIű tatjékozóalás alapján szüielett ez a
ja\'aslat. De mégis úg'v á'zem, hogy ezeket a konkrét pontokat' hog.v
nik azok a szabál-yok' amikct be ke11ene tafianrü1k, meg lehetne
jelelitetni az újságban, mie1őtt valóban döntés születik' Sokkal több
ember hozzá tudna szólni. n1eg tudatában is lenne, hogy miről van szó.
Megszü]etik eZ a dőntés' és egy cso111ó ember nem ibgja tlldni. Ha
megje]eník döntés után, akkor felháborcdás lehet' hog) nem szólhattak
bele' Tudom' r'nindcnki eljöhetett volna, aZ egósz falu itt 1ehetne'
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oroszi sándor Dolgármester: Akkol soha az életben nem jlLtnánk végérca

dolgoknak.
'letszett érezni, hogy a képvise1ők közt is ál1andó vita és e11e1ttmondás
var'r. Tessék elképzelni' egyszer atlok eg"v lelretőséget' ahol a törvóny
meger]gedi, de még minclig a képviselő-testiileté a döntés' Ezt a

szondázást elvégzem'

fél év' A

képviselők dolgoznak

a

rnunkahelyiikön, jegyző asszony hosszú l'ieteken koreszttil készítette clő
és hónapokig vizsgálta a rendelet e]őkészítését.Ha 5000 lakos bekii]di
a.javaslatát' legyen ember' aki azt kibogozza. Ide hozzák a testület e]é,

megszavazza - ÍIe7n s7'ayazza, és a végón ugyanoda .iutunk' mint ha
ésszerűen egyjogvégzett embel készílielő.
Amit felvetett Erika nregvitatjuk' Ha azt el1bgadja Szada iakossága'
Szada polgára, hogy azéfi küszködünt' kínlódun1( itt a hét és év minden
napján' hogy jól tegyünt a lakosságnak' Jót szerctnént, nel]l losszat,
nem az a cél, hogy valakit megbüntessünk, banem hogy rávezessük a
jóra'
dr. Pá] szilvia:

Egy példát em]ítenék. volt olyan 1akossági kezdemérryezés, ami
kapcsán kidolgoztunt a1lyagot. Kaptu.t feladatot. ide jö néhány
ember' amire kidolgoztunk eg)'tittmúködési negállapodás tervezetet,

kikiildtiik a lakosok részérevé]enényezésle.azóta íem sziiletett
negáJlapodás. Ez egy éve volt, egyetlen reagájr1s nem érkezett' és
abban is több heti nunkánk volt. Amikor meqkeressük a ]akossásot.
nem kapunt vá1asá'

Simon Erika:

Nyilván az önko.mányzati n'runka nag1'ja o1yan' hogy nem lehet
bevoruti a lakosságot, de erro biztosan érdenes. Nyilván közösségi

bevonásra sokféle módszer van' Itt magától értetődő' hogy az a faita
jogi háttér né]kü]özhetetlen, jogszabályi háttelet csak nagyon precizen
lehet e]készíteni'de hogy mi a plobléma' fontos, l]ogy az a célja, hogy
Szada 1akossága magáénak tekinthesse. hogy ezek a köZijsségi
egyiitté1és szabályai' és llogy szantcíorráiva van, ha nem tadák be' Ilyen
esetekben máskol szelinten] éIdenes próbálkozni, hog.v milyen módon
]ehct bevo]1l']i a lakosságot. Vannak o1yan témiík.amire r'nozdu]nak az
en'rberek. amire el akarják mondani a vóleménytiket.

oroszi Sándor:

Házszán] és a kuka merült fel ploblémaként.

vócseY László:

De ezzel mi a probléma Erika? Pontosan 1ehet tudni. hogy mikor kell
kitenni a kukát? Ha egy nappal előbb teszi ki' kutyák szétszedik, szél
felborída' igenis, hogy zavaró' Ha pedig ogy nappal később teszi ki,
akkor minek?

Simon Rrika:

Tudom, hogy r'rincs kapacitása az önkományzatnak, hogy a facebookon
kommunikáljon, de ott van egy csomó iníormáció, nagyon sok embel
ünnepek kajrnyékén nem trrdja, hogy mikor viszik el a szemetet.

vécs€Y László:

Ünnepek kömyékén a szadai újságban pontosan bemte van. hogy rnikor
szállítják a szemetet.

Mich€|

Kornélia:

Énhónapok óta nem kapok szada újságot'

t4s

vécseY László|

olyan nincsen, meft ha nem kapott újságot, akkor a
önkonnányzatnál

ke]] je]ezni.

iáluházban.

Miche| Korné|ia:

A Zsuzsi boltba szoktam t'e1nenni, mert ni nem kapurk.

Vécsey László:

Be kelljelenteni, ha állandó lakos, akkor kap újságot'

Illós szabolcs:

Egy

vécs€Y László:

A

rendeletalkotás nem kívánságmúsor. A Képviselő-testii1et joga és
kötelessége' Sokszor vannak nehezen eldöntendó kéIdések'de pl' az,
hogy egy kukába lehet-e állat tetemet tenni' nem eldöntendő j(érdés.Az
önl(onlályzatnal( aZ a kötelessége' hogy pl. ha elhullott á]latot tesznek
kukába, al*or szankcionála' EÍő1 nem ]ehet vitát nyitni' Ha fe]kerül a
honlapra, akit ér'deke1' tud tájékozódni' Ha kérdésvan, ]ehet a Jegyző
asszon}üoz jönni'

dr. Pál Szilvia:

A tiizgyújtásnál is

Vrabélv Balázs:

Én változtatás né1kü1javaslom a rcndelet fervezetet elfogadni.

.3sl-tben

volt.

hog-Y-

rossz volt a komúunikáció, de akkor'az Írjság

nyomtatásán mÍrlott. Akj nern kapott úiságotielezze.

néhány lakos kéIeleme töftént a módosítás, de á] aá
is a testü]et elé terjesztettem. meÍ igény volt rá.

(Jroszi SándoÍ Dolgármesteri Javaslom a ter\'ezetben módosítani a hiisziim elhelyezésére
vonatkozóan' hogy lá1ható módon ke]] elhelyezni' ne1n a homlokzaton

Tőrök László képviselő nincs jclen a szavazáson. azt követően éIkezett vissza a tanácskozó
terembe.

A Képviselő-testtilet 6 1ó igen szavazattal e11enszavazat és taÍózkodás né1kü1 a köZösségi
együttéLés alapvető szabá1yairól' va1amint ezek eln]r asztásának.jogkör'etkezrnónyeirő1
szóló
] 0/2017. (vl.30') önkormányzati lende1etet nega1kotja az alábbiak szelint:
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SZADA NAGYKöZSÉG oNKoRMÁNYZAT KÉP\.ISELÓ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (\'I.30.) örtkormányzati

RENDELETE

A KoZÖssÉGI EGYÜTTÉLÉSALAPVETo SZÁBÁLYAIRÓL.
VALAMI\T EZEK fLMt LAszTÁsÁ]\A K JoGKÖVETKEZM ÉNYE lRoL

Szada NagyköZség ontonnányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvén) 32. cikk (1) bekezdés
a) pontiában, 32. cikl( (2) bekezdésében' a Magyarország helyi önkományzatairól szóló 2011'
évi CLXXXX. törvény (továbbirrkban| Mötv.) 8. $ (2) bckezdésben foglalt feladatköIében
e1járva'

valanint aZ N,lötv. 143' $ (4) bekezdés d) pontjában kapott lelhatalmzzás alapján

következőket

rendeli

a

e1'

Í' fejezet

Árrll-Áxos nnNDtrLKEZÉsEK
1.

A rendclct személyi és tárg"v_i hatálya

1.S

(1) E

rendeLet hatálya kjterjed a természetes szenólyeke' jogi személyekre' jogi
szen'rélyiséggel netrr rendelkező szer\'ezetekre, akik Szada NagyköZség közigazgatási
teni]etén a köZösségi cgyüttéiés alapvető szabályait séItő, tevéken)'ségben \'agy
n1ulasztásban megnyilvánuló magatarlást taniLsítanak'

(2) E lendelet

a1kalmazásában a köZösségi eg}.tittélésa]apvető szabályait séfiő
magatafiásnak a természetes szeméLyek. .iogi szelnély, jogi szernélyiséggelnenr
rendelkező szeNezet azon te\,éken'vsége vagy mulasztása lninősiil. amel}' a
tfusadalonta nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vag.l bűrcselekményrrek nem
minősü1, de a közösségi egyiittélés szabályaival ellentétes, és azÍ a Képviselő-testü]et e
rendelctébe]] a közösségi eg}.tittélésalapvető szabályaít sértő magataftásnak minősíti'

(3) A

rendelet nclll alkalmazható aZoD közösségi egyiittélési szabályok nlegséÍéseniatt.
melyeket az Önkormányzati rendelettől magasabb szintú j ogszabályok szabií]yséItéSnek
vagy bűncselekménynek minősítenek' Vag} anelyek miatt nlagasabb szintú .jogszabály
alapján köZigazgatási bírság kiszabásának van helye'
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2.

Eljárási szabályok
2.S

(1)

A

(2)

.4.

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt köZígazgalási

hatósági e1járás (továbbiakban: eljárás) kíZfuólag hivata1ból indítható, amely akkor sem
ninősii1 kére1enle indult eljáÍásnak' ha a közösségi eg}.tittélésalapvető szabályait sér1ő
magatafiást te nészetes személy, jogi személy vagy jogi szenélyiségge1 nem
rcndelkező szeNezet jelenti be. Hivatalból indult eljalásnak tekintendő a polgfunested
hivatal ügyintézője á]tal észlelt tevékenységvagy ]ulasztás.
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő nagatartás elkövetése míatt lelb]yutott
e]jfuás során a közigazgatási hatósági cljárás és szolgá]tatás á1ta]ános szabályairól szóló
200'{' évi
törvény (továbbiakbanI Ket') rende1kezései az irányadók.

cxl'

(3) A

közösségi együttéIésalapvető szabályait sértő magata]tás miatt a köZigazgatási
hatósági eljárás 1efol)'tatása' a cselekmény eibírálása. lovábbá mind a helyszíni mind a
közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakollásál
ajegyzőIe ruháZza'

(4) A

közigazgatási hatósági eljárásl
a) valan're1y cselekn'réunyel megvalósuló, a közösségi eg}.tittélésalapvető szabályait
séftő, nagataÍás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasáásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabá1yait séftő
magataltás esetén ajogszeú teljesítésle nyitva á11ó határidő lejáftátó],
c) a jogellenes á1iapot fenntaftásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvcto
szabályait séftő magataft1rs esetén a.jogellenes állapot ész1elésétől sziímított6 hónapon
be1ül indítható meg.

3.S

(1) A rendeletben

meghatáIozott köZösségi együttélés alapvető szabályait séItő magatartás
elkövetőjével szembeir
a) tennészetes szenély elL(övetó esetén 5'000 forinttól 200.000 foríntig,
b) jogí személy, jogi szemé]yiséggel nem rende]kező szeNezet elkövető esetén 5'000
folinttó1 2.000'000 tbdntig terjedő köZigazgatási bírság (továbbiakban: bírság)
szabható ki.

(2) A

kiszabott kajzigazgatási bírságot az e]sől'okú hatfuozat jogelőre emelkedését követő
15 uapon be1ill ke11 az elkövetőnek megfizetni Szada NagyköZség Polgánnesteri Hivatal
I I712049-1539162I-03 610000 számú Bít'ságbeszedési pénzforgalmi szánilájára.

(3)

Ha a helyszÍni intézkedés alkaLmáva] az elkö\'ető a jogsél1éstte1jes nédékbenelismeri,
a cselekmóny (8) bekezdésben fog]a]t szempontok alapján töflénő éftékelése
alapjan súlyosabb .jogkövetkezmény alkalmazása nem indoko1t' ve1e szemben
he]yszíii bíIság kíszabása a]kalmazható'

és
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(4)

A helyszírri bíIság mértéke- a (8) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vétele
5'000 forinttól 50.000 fodntig tcrjedhct. A jegyző aZ eljárása sor.fu a l(ct.

mellett

helyszíni bírságra vonatkozó rende1kezései alapjánjár el' Ha az ügyfól ajogséItéstnem
ismeri el. ajegyző, vagy ajegyző á1ta] kijelölt ügyintéző beie]entést tesz a közigaz gatási
hatósági eljfuás lefob{atása éIdekében'és azt köte1es hivata1ból negindítani'

(5) A

helyszini bírságot 8 napon be1ül kell n'regfizetni az átadott készpénzátutalási
megbízáson. Ennek elmaradása esetál a Ket' szerinti végrehajtási eljárásnak van helye'

(6)

Kor]átozottan cse]ekvőképes személlyel szemben helyszíni bírságot nen'r lehet kiszabni.
közigazgatásj bírság kiszabásának pedig akkor van helye, ha az elkö\'ető önáiló
jö\'edelemnel rendelkezik, vagy megfeleLő vag-Yona van' vagy öntént vállalja a
közigazgatási bírság 1negfi zetését.

(7) Az

elkövető eljárási képességére,szükség szelinti képviseletérea Ket. szabajyai
átelemszenlen irárryadók. Eljrárási képességgel nem lendelkező szelnély közigMgatási
bírsággal nem sújtható'

(8) A bírság métékénekmegá]lapítása

során a Ket. 94/A (1) bekezdésében foglaltakon túl
figyelembe kel] venni és mérlege1ni ke11:
a) a köZősségi együttélésalapvető szabályaival ellentétes magataftás súlyát,
b) a nyi]vántaÍás adatai alapjál a cse1ekmény ismétlődésétés gyakoriságát' ebből
l'akadóan én'ényesítenike]] a lokozatosság eivét,
c) az elkör'ető vagyoni hel}'zetét és jövede1mi viszon}'ait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezéséreá11ó adatokból negál]apíthatóak, illetve azokat az erre vonatkozó
felhívásra ölrkéít igazolja.

(9)

Amennyíben a közösségi együtté]és . ap\'eló szabályait séfiő magatafiás cseké]y súlyú,
a cse1ekmény elkövelője az elkö\,etést negelőző egy évben a te]cpülésen nem valósított
mcg a közösségi együttélés alapvető szabá1yait sértő magataftást' a szenélyi
körülményei és a cselekmény elkövetésének körülnényei alapjrín kellő l'isszatartó batás
vrírható, bírság helyett figyelmeztetés is alka1nazható'

(10) Ha a közigazgatasi bírság fizelésérekötelezett a fizetési határitlő 1eteltét megelőzően
bizonyítja' hogy aZ összeg meg nen] fizetése neki nem róható fel' és bogy la.jta kí\'ü1á11ó
ok lehetetlenné teszj a határidőre való teljesítÓst, vagy az számára aránya1an nehézséget

jelentene' kérelmérea jegyző legfeljebb
engedélyezhet'

6 havi

iészletfizetésikedvezmén1t

(11) A közösségi eg}iittélés alapvető szabályainak megsérléséleirrínyuló magatar1ásokó1' és
.Lzok elkövetőiről az Önkormályzat nyih'ántaftást vezet (to\'ábbiakban: nyilvrintartás)'

r

5.l

ll. Fejezet
A KoZoSsÉGI EGYÜTTÉLÉSALAPVETó SZABÁLYAIT

MAcATARTÁSoK

1. A,,Szada''

név és önkormányzáti

sÉRTó

jelképek

1.S

(1) A

közössógi együttélés alap\'etó szabályajt sértő magataftást valósít meg, aki Szada
Nagyközség nevét:
a) engedély nélkülvag)' cngedél}'tő] eltérően veszi fel vagy lraszrrá1ja'
b) annak használatára vonatkozó engedélyben e1őíIt fellételeket megszegi.
c) a nagyközség.|elképeit (zászló' címel) közösséget séfiő móClon használja.

2. Utca-

és házszámtábla elbelyezéséYel kapcsolatos

magatartások

s.s

Az az

(1)

ingatlantulajdonos, ingatlankezeló, bérlő vag"v hasmáló (továbbiakban:
tulajdonos)' aki aZ utcanév-tábla elhelyezését a fulajdonában vagy használatában á11ó
ingat]anon nem engedi meg, vagy annak kafbantat1ását, pótlását elmuiasztja vagy a
háZszántáblát nem látható aódon he]yezi el, köZösségi egyilttélésalapvető szabályait
séItő magata]tást kovet e]'

(2)

Aki az elhelyezett házszfuI-táblát vagy utcanév{áblál megrongálja. beszenn1ezi'
olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja r'ag'v azt engedély né]kül eltáVolítia.
közösségi együttélésalapvető szabályait séItő nagataftást követ e1'
3.

A környezetvédelemme[ kapcsolatos szabályok megsértése
6.$

(1)

Á közösségi együttélésalapvető szabályait séItő magataltást követ el:
a. aki a kózterűleten engedély nélkül kereskedelmi. szoigáltató tevékenységetílgy
fol}'tat, hogy a köZterület tísztántartásara ilá1yadó szabál'vokat megszegi.

b.

a tu1ajdonos' iizemeltető vagy haszná1ó' akí a tulaidonát képező' vagy általa
haszr'rált ingatlan elotti. lne]lcttj járdaszakasz tisztításáról, a hóeltakarításról'
síkosság_mer'rtesítésér'őlr'rem gor'rdoskodik,

c.

aki negszegi aZ aval és a kerti hlLlladékok n'vílttériégetéséró]va]amint a
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokró1 szóló önkolmányzati lendeletben
meghatározott szabályokat"

az

gondoskodik az ingatlanan
elhelvezkedő zöld novényzet közterü]etre - illetve szonszédos ingat]anú_ töfténo,

ingatlan tulajdonosa, használója,

akj nem

gyalogosÍbr galmat zavaró vagy balesetveszélyes túlnövésének 111egakadá1yozásáról'
a túlnőtt növényzet eltávolítáSáról.
aki nerrr gorrdoskodik az ingatlan.t] lévő fás szfuú növények közteúlotre vagy az

ingatlanna] szomszédos teúletle átnyúló, épületet' vezetéket. légvezetéket rongáló'
emberi életet" egészséget veszé]yeztető részeinek eItávo1ításáró1.
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f.
g.

az ingat1an tulajdonosa -beépítetleningatlan esetén is-' aki nem gondoskodik a
teúlete tisztár]tartásáról, rendszeleS kaszálásáól' ingatlana gyomnrentesítéslől,
aZ ingatlan tulajdonosa - beépítetleningatlan esetén js-. aki nem gondoskodik a
parlagfű és egyéb pollen allelgiát okozó növények iftásárói, ingatlana
gyommentesítésérő1,

h' aki
i'
j'
k.

,l.

ingatlanan dolgokat

e1szaporodását elősegíti,

ílgy raktároz, hogy ezzel

a

rovarok, rágcsálók

telmőÍijldot locsol' gép|ármúvet mos: vag}' a közkiÍ'olyó
rende]tetésétő] eltéIő céila vizet haszná].
aki a kózterületi zö1dfelü1etet bármilyen módon csökkenti,
aki köztedilelen engedély né]kül fát kivág, illelve az engedéllyel ki!ágott fa
pótláSát nen], vag'v nem az előírtaknak megfelelően végzi,
aki az építkezéssorán a rnegfelelő hulladéktároió edényzet biztosításáIól nen]
gondoskodik, és ezzel a köm'vezetet szcnnyezi (bu]laalék szé1 általi elhordása).

aki a közkifolyóbó1

A közterül€tek

rendeltetéstől eltórő használatáYal kapcsolatos szabályok megsértése

7.S
A közösségi együttélésalapvető szabályait séfiő nagatafiást követ e1:
aki közterü]eten az ene irányuló köáerület-hasz]álati engedé1y nélkül, vagy az
errgedé1yben fog1a1taktól eltéIő nóclon szervez és tafi köZte i1et-használati engedé]y

(1)

a'

b.
c'
d'
e.
l
g'

birtokában szervezhető r'endezvé11}t'
aki a közterületen engedély né1kii1 keleskedelni, szo1gá]tató tevékenységet fo]Íat'
aZ a rendezó, aki a közlefület-használati engedély a]apián megtartott rendezvény te1jes
ideje alatt nen] biztosítja a rcnd betaltását' és a rendezvény helyszínérő1 töt1á]ó
kulturált elvonu]ást,
az a lendező' aki a rendezvény ideje a]att és azt követően nenr gondoskodik a
közteriilet tisztántaftásáró1' az egy óráná1 lovább tartó rendezvények esetén i11emhely
biztosításaIó1.
aki köztedleten az eÍe ir'fu]yuló köZteúlethasználati, tulajdonosj engedély nélkü]'
vagy nem az engedélyben fog1a1tak szerjnt icleiglenes bútozatot \'agy más núszaki
alkotást he]yez el. létesít, taft fenn.
aki zöldtertilet alaa kí nem jeiölt részéngya]ogosan vagy .járművel köz1ekedik' vagy
jámliivel várakozik,
aki zöidteriiletek lendeltetéstől eltérő, engedélyezett használata esetón a növényzet
védelméről és hel1reálításáIól nem gondoskodik'
aki zöldterületen ene irán1uló engec1é1y né1kü1 gépjáÍműparkolót létesít'
köZtefl]leti játszótérre ked\'1elésből tartott iíllatot
vakvezetó vagy
mozgáskorlátozott személyt közlekedéseben segito kutya ki\ eteLeve] bevisz'
beenged,
aki köZterületen - a KRESZ-bcn meghatározott hibaelhárítáS kivételé\'el ifunúvel
javít, szere],

h'
i. aki
j.

k' aki az
l.

_

Önkormrinyzat á]ta], vagy önl(ormiínyzati eg}üttmiiködéssel 1étesített
köáeú1eti emléktáblát, emlékmii\'et beszelnyez' e]takar, \'agy eltávolít,
aki enrlékrr-rúvön' utcabútoÚatoD, cgyób köutefületi berendezési tfugyon, valanlint a
leiárati lépcsőn' köpadon, szökókúton, templonrok e1őtti lépcsővel határo]t részen
gördeszkázik, görkorcso1yázik, kerékpároZík,
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m.

aki közteú]eten e]he]yezett nl:ltárgyat' rcklámhordozót. köZtérj szobrot, emlékmúvet'
dísztfugyal. ulcaburkolatot' KRESZ táb]át' utcabútort, élőnör'ényt megrongá],
negsenmisít, engedély nélkül ráfest (graÍiti).

5.

A parkolás rendjével kapcsolatos szabályok megsértése
8.$

(l) A közijsségi e$'iittélésa1apvető szabályait sértő nagatafiást követ e1:
a. aki iizenképteler]. vagy rendszám nélküli gépjármúvet, vontatmán}1' mezőgazdasági
gépet 30 napon túl. közte ilet-hasz]áiati engedél'v néLkül tárol a köztefiileten,
b. aki a 3500 kg őssztömeget meghaladó gépjárművet engedély nélkül közteúleten
tárolja' valamint az autóbuszt nem az a1aa kÜelölt köztefületen és ídőta am
betaÍásával varakozlatj a'

6.

A reklámhordozók

és hirdetmények elhclyezésévcl kapcsohtos

szabályok megszegése

e.$
(1)

A köZösségi együtlélés a1apvető szabályait sértő magatartást követ e1:
a. aki közteú1eten leklámhordozót köáerü]et-használati engedély né1küi' vagy aZ
engedélyben foglaltaktól eltéIó módon, vagy önkormányzati lendeletben kifejezenen
ti1tott hol)'on létesít'
b' a reklár'nhor'dozó tuLaidonosa és a hirdetmérry közzétevője' ha a reklámlordozó
lblyamatos karbantartáSaról nem gondoskodik'
c. aki a plakátot nenr p1akát elhe1yezésére szo1gáló reklámberendezésen helyczi el.
különös tekjúettei ana, akj köZteúleten lévő növényzetre, védett temészeti éftékre
helyezi ki a reklánlrordozót'
d' a hirdetmény közzétevője. és az' akine]< irz érdekébcna kihelyezés történt, ha aZ idejét
múlt hirdetnén)'t 15 napon bcjül nem távolítja el'
7.

Az állattartás körében érvényesítendőszabályok mcgsértése
10. s

(]) A közösségi e$.tlttéiésaiapvető szabályait séfiő nagata ást kö\'et el:
a. aki ked\'telésből taltott ál1atot - vakvgzető' jlletve nozgáskorlátozottakat segító kut"va
kivételével' ol'van közterü1etl.e, köZforgalom számára megn)'itoll he]yre, ahol azt tábla
tiltja' vagy r'endéglátó egységbe, piac \'agy temető terüietéíe' klúturális' oktatási.
szociális. spofl- vagy egészségiigyiíntéZnényterijletére, ügyfélforgalmat lebonyolító
közintéZmény épii1etébe bevisz, beenged,
b' aki ebet póIaz nélkti1 köztefiiletre kivisz' harapós és támadó tennészetű ebet szájkosár
né1kü1 a tafiási helyről a köáerületle kivisz v.€y kivezet'
c. aki bekerítetlen itlgatlaüon ebet szabadon enged. tart.
d' aki közkifolyóknál, illetr'e a szökőkutakba11 kedvte1ésből tafiott á]]atot íürdet,
e. aki az állatok elhelyezésére szo1gáló és ta11ásukkal kapcsolatos épiiletek és építmények
létesítésévelösszefuggő előíIásokat nem tartja be,
aki kedltelésbői tafiott ál1at ünilékéta közteriiletről nenl tá\'olítia e]'

l
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11. S
(1)

A közösség1 együttélésalapvető szabályait séItő magataíáSt követ el

a'

b-

c.
d'

e.

a haszoná]]attaftó:

aki az á11atok elhelyezéséIe szolgáló és tartásükkal kapcsolatos épü1etek és épílnények
1étesítésévelösszefiiggő előírásokat neln taltja be.
aki nem gondoskodik a trágya' tlágya]é kü]ön jogszabályokban meghatározott módon
|örténő gyújtéséről,a tfuoló szükség szer'inti kiürítésérő]'
aki az ingatlanlín ke1etkezott trágyát köZtedi1eten helyezi e1'
akí haszonállatot közkifolyónál itat. mosdal
aki közteúleten haszonállatot taÍ, legeltet' yagy a zárt ingatlanró1 téliigyelet né1kü1
kienged.

8.

Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése
12. S

(1)

A köZösségi

a.

b.

c'
d'
e.

f'
g'
h.

együtté1és alapvető szabályait séftő magataÍtást követ e1:
aki a hu11adékot a gÉjtőgdéo}benúgy helyezi el, hogy az aZ edény mozgatásakor és

itítésekol kiszóIódhat. vagy a gépi ürítéstakadályozza,
aki a g}ütőedén).t úgy hclyezi el. hogy az akadályozza a jármt1- és gyalogos
folga1nat, elhelyezése baleset vagy károkozás veszélyének előidézésé\'el.iár. vagy a
gyűjtőedén}'t neln a közszolgá]tató által megbildctett szállításí napon helyezi ki a
köZteriiletle,
aki a gÉjtőedénybe folyékony' nérgező, tLiz - és robbanásveszélyos aD.vagot' á1iati
tetomct vagy egyéb olyan anyagot helycz ei, ame1y veszélyeztetheti a beg}ütést' az
ürítést vésző szemó]yek vagy más személyek é1etét' testi épségét,egészségét.
aki a szelektÍv hul]adékot (Zsák: műanyag' fén' papír, italoskaÍon'doboz:
Hulladékgyíljtő sziget: iiveg) a hu]]adékgazdálkodási öntományzali lendelettől
9lté|ően helyezi e1,
aki a háztaltásban keletkező veszélyes hulladékokat nem az arla kije]ölt helycn adja le,
hanem azokat egyéb hulladékg1'l'íjtő edénybe helyczi'
aki a közterületen lévő' r'agy oda idószakosan. hulladékszá11ítás cé1jából kihelyezett
hulladékgyűjtő edényben ideértr'e a lomta]anítás során kihelyezett hlllladékot is
kutal. Jbból h"'ldJel.Jl \dlog1l ki.
aki a közteftileti kézi hu11adékg}.Íi,jtő edényekbe a szokásos méfiékrinélnag}obb
memyiségú vagy a háZtartásban keletkezett hulladékot he]yez e],
aki a zöld hul]adékot nem aZ öniormányzat által térítésnentesenbiztosított hclyrc
(Hulladékgyújtő sziget) szállítja vagy nem otthon. a megfc]elő szabályok me]]ett
konposáálja vagy égeti' hanen egyéb lrel}Te helyezi ki.
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9.

Temetők rendjének mcgsórtóse
13. S

(1)

A közösségi együttélés alapvető szabá1yait sértő magataÍtást követ

a'

b'
c.
d.

e'

f.

el:

aki olyan magataltást tanírsít' a]nely a szertartások rendjét' a temetőlátogató közönség
kegyeleti érzéseitséIti' a kegyeleti jog gyakollását akadályozza vagy gáto]ja,
a temetőbe- vakvezető kutya kivételével- állatot bevisz,
a]<i a sífi, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat. i11et\'e növényzetet
szolgáló tfugyakat jogta1anu1
megror'rgálja, beszerrnyezi, továbbá a síÍokdíszítéséÍe
eltávolítja. vagy nem a síIhelybez tanozó tfugyat helyez el'
aki a sírenriék felállításakor, felújításakor keletkezett sílkőmaradvfur)'ok e1szál1ításfuól
nem gondoskodik. felhívásra nem tesz e]eget,
aki a kőZvetlen veszélÍokozó síremlék,sí{el karbantartásáról, helyreállításráról nem
gondoskodik, felhívásla nom tesz elegetJ
aki a sífi huzamos időn keresztü] elhanyagolt állapotba11 hag]'i a'
10. ZajvédelemmeI kapcsolatos szabályok megszcgósc
14. s

(1)

A közajsségi együttélésalapvető szabályait sértő magatartást követ el:
a. aki a szomszédokat hMamosabb időn át indoko1at1anu1 zavarja hangos es2&öz (pl' zene,

munl(agépek, eszközök) nűködtetésével'
építkezés,Zö1dfeliilet
b. aki a nragánszemé1yek háztartási igényeit szolgáló (pL. keítépítés'

fenntartás, háZkörülj .iavítás, Í'elújítá'zajt keltő tevékenységet_ azoonali hiba' illetve
kárelhárításra irányuló tevékenységkivételével murl{anapokon 22. 00 és 6. 00 óra köZött.
hétvégén'üniep és pihenőnapon 20' 00 és 8' 00 óra köZött végez'

IlI.

íej ezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
ls.
Ez

$

a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba'

Szada, 20l7' június

/\,./) ILL_/

l,-+tLh
/

oroszi Sárrdo/

legyzo

prrJAirmesterr

15fl

4.

dr.

Napirendi pont

Rendelet teNezet a he1yi népszar'azás kezdenényezéséhezszükséges választópolgfuok
számfuó1
E1őteíiesztó: dr. Pál Szilvia jegyző

Píl Szih

ia:

2014. januff 18-án hatályba lépett népszavazískezdeményezéséIől'az
európai polgári kezdei1ényezéslől, valamint a népszavazási e1já'ásr'ól
CCXXXV]II. töNény amcly
országos
szóló 2013'
1998.
III'
törvény
népszavuásról és népi kezdenényezésről szóló
évi
he1yébe lépett'

évi

az

Az NSZ. tv. 34' s-a lögzíti' hogy helyi népszavazást kezdeményezhet

önlomá1yzati lende1etben meghatározott szánlú választópo1gár' an]i
nem lehet kevesebb a válasáópolgárok tÍz szazalékánál és nerrr 1ehet
az

több a választópo]gárok huszonöt száZalékiina].
A tv. 92. {-a fe]hatalmazást ad ara. hogy a helyi önkonniínyzat
képviseló{estülele rende1etben hatáíozza 1neg a helyi népszavazás
kezdeményezéSél]ezszükséges választópo1gárok számát.

Szada Nagyközség Önkormányzat Kópviselő{estiilete
népszavazás tárgyában korábban nem aLkotott lendeletet'

a

helyi

A jelen1egi szabályozás szerínt, ha a rendeletben neghatározott szán1ú
vá]asztópo]gár kezdeményezi' a képviselő-testület köte]es kiími a
népszavazást. Ezén javaslom. hogy a rendeletben 259á-os mérték
kelü]jön megállapításra.

A Képviselő-testtilet 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és taltóZkodás nélkiil a he]yi
népszavazás kezdeményezéséhezszükséges választópolgárok számáról szóIő IIl2'0l'].
(Vl'30') önkormfuyzati rende]etet megalkotja az alábbiak szerintl
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SZADA NAGYKÖZSÉG öNKoRMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (VI.30.) önkormányzati

A HELYI NEPSZA\ AZÁs

K

RENDELETE

EZDEM Éilr'EzÉsÉHez

szi' KsÉcEs VÁLAszTóPoLcÁnox

szÁv;inÓl

Szada Nagyközség Önkon'uányzatának Képviselő-testülete M Alaptörvény 32' cikk (1)
bekezdés a.) pontjában' 32' cikk (2) bekezdésében neg1Etá.ozott fe1adatköIében eljárva' a
népszavazás kczclelnérryczéséről,az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavuási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92' s -ában kapott l'elhatalmazás
a1apjan az a1ábbi ölkonnányzati rendeletet alkotja:

r.s
Helyi népszavazást a szadai választópo]gárok 25 0Á-a kezdeményezhet'

2.S

A helyi népszavazás lebonyolítása esetén a választási szervek és a hozzáiuk beosztott he1yi
váiasztási íroda vezetője és tagjai - az esetleges pártde1egáltak kivételével'_ díjazásban
részesiilnek. Emek mértékéIő1a polgfumestel iavas]atára a képviselő{estiilet dönt'
3.$
Ez

a

sza

rendelet a kihírdetésnapját követő napon ]ép hatályba.

.1

a' 2017.

jútius 30'
íto cxo;-4-.

&"i
"é
.

k.,*
po1gánnester

tu

9/

legyzo

B

r"er'.l.i
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5. Napirendi

pont

Rendelet teNezet a talajterhelési <iíjró1
Előteriesztő| dI' Pál Szilvia.jegyző

A

talajterhe]ési díjrói szóló önkonnányzati rendeletben foglalt
preambulurn pontat1an' va]amint nagyon sok passzusában telies
egészében a törvéll)'i szöveget tar1almazzá, ami helytelen jogalkotási
gyakor1at' AzéÍ.hogy egy egységes, köZéfihető lendelet sziilessen, a
jelenlegi 1212006' (xII.5) önkonnanyzati rendeletet hatályon kíltil ke11
helyezli. és egy új. nem törvén'vi szöveget tarta1nMó' méltányossági
köí kiter'esztő. részletes rencleletet javaslunk alkotni'
70 év alatti és házaspár is kerülhct olyan éIethelyzetbe' hogy
]néltányo]ható legyen' valanint a rendkívüli élelhe]yzet megje]ölés is

dr. Pál szilvia:

bekerült a fende1etbe' továbbá a rós7letfizetés lehetőséee'

A

Képr'iselő_testüIet 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és laflóZkodás né]kül a
talajterhelésj díjról szóló 1212017' (VI'30') önkormányzati rendeletet megalkotia aZ alábbiak
szerint:

szADA NAGYKÖZSÉG ÖNKoP-\IÁNYZÁT KÉPVISELÓ'TESTÜLETÉNEK
1

2/2017. (VI.30.) önkormányzati

A TA L {JTERH

RENDELETE

ELÉsloÍrnÓl

Szada Nagykijzség Önkorn'rányzat Képviselő- testü]ete aZ Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a 32' cikk (2) bekezdésében.lalamint Magyarország helyi öntomán)'zatairól
szóló 2011' ér'1 CLXXXIX' tv. 13' $ (1) bekezdésének11' pontjában meghatározott
feladatköIében eljiírva a kömyezettelhelési díjlól szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktdtv') 21lA. s (2) bekezdésében és a 26. s (4) bekczdésében kapotl
i'elhatalmazás alapján az a]ábbi rcndeletet aLkotja:

|.

Rendelet hatálva

1.S
(r)

A

rendclet l]atálya

az

öntományzat közigazgatási telületén kilerjed arra

a

környezethasználóIa' tem]észetes és jogi szenélyre' jogi szenrélyiséggc1nem rendelkező
szervezetre. akik a miiszakilag rendclkczésre á]1ó közcsatolnára (szennyvízcsatomára)
nem kötnck rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya a]á tartozó
szenDyvízelhelyezést a1ka]maznak (továbbiakban kibocsátó).

(2)

Á

rendelet táIgyi hatálya: az ingatlanon keletkező te1epü]ési folyékony hulladÓk által
okozott ta1ajtelhe1és'
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II. Talajterhelési díj

2.S
(1)

A talajtelhelési dí nértékétaz

(2)

A

a.lábbi képlet határozza

talaj1erhelési díj alapja ,'Á'', a helyi vízgazdálkodásí batósági jogkölbe tafiozó
szemyvízelhelyezés esetében a szo]giíltatott vagy egyedi víZbeszevésesetén a méréssel
igazolt felhasznált víz menn}isége, csökkcntvc az ivóvízvezeték neghibásodása
következtébcD clszivárgott, illetve a különjogszabály sze nt locso]ási célúfelhaszná]ásra
fi gyelembe vett vízmennyiséggel.

(j) A talajterhelési egységdíj méftéke,,E''
(4)

neg: TTD: A x E x T

= 1200 Ft/ m3

A területérzékenységi szorzó n]éfiékeszada Nagyközsóg esetében ,,T''= l,5
III. Bcvallási' befizetési szabályok

3.S
(1)

A

talajterhelési díjról a bevallást ijnadóZással kell te]jesiteni. A talajtelhclési díjat a
kibocsátónak kell bevallanja az Ör'rkormányzat álta] rendszercsített foman"vontatványon,
melyet e rendelet melléklete tarta]maz' a táIgyévet követő év már'cius 31-ig'

(2) l-Ia a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat
jngatlauoDként, te1ephelyentént fel ke]l tiintctnie' A gazdálkodó szeNezet kötelcs o1yan

nyi]vántaftást vezetni. ame]ybő] a díjfizetésalapia, va1amint méfiéketelephelyenkúit
megállapítható

(t)

'

A

kibocsátónak a talajterhelési dí,jat szada Nagyközség Polgá'mesteri l'livatal által
megielölt talajtcrhelési díj beszerzési számlára kell befizetnie a 11742049_1539162103920000 számla szár'rrra.

Iv. Ellenőrzós

1.S
(1) A kíbocsátó által beadott bevallásokat oZ önkoÚnán\Zalj
kd7ölL ad3ls,/olya Ia|á. alad;n elleror/i'

ddóhatósag a szolgáltató áital

(2) A talajtelhelési díj megállapítására, beva11ására és megfizetéséIevonatkozó szabá1'ok
betaftását az öntomán}zati atlóhatóság dokumelitrrmvizsgá]at. és szükség szerint
helyszini szemle útjál ellenőrzi.

r62

v'

Mentesség,kedvezmény

s.s
(1) Mentesii]

a)
b)

c)

d)

a talaiterhe]ési díjfiZetési kötelezettség a1ó1:

aZ a kibocsátó. akinek méréssel igazolt évcs vízfogyasáása nem ha]adja meg a
15ml-tl
az a kibocsátó' akinek az ingatlanán (te]kén) lakóépiilet' építnénynincs' és a
vízellátást kerti csap illetve kút biáosítja;
a kibocsátó az igazoital'] elszá]íto1t sze ]Wíz mennyiség után;
a kibocsátó' ha a szolgáltató igazolása alapján az ingatlan szennyvíz hálózatra
tölténő úkötése míiszakilag nenl megoldható. vagy aránytalanu] nagy kiadássa]
jrlr.

(2) A ta1aÍelheiési díj nértéke kérelemre mércékclhető'
a) 75% keclvezményben részesülnek az olyan lakossági kibocsátók, ahol az érintelt
ingatlanban élőkrlél az 1 főrc jutó ióvede]em az öregségi nyugdíj míndenkorí
Iegkisebb összegének 1'5-szercsét nem haladja meg:

b)

50% kedvezrnényben részesü]nek az o1yan lakossági kibocsátók, ahol az éIintett
ingatlaDban élőknél az 1 főre jutó jövedelem az öregségi n1ugdíj nindentori
legkisebb összegének 2-szeresét nem haladj a meg

(3) Különősen méltányolható esetben (rendkívül] ólethelyzet) a talajtelhe1ési dí] 90 %- a
kéIelenre elengedhető'

(4) Egyedi elbírá]ás melletl. kéIelemre lészletfizetési lehetőség biztosítható.
(5)

A

meütességre való jogosultságot a kibocsátó adóbevallásában a jogosultság
megjelö1ésér'el, büntetőjogi felelőssége tudatában töIténő nyilatkozattéte]]e] és 3
1rónapnál nen régebbi igazo1ással érvényesítheti'A mentességi feltétel igazo]ásfua
vonatkozó dokumentrimokat az adóhatóság kizi{ró]ag a mentesség negá]]apítása céljából
használhatja fel.

vI. Adatszolgáltatás

6.S
Az

adóhatóság lészéIea víziköZnúüálózatot iizeDcltető közszolgáltató a tiirgyévet
követő év február 15' napjáig ada1ot szolgáltal
a) a talajterhelési díj megállapítása és e11enőrzése érdekében a kibocsátók locsolási
ivóvízvezelék meghibásodása
kedvezmény mennyiségével. valamint
követkoztébcn elszivárgolt vízmennyiséggel konigált tárgyévi vízfogyasztásáró],
továbbá a kibocsátók azonosításához sziikséges személyi adatokró1,
b) a köZcsatorn.ira va]ó rákötés időpontjáról' amennyiben a kibocsátó a műszaki1ag
reídelkezésre íí11ó köZcsato]]lára é\' közben kötött rá.
(2) AZ önkonnányzati adóhatóság a talajterhelési díj megá]lapításáva] összefuggő szemé]yes
adatokat kizáró]ag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzéséIe haszná1hatja fe1'

(1)

az

lój
VlI. Záró rendelkezések

7.S
(1) A Képviselő-testület

a rende]etben

foglalt hatásköröket

ajogyzőre ruházza'

(2) Ez a rendelet 201 7. j úlius l-jén lép hatályba, de rendelkezéseit alkalmaz11i kell a Ktdtv'
ben előírt hataridőig vagy azon tú] benyíÚtott be\'allások alapján ind t eljárásokban is.

1.}7

rendelct ha'ál5h"lcpe.érel eg)'dejLlleg hJIol)ál \e'll' Szada löz.ég Örkorrrán1zar
Képviselő-testületéDek a talajterhelési díilól szóló 1212006. (l2'05.) önkormányzati

A

rendelete.

Szada, 2017' június 29.

/)

UÁ*

OrosTi S
polgfumester

6. Napirendi

pont
székely Befialan Múvelődési Ház és KöLrn'tár iDtéznényvezető választás
Előte esztő: oroszi sfu'idol polgármester

oroszi Sándor rrolgármesÍer: A Székely Betalan Múr'elődési Ház és Köny\'.táI íntézmény
vezetojének magasabb vezetői megbízatása 2017' augusztus 31-jén
lejfu' ezért a 16120I'7 ' (04.24.) számÍl hatÍozatunkban döntötttink aZ
intézmén}vezetői (igazgatói) áláslrely pályázati kiíIásaról.
A pá]yázat lefolytatását és amak eredményét aZ előteÚesáés
lészletesen taltalmMza.
A pályáZó kinevezését tfuIogatom'

dr. PáI szilvja:

Júászné Bankó Ezsébet nÉjtott be pá]yáZatot. A pá]yázat elbíIáláSa a
vonatkozó jogszabá]yban meghatárcZott eljárási szabályok alapján
megtörtént.

Ezt részletese tartalmMza aZ előterjesztés' A bírálatra alakult bizottság
ti1ését megtafiotta'

Vrabély Balázs:

A Kt. az előzij testü]eti ülésen döntött róla hogy kiíÍjaa pályázatot' és
megválasztotta a bizottságot' A bizottságból Kovács Eva. Novák
Lászióné szakmai úton óItÓkeite a pályáZatot, a jegyző a jogí lészét,én
pedig a testület á]]áspontját képviseltem' A bizottság tlímogatja
Ju1rászné Zsóka kinevezését.
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A Képviselő-testtilet 7 fő igen szavazattal _

e11enszavazat és tartózkodás

né1kii1 a következő

heláfc,7atoÍ 11o77a:

'7

!2aI'7 ' (06.29 .) számú Képv iselő_testületi határozat:

Szada Nagy'község Önkonrrányzatának Képvise]őlcstülctc a
Székely Beltaian Múvelődési Ház és KönyvtáI
Intézmén}.vezetőjének(igazgatójának) 201 7. szeptember 0l-től
2022' augusztus ]1-ig terjedő időszakra Juhászné Bankó
E'zsébetet nevezi ki'
Alapilletmén'vét a köza]kalmazottak jogá1]ásáró1 szóló 1992' évi

xxxlll.

tör\'ény előírásai szerint. vezetői pótlékát a
jog lásáról szó]ó l992. évi XXXIII. tön'ény
végrelrajtásriról a műVészeti, a közművelőc]ési és a
köZalkalmazottak

közgyűiteményi teri-ileten lbg]a]koztalott köZalkalmazottak

.iogviszonyár'a1 összeftiggő egyes kérdések ÍendezésérőlsZó]ó
150/l992. (xI'20.) Kor'm' rendelet 3' sz' mellék1etében fog1altak
szerint' 200%-ban állapítja nleg.
Kir'revezésének iéltéteie.1rogy a többl'unkciós intézmények
vezetésérevonatkozó állanrháztartási és \'ezetési ismereteket
nyújtó tanfolyanot el keil végeznie a megbízását követő két

ér'en be]ül, és az azt igazolő okiratol be ke]j mutatnia a
munkáltatónak. lgazolás hiányában a \'ezetői megbízást 2019'
c/<plelnbel l-jerol a Kepti.elö-tr.Iül(l \i.5,/J\on:]'

Fe]elős: orosziSándoIpolgálmesteI

Határidő: azonnal

7. Napirendi pont

oktatási intéZnények beszánrolója óvoda. iskola
E]őteriesztő| oroszi SándoÍ po]gánnester

oroszí Sándor

polgármester:

Mindenki megkapta az iskoia anyagát' A beszámolót a
Képvíselő{esti]letnek ludomásul kell veruúe. Alaposan kidolgozott,
mindenre kiterjedo bcszá]noló' A szadai iskola mur dja és híme\'e
nagyon jó' bázis intéZnény1ctt' pé1daér'tékiiintéznrérry'
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A Képviselő{estiilet 7 fő igen szavazattal_ eilenszavazat és tar'tózkodás né1kül
hatifuozatot hozzal

a

következő

'J2l20I'7' (06.2'9.) szá\nú Képvise1ő{estületi határozatI

szada Nag) LözSég Önkormanyzatinak Kepviseiő{estülete a
Szadai Székely Befia1an Altalános lskola bcszámolóját a

20l612017. évi tevÓkenységéről tudomásul veszi.

Fele]ős: oroszi

Sáodor polgármester

Határidő: azonnal

w€itz

magam és a koI]égáim nevében a
jutalnat'
pedagógusnapi
Június e1ején kíráídt ni voltak a csoportjainl(,
hét1őtól bezá1 a közpollti ovj, festés a1att van. Lenti ovi a héten iizen]el.
jövő héten bezárrn]<' A nyári mrrnkálatok rendben folynak' Az elmírlt
oktatási évben foh'tatott munkánkat az íIásos bcszáno1ó Észlotcsen
taílallnazza'

Magdolna: Nagyon szépcn köSzönöm

A Képviselőlestület 7 fő igen szavazattal- ellenszavazat

és tartózkodás

nélkül a következő

határozatot hozZa:
'7

3

/20I'7. (D6.29.) száfiÍr Képvise]ő-testületi határozatI

Szada Nag) közs<g Önkormányzatrnck Kepvise1ő-testiilete a
Székely BertcLcn Eg1séges Óroda BöIcsöde beszámo1óját a
201 6/2017. évi tevékenységérőle]fogad ja.

Fe1elős: oroszi Sándorpolgármester
Llatfuidő: azonnal

9.

Napirendi pont
DM Tnding House Kft-vel kötendő vá1la1kozási szerződés
Előtodesztő| oloszi Sándor po1gánnestcr

oroszi sándor Dolgármester: Az Első Mag).tr Önkormin1zoti Vagvon_ és Adósságkeze]ő
Kft. nyújtott be pályázatot vEI(oP-5'3.2-15'' va]amint a VEKOP1.2.2-15' kódszámú kiírásn. A Képviselő{estiilet kolábbi hatiírozata és
a megbízási szerződés kizÍólag a pályázat nlegí.ásfua vonatkozotl.

Egyelőre még níncs hí\'atalos éflesítésünka pályázat eredrnényóIől' ós a
hosszú nyári szünetre tekintettel céiszerílnektaÍjuk' hogy a Képviselcitesttilet döntsön nyefies pályáZat esetén Mon cégről, aki a pályázaÍ
1ebonyo1ítását' és monitoringozását elvégzi. Erre is beéIkezett l]álon
árajánlat. Javasolom a Képvise]őt-testületnek a három aiánlat közü1 a
legkedv9zőbbet elfogadni mindkét pflyáZat esetében.
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A Képviselő{estület 7 fő igen szavazattai _ ellenszavMat
l'Átálozatot hozza|
1

éS taltózkodás

nélkül a következő

4l20l7. (06'29') számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Nagyközség Önkormán1'zat Képviselő-testijlete

a

vEKoP-5.3.2-1 5. pályázat esetében (amennyiben a palyázalot

kezelő Közlemílkődő Szelvezel

a

pályázatot

támogatás
eliárás lefolytatásával, a

éIdemesnek talália) a közbeszerzósi
nyi1vánosság biáosílásával, va]amint a vállalkozási
szerződésben szeleplő szakmai közrcmúködés és audit
elvégzésévelmegbízza a DM Trading House Kft.-t (1037
Budapest, Bécsi út 85').

A

Képviselő-testüIet felhata]mazza

a

polgámlesteft

a

válla1kozási szerződés aláíIására. melyet azon feltéteIhez köt,
hogy a pályrázal írásban dokümentá]tan nyertes pályázat' és a
megállapodásban szereplő összegek a pályázatban elszámolható
kö]tségek.

Á

Képvise1őlestület

12'475'000.-Ft +

a

vállalkozásj szerződésbcn szereplő

AFA

(azaz

tizenkétmil]ió_
négyszázhetvenötezer folint + AFA) díjat a fenli fe]téte]ek
teliesü]ése esetén az Önkonnányzat költségvetésében biztoSítja'

Fele1ős: oroszi Sándor polgármcstel
I'latáridő: azonnal

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal - ellenszavMat
hatarozatot hozza:

75 ]0

l

és tartózkodás

nólkiil

a

következő

]' r0o'2o'] szfunú Ké|f 5elo-l<.lü'eI' harorozar:

szada Nagyközség Öntomfuyzat Képviselő_testülete

a
pályázat esetében (ameruyiben a pá]yáZatot

vEKoP-1.2.2_15.
kezelő Kőzremúkődő Szeruezet a pályazatot tánogatás
érdemesnek találja) a közbeszelzési eljár'ás lefolytatásával, a
nyilvánosság biztosításával, va1amint a vállalkozási
szerződésben szerep]ő szakmai közremúködés és alLdit
e]végzésévelmegbízza a DM Trading llouse Kft'{ (1037
Budapest. Bécsi út 85.)'

A

Képviselő{estiilet felhatalmazza a po1gámestefi a
vállalkozási szerződés aláíIásfua, me]yet azon feltótelhez köt.
hogy a pályázat írásban dokrunentáltan nyeftes pa]yázat. és a
megá]]apodásbfu1

szeleplő összegek a pályázatban e1szímolható

kö1tségek.

A

Képviselő-testiilet

a

vállalkozási szerződésben

AIA

szerep1ő

12.475.000.-Ft
tizenkétmillió'
négyszáZhetvenötezer forint + AFA) díjat a fent1 iéltételek
teljesülése esetén aZ Önkonnányzat költségvetésében biztosítja.
+

Fe1e1ős; oroszi Sándor polgárn]estel
Határidő| azonna]

(azaz

t

10.

6'7

Napirendi pont
Schad1-Baranyai és 'fársa végrehajtó llodával kötendó általános együttműködési
megá11apodás

!lp6!e.ro: Oro.zi \indor

oolganr e.ter

oroszi sándor Dolgármester: Szada Község Polgánneste Hivatala éS a Balta1is Anta1
végrchajtó lroda 2011' októbel 18-an megálLapodást kötöttek az

öntormányzat hatásköIébe tartozó adók és hatósági ügyekben íelmeriilő
pénzköveteLés beszedésé ek elősegítése érdekében'

A Ba]talis Antal végrehajtó Iroda 2017. évtő] schadl-Baranyai

és Társa

végrehajtó hodaként működik'
Schadl-Baranyai Helga önál]ó birósági véglehajtó az együttmúködést
nem kívánja a 2011' évben megkötött megállapodás alapján Í'olytatni.
önkományzati adóhalóság
vele kötcndő megál]apodás

A

hatáskörébe taftozó
köáartozások' i11etve

az

adók rrródjára behajtandó adó- és 1nás
a hatósági ügyekhez kapcsolódóan fennálLó

pénz1izetési kötelezettségek. valamint a közterület'haszná]ati díj meg
nem iizetéséből aclódó pénzkövetelések, valamint ezen ügytípusokhoz
kapcsolódóarr megeLőlegezett végrehajtási költségek véglehajtásának
foganatosítására vonatkozna'
Elengedhetetlenül sziikséges. hogy a végrehajtó iroda munlráját igénybe
vegyük'
új végrehajtó iroda íÚ vezetőjéve] együttműködési
megállapodást ke]lene kötni. Az önkormányzati adóhatóság a jegyzclt
jelenti, ezéÍt az egytittműködési megálapodás aláírása az ő hatáskörébe
tajtozik. Jelen napiiend pusztán egy tájékoztalás az ÍÜ együttműködési
megái1apodás nlegkötéséről'

Az

dr. Pál Szi|via:

AZért tal1otlam fontosnak a tájékoztatást az új szerződés megkötéséről,
melt a régóta görgetett Szada PaIk ügyében. an'rennyiben az az
á]]áspont alakul kí, hogy elitdítjLtk a véglehajtási eliárást' iIletlc
folytaljük a korábbi véglehajtási eljárást, akl(or mindenképp szükség
van egy é1ő szelzódésre ezzel a végrehajtó ilodával' hisz az iig)
előZnényi iratai számára ke ltek átadásra'

A Kép\'ise1ő{estület 7 fő igen sza\'azatta1 ellelNzavMat

és taftózkodás

nélktil a követkcző

|1aÍálozatot l1ozza:
16120I'7 ' (06 '29 ') száÍnú Képvise]ő-testii]eti határozat:

Szada Nagyközség Önkolmányzat Képviselő{estü]ete a schadl-

Baranyai és Társa végrehaitó lrodáva] kötendő általanos
együttműködési megállapodás aláírását tudomásul veszi.

Fele]ős: dr' Pál Szilviajegyző
HátáÍirlő1 a7o.nal
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dr. Pál Szilvia;

Abban szeletnén a Képviselő-testülct allásfoglalását kénri' hogy a Golf
terü]etre indítsunt-e végrehajtást és mekkora összegre. Húzzuk több
él'e
ügyet' Ügyvédi irodával, végÍehajtóval' szakéItővel
konzultáltunk' Korábban is beszé]tünk róla. több okból igényel döntést
ez a téma' A felhalmozódott telekadó hátra1ék az eg}nilliárd foúrtot
meghaiadja. Bcvétellel a cég nem rendelkezik. A korábbi végrchajtási
eljárás megindítása és a becséfiék megá11apítása óta eltelt hfuom év,
lehetőségttrt van a törvény alapjárr újabb bccséfték megállapításáIa'

az

Kérdés' lrogy ezze] akalü <-e élni' vagy meg1'ele] az önkolmányzatnak
aielenlegi becsérték. Fe1mefült a fulajdoni lapra bejegyzett végrehajtási
jog e]idegenítéséneka lehetősége, me1ynek megvalósíthatóságfua
konkrét válasz lnóg nem érkezett. Több he1yről ké1tiilrt szakéfiői
véleménÍ.Szóban minden esetben határozott nem volt a válasz. Az
íIásbe]i vé]eményeketmég várjú. AZ ügyvédi irodával is foIyamatos a
kapcsolatta ás a telekadó r'ende1etiinlr véleményezése'valamint a
végrehajtási eljárás megindításának lehetséges kimenete]ei tekintetében.
Továbbra is kérdéses.hogy egy esetleges nagy összegíe indított
végíehajtásesetén egy kúriai felii]vizsgá]at solán a rendeletiink
rnegállná-e a helyét. Tehát a Szada Park ügyébő] kifolyólag rengctcg
megválaszolatlan kéIdésvan, és rcngeteg döntést kell meghozni.
EZ a tén]a lnár többször képezte egyeztetés tárgyát a Képvise]ő-testületi
ü1éscken' Minden egyes alkalomnral elmondtam, és most is oá
kívanon negefősíteni' hogy ezt a döntést egyedüi nenr vál]alonr fel. és
neln js vá]lalhatom, tekintettel alra, l]og'v aZ önkormányzat hosszú távú
ga,,oalkodá.;l i( e-il l:'
Yécsey László:

véleményen szelint minden döntéssel váiuk meg aZ NGM írásbeli
á11ásfoglalását.

Képvise]ő-testület 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkoclás
haláfo7atot hÓ77A:
.4.

'7'J

/201'7 .

né1kül a következő

(06.29.) száÍnú Képviselő{estllleti hatfuozat:

Szacla Nagyközség Ölkomrányzat Képviselő{estülete az

a

NGM

által adott írásbe]i állásfoglalást követően
részletek
tekintetében a Szada Park ügyét isméte]ten tárgyalja' de a
végrehajtási eljárás megindítására elvi hozzájáru]ást ad'
Fele1ős: oroszj sá]']dor po1gármester
Határidől azonnal
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12.

Napirendi pont
SZent ]stván napi ü]ulatság megÍe11dezésc

E!Ó19!i9!z!ü oroszi Sándor po]gameste]'

oroszi sándor Dolgármesterl

2017-ben augusztus ]9-én kerü] megrendezésre a
hagyomáüyá vált .,szent István Napi \'Iulatság''. A népi t'a.játékok,
kosaras köIbinta, ]ég\'fuak és az íjászat már kora délutántól
szóIakoaatja a gyelekköZönséget' Külön figye]met érdemel a Szadai
spoftegyesi]lel Lovas Szakosztálya szervezésében bemutatásra kerülő

lovasbemutató.
műsorban szelepel a szadai Karimirk zenekar, akik a saját da1aikat
játszva n}íljta ak kulturáh szórakozást'
Ljnnepi esenényt színesebbé
^z tl:tzÍátékteheti' A .,s7cnt
és enlékezetsebbéa progran'iban szereplő
Ist\'án Napi Mulatság'' tervezett progran'rját az e]őter;esztés részletesen
Laúali1azza'

A

llcrébéÁoyérsBozéA Kaiimák

e1jöhetett volna ingyer].

Pintér Laios:

A Karimák pénzér1jön?

vrabólv Balázs:

A karimák pónzt

Török

Péná is kaptak'

László:

is l(aptak. \agy csak a termet biztosítottuk?

Vrabélv Balázs:

A]d(or viszont il1g}'en jöijenek el.

Tiirök László:

A Karimák zenekart nem tudjuk támogatnj.

vrabélY Balázs:

Szelelíénk étkezéstbiztosítani a lakosság részére? Az kb' 500.000,-Ft
költség 1enne'

Török

AZ étkezést hagyiuk meg a családi napra'

László:

oroszi Sándor polgármester: A k6ltségvetést fogadja

e] a Képvise]ő-testület' és a KarimiLk

zenekal he]yett más 1'ellépő legyen'

A Képviselő{estiilet 7 fő igen szavazattal ellcoszavazat és taltóZkodás né]kül a kövctkező
határoZatot hozza:
'7']l20I'7 . (06
'29 ') szán]Íl Képvise]ő-testületi hatáIozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestiilete a 2017.
augusztus 19-én meglendezésre kerülő szent lstván napi

rendezvény költségeile 2.847.090''Ft (azaz kettőnillió-

nyolcsziiznegyve1úétezel-ki1encven forint) összegct biztosít aZ
Önlromfuyzat 2017. évi költségvetése telhére.

FeIeIős: orosziSándorpoLgármestcl
Határidó: azonnal

I7A

1,1.

Napirendi pont

Gyermekon'osi rende1őre pályáZat benyújtása
E1őte{esáő: oloszi sándor polgfumestel

A vEKoP'7'2.3-17 Az alapel]átás és népegészségügy
Iendszerének átfogó Íéjlesztése- alape]látás fejlesaése kiírásra
felneíült a pá]yázat benÉjtásának lehctősége gyermekorvosi rendelő

oroszi sándor Dolgármester:

1étesitésére.

A

páyázat elkészítéséreaz Industfies solutions Kff''
Invest Kft. és az Avaricon Kff. ajánlattétele negérkezett.
Török

László|

A sikerdij

összege nag'von magas, nom támogatom'

A Képviselő-testijlel 7 fő igen szavazattal - e]]enszavazat
határozatot hozza|

7 9

a Geoprotech

l20l7. (.06'29.)

és taftózkodás

né1kii1 a következő

sz'ámÍl Képvisclő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség Öntományzat Képvise1ő{estülete a
VEKoP 7'2.3-17 (Az alapellátás és népegészségüg'v
rendszerének átfogó fejlesaése alapel1átás fejlesaése
keletében gyemckorvosi rendeló létesítésére)
kódszámú kiírásra
benyÚÚtatrdó pályázati dokumentáció e1készítéséIebeéIkezett
ajánlatokat a negjelöit magas sikerdíjak miatt nern fogadja e1,
általuk pályázatot ncm kívfu benyújtani.

A

Képviselő-lestiilet 1élhatalmazzá

a

polgárn'restert, hogy a

pá1yáZat benyújtása kapcsán további tárgyalásokat Íb]}tasson.

FelelősI oroszi s.indol

po1gfumester

Hatáfidő: azonnal

15.

Napirendi pont

Műflives pá1ya pályáZata
EIőterjesztő: oroszi Sándor polgárnester

Vrabélv Balázs:

Az MLSZ által kiírt országos Pá]yaépítésiProgr'a1nban a pál"vázók köre
a kiírásban nem r'olt jól megfogalmazva' Az Egyesület beadott egy
pályáZatot' de elutasították. bogy csak a fennta]tó önkormányzatok
adhatnak be pályazatot' Tehát ha most úgy döntiLú' hogy szeretnén](
megpályázni ezt a lehelőséget' 200'000'- Ft pályázati clíjat ki kell
fizetnünk, és szükség va11 talajrnechanikára is. melynek díja br.
150.000._ Ft. van arla lehetőség, hogy ezt a pá]yázatot ne idén. vagy
jövőIe, hanem akár két év múlva valósítsú meg. AZt is mondhaljüL.
hogy most 1neg szcletr'rénk csinálni, de kót óv rnúlva azÍ mondjuk' hogy
n]égsem ó]ünk a lehetőséggel. 50 mil]ió Ft, arrnak 30 o/o_a az önrész.
ami 15 mil]ió Ft. Első kölben a 350.000,-Fl kifiZetésélől kell dönteni.
lnásodik körbe11a 15 mi11ió !t-ló1'
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Pintór Laios:

Mive1 ebben az évben ke\'esen nyújtottak be pályázatot van ú esóiy'
hogy megnyerjilk. viszont kérhetjiik, hogy i-2' akáI három évet is
toljanak a beruházáson. Ez egy nagy foci pályának a feie'

Petrák AruádI

Szeretnén nlegkérdezni, hogy kell ez nekünt? Műfiives pálya? Elég
komoly ferutartási költségei vannak.

vrabélY Balázs:

Je1enleg a felnőtt csoport Gödöllővel vat1 közösen. Szaknai1ag azt kell
mondarri' lrogy Norbi kezében a gyelekek jó kézben vannak.

PinÍérLáios:

miiffives pálya kicsi lesz felsős korban. Az é1ő flives
pá1yát csak 1neccsre haszná]ják'

Az iskoláná]

1ér'ő

oroszi sándor Dolgármester: A iiives páiyara

is
be \'an adva páIyázat, a tetőtér beépítésnél

komoly összeg szelepcl.

VerébnéKovÍcs Rozália: Csiná1juk meg a Varga utat. hogy a majdani iskoiába mehessenek
1él gyalog' és nc műfiives pályára páiyáZzunl'
A Képvisclő-testü]et 7 fó igen szavazattal ellenszavazat

és tartóZkodás

nélkül a következő

határozatot hozza:
80/201 7' (06'29') számú Képviselő-testületi határozatI

Szada Nagyközség Öntormányzat Képviselő-testüIete az MLSZ
oNzágos PalyaépítésiProgram keretében a 44 x ó4 m-es
múflives pálya megvalósulására pályázat beadását - figyelcmbe
véve már sportcé]ra Íbrdított összegek nagyságlendjét'
va1anint az Önkormrinyzat 2017' évi kö]tségvetésének keletét nen] támogatia.

a

Felelős: oroszi Sándorpolgárlnester
Hatfuidő: azonnal
16.

Napirendi pont
szadai Gyermekélelmezésiés Szociá1is ÉtkeztetésiKonyha Álapító okiratának
módosítása
Előte esztő| oloszi Sánalolpo1gánnester

Oroszi Sándor polgármester: A 2017. évi májusi felméIéssorán a Nemzetgazdasági
Minisztéríun és a Beliigyminisztérium köZös ]evélben hívta 1'e1 a

gyelniin]{et ar'ra' hogy anrennyiben az intézmén)'igyennekétkeztetés
tekintetében saját konyhás l'e]adate]]átást jclö]tünk' akkor a feladatot
ellátó intézménytölzskönyvi nyilvántartásba vételének2017. január 1jéig oleg kellett \'a]ósu]nia a gyemekétkeztetési támogatás teljes évi
igényber'ételéhez. Továbbiakban az NGN4 a fentieke vonatkozóan aZ
alábbiakról tájékoztatta az önkolnányzatot a gyemekétkeáetés és
szociiílis étkeáetés nlegszer\'ezéséve]kapcsolatban:
fi

r'72

oroszi SáÍdof Dolgármestcr: Amentyiben a töIzsköny\'i nyilvántartásba vétel megvalósul
2017. július 31-éig, Ílgy az a gyennekétkeztetési támogatás
igónybevételét nern befo1yásolja. Ugyanakkor amelnyiben ezen
időpontig nem keúl sol a bejegyzésre, úgy az addig igénybe vctt
támogatás jogta1an igénybevéte]nek számít'

AllamkincstáI kérésérefe1ülvizsgáltuk a Íéntiléladattal
a tőÚskön).vi kivonatot. A 1'elülvizsgá1at solán
megállapítást nyefi' hogy n'ródosítani kcll a Szadai Konyha Alapító
okiralal, lekintellel a/ Á''Jn_Lirctl;r Lére:ere. iller'e a', Á arr''n,:"rjr

Az

kapcsolatban

által kiadott új folmanyomtatványnak va1ó megfelelésre'

A Képviselő-testület

7 fő igen szavaz

attal

ellenszavazat és taltózkodás

nélktil a következő

haÍálozatot hozza:
8

1/201 7' (06'29') számú Képvise]ő-testületi határozat:

Szada Nag)köZseg

Ónkorman1'zat KepVise]o-l(stü1ete a Szadai

Gyermekélelmezési és Szociális |tkeztetési Konyha Alapító
okiratának 632/2017. okiratszánú tródosító okilatát. valamint a

nódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
okiratsziímír Alapító okiratát ellogadja.

6] 1/2017.

Fe1elős: oloszi SándoI polgámlester
Ilatáridől azonna]
17.

NapiÍendi pont
Szadai Polgármesteri Hivatal Alapító okiratfu]ak módosítása
Elóteriesztő| oloszi sándolpo]gánnester

oroszi sándor polgármester: A vincent Auditol'által
Po1gármesterj l:Iivatal Alapító

solar a
okinta elavultnak bizonyult, az
Allamkincstári folmanyomtatványok js változtak az idők során, így a
lbrn'rahűségre tekintettel a Polgármeste Hivatal Alapító okiratát
]eÍ'o1ytatott belső ellenorzes

módosítáni kell

Kéíema Tisztelt Képviselő{estiiletet a Szadai Po]gámeste Hivatal
Alapító okilat 649-2/20]7 okjlatszámíi módosító oki]atának" \'alamjnt a
nódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 649/2017 okiratszámú
Álapító okira1árrak tervezetét Íbgadja el'
A Képvise1ő{estii1et 7 tó igen szavazattal

e11enszavazat és taltózkodás nélkti1_ a következő

határozatot hozza|

82/20i7. (otr.2o.1 számu Kepviselo-testüLcti hatálozatI
szada Nagyközség Önkonnátryzat Képvise]ó-testü]ete a Szadai

Po1gámesteri Hiva1al A1apító okintának 619-2/201'7 '
okiratszámú módosító okiratát, vaian]int a 1nódosításokkal
egységes szerkezetbe lbglalt 649/2017. okilatszámú Alapító
okíratát e1fogadja'

Fele1ős: oroszi Sandorpo1gánnester
Határ'idő: a7orlnal
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18.

Napirendi pont
Szada Nova Nkff' beszámo]ójának és tiz1eti tenének elfogadása.
Előte esztő| oloszi sándorpo]gánnester

oroszi sándor Dolgármesterl A Szada Nova Telepii1ésfejlesztési KöZhasZnú Nonplofit Ka'
taggyűlése, a társaság 20]6. évi tevékenységéről,valamint az előző
gazdasági év&ől szóló beszámo]óját, valamint a 2017. évi üzleti ter.,'ét
negtfu gyalta és elfo gadta.
A boszámoiót és az üzleti tervet a Kópvise1ő-testületnek

ke]l elfogadnia, tekintettol arra, hogy 100 %-os

is határozatta]
Önkonnányzati

tulajdonban lévő gazdasági társaságró] van szó.

A Képviselő-testü]et

7 fő igen szavazatta1

határozatot hozza:
83

- ellenszavazat

és tafiózkodás

nélkiil a következő

/201'7. (06.29.) számú Képviselő-testületi hatálozat:

szada Nagylözseg Öl lonncn1zat KépVjse]ö-testiilete a Szada
Nova Nonpolrt Kft. 2016. évi munl(ájáról, tevékenységéiij]és
pénzügyi kimutatásáró1 (eredménykinutatás, mér]eg) szóló
beszámo1ót elfogadja.

Fele]ős: oroszi SándoI

po]gármester

Határidő: azonr1a]

A Képviselő-testület

7 1ij ige]1 szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás

nélkül a következő

hatáíozatot hozza,
8'1/201 7.

(06'29') számú Képviselő{estületi határozat:

szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő{estü1ete a szada
Nova Nonplolit KJt' 2017. óvle vonatkozó üZ1etí ten'ét
megisnefle, a taggyúlésá1tal el1bgadott forrr-rában jóváhag1ja.

Fe1elős: or'oszi Sándor polgfumester
Határidő; azorrna]
oloszi Sándol polgármester az

ü1és 19'30 ó.akol belekeszti.

Kmt

\
oroszi Sándor
polgfumester

z.

dr' Pál

szil

jegyző

