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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 44. § (4) bekezdése alapján a 

folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatokban történt intézkedéseket az alábbiak szerint 

jelentem le: 

 

14/2020. (02. 13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság határozatával, a beérkezett lakossági kérelmet megvizsgálva 2 

db fekvőrendőr, valamint a lak-pihenő övezet táblák kihelyezését javasolja a Szada, Margita 

utcában (amennyiben az utca lakóinak 2/3-a azt kéri), oly módon, hogy a kihelyezés minden 

hatósági engedélynek megfelel. A kivitelezési költségeket az utca lakóinak kell 

finanszírozniuk, és a kihelyezésekhez az érintett telektulajdonosok írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

A Képviselő-testület egyetértve a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatával a Pazsaki utcában elhelyezett két fekvőrendőr indokoltsága és jogszerűsége 

tárgyában további vizsgálatot tart szükségesnek. A vizsgálat lezárásáig javasolja a jelenlegi 

két fekvőrendőr megtartását. Felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot 

a tárgybani állásfoglalás kialakítására. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Rezsabek Tamás Bizottság elnöke 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtás: A fekvőrendőrök a képviselő-testületi döntésnek megfelelően 

áthelyezésre kerültek.     

 

Z/64/2020. (VI. 18.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem 

ruházható munkáltatói jogkörében eljárva – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra – a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján 

2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig 

a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde (2111 Szada, Dózsa György út 63.) intézmény 

magasabb vezetői beosztása (óvodavezető) ellátásával 

dr. Csikós Gellértnét bízza meg. 

A Képviselő-testület a kinevezett közalkalmazott próbaidejét 2020. augusztus 1. napjától 

2020. december 1. napjáig, garantált illetményét besorolásának megfelelően, 

intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40 %-ában határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kinevezéssel és a vezetői megbízással járó 

munkajogi intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A kinevezéssel járó munkajogi intézkedések megtörténtek.   

 

65/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - megköszönve a beszámoló 

szervezetek tavalyi évben végzett munkáját - a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti 



megbízott, a Szadai Polgárőr Egyesület, valamint a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóit a 60/2020. számú előterjesztés 

1-3. számú mellékletei szerint tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, a Szadai 

Polgárőr Egyesület, valamint a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére a 

képviselő-testületi döntés megküldésre került.    

 

66/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Székely Bertalan Művelődési Ház 

és Könyvtár tekintetében az intézmény vezetője által a 2019. évi Munkatervben 

meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját az 59/2020. számú 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja.  

2. A Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár  az intézményvezető 

által a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § 

előírásainak megfelelően elkészített 2020. évi szolgáltatási tervét (és munkatervét) az 

59/2020. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, 

hogy annak közzétételéről a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodjon.    

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés az intézményvezető részére megküldésre 

került.  
 

 

67/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetési maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- Önkormányzat pénzmaradványa:       623 118 758 Ft 

- Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 6 352.350 Ft 

- Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde pénzmaradványa: - 

- Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 4 562 534 Ft 

- Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 1 522 065 Ft 

- Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 539 109 Ft 

Maradvány összesen:                                                               635 593 295 Ft 

2. A Képviselő-testület Szada Nagyközség Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek vezetőinek a 2019. évi belső kontrollrendszer és a belső 

ellenőrzés működtetéséről szóló nyilatkozatait tudomásul veszi.   

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évi beszedett adó összegéről a 

település lakosságát helyben szokásos módon tájékoztassa.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos költségvetési intézkedések 

megtörténtek, a maradvány 2020. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításába nem 

beépített része a II. sz. módosításban megjelenítésre került.      

 

 

 



68/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2020. évi költségvetésében nem szereplő alábbi beruházásokat meg kívánja valósítani, 

melyek becsült, mindösszesen 9 905 000 Ft összegű költségét az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja: 

Tárgy Költségbecslés 

(bruttó Ft) 

Fedezet 

Dózsa György út – korlát 

kihelyezés és korlát felújítás 

3 000 000 általános tartalék 

Polgármesteri Hivatal belső 

felújítási-átalakítási 

munkálatai, valamint az 

irattárazási feladatok 

végrehajtása 

5 000 000 általános tartalék 

Középtávú útfejlesztési 

program szakértői szintű 

elkészíttetése – Szada Nova 

Nonprofit Kft. 

1 905 000 általános tartalék 

Összesen: 9 905 000 általános tartalék 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat Beszerzések 

lebonyolításának szabályzata rendelkezéseinek megfelelő beszerzési eljárás lefolytatására, 

illetve felhatalmazza a beszerzési eljárást követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

szerinti ajánlattővel történő szerződéskötésre. 

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárást követően 

megkötött szerződések költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron 

következő módosításában jelenítse meg.  

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

     3. pont: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1-2. pont: polgármester 

   3. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntéssel biztosított fedezettel érintett feladatokat 

végrehajtottuk, az előirányzat változása a 2020. költségvetési rendelet I. sz. 

módosításában megjelenítésre került.  
 

 

69/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szada, minibölcsőde kialakítása 

II.” és „Szada, piac épület kivitelezése” tárgyú folyamatban lévő építési beruházásokkal 

kapcsolatban úgy dönt, hogy a vállalkozási szerződésekben biztosított tartalékkeretből a 

„Szada, minibölcsőde kialakítása II.” tárgyú beruházás esetében 4 100 000 Ft, azaz 

négymillió-egyszázezer forint, a „Szada, piac épület kivitelezése” tárgyú beruházás esetében 

10 600 000 Ft, azaz tízmillió-hatszázezer forint vállalkozó részéről történő felhasználásához 

hozzájárul.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A műszaki ellenőr által igazolt további munkálatokra biztosított 

tartalékkeret összegével megegyező pótmunka megrendelése a vállalkozó felé 

megtörtént.   
 

 

 



70/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2019. (XII. 12.) KT-

határozatával elfogadott 2020. évi Munkaterv felülvizsgálatát követően úgy dönt, hogy az ez 

évi munkatervét az 57/2020. számú előterjesztés melléklete szerint módosítja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a 2020. szeptember 24-i ülésére kerüljön 

előterjesztésre a településen létesíteni kívánt gyalogátkelőhely, valamint a település 

közigazgatási határát jelző tábla kihelyezésével összefüggő közvilágítás kiépítése tárgyú 

beruházásokkal kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztés is.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított munkaterv közzétételéről az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XII. 12.) 

önkormányzati rendelet 74. § a) pontja alapján helyben szokásos módon gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő egységes szerkezetű 

Munkaterv az érintettek részére elektronikus úton július 3-án megküldésre került.  
 

 

71/2020. (VI. 25.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat - mint alapító tag - úgy dönt, hogy a Veresegyház és 

Környéke Szennyvízközmű Társulás 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés a Veresegyház és Környéke 

Szennyvízközmű Társulás részére megküldésre került.  
 

 

72/2020. (VII. 9.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolóját - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltakra - a 65/2020. 

számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jelen döntését az átfogó 

értékeléssel együtt küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés az intézményvezető részére megküldésre 

került. 
 

 

73/2020. (VII. 9.) KT-határozat   

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani 

belterületi út felújítása tárgyában.  

2. A Képviselő-testület a pályázati kiírás 1. pont c) szerinti belterületi út felújítása tárgyú 

pályázat keretében a tulajdonában lévő Szada belterület 580, 588/6, 592/3 és 593/2 helyrajzi 

számú ingatlanok tekintetében kívánja a beruházást megvalósítani, melyhez a fejlesztési 

költség 50 %-ának megfelelő bruttó 14.962.467 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 

igényel. A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően a bruttó 14.962.467 Ft 



összegű saját forrást a 2020. évi költségvetése általános tartaléka terhére - 2021-ben történő 

megvalósítás esetén a 2021. évi költségvetésében - biztosítja.  

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatásból megvalósuló beruházását a 

beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 

működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.  

4. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 

beszerzési eljárások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére és dokumentumok 

elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatói okirat elfogadására 

és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 

előkészítésére és aláírására. 

Határidő: 2020. július 10.  

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A pályázat benyújtását követően a Magyar Államkincstártól érkezett 

hiánypótlást teljesítettük, a pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van.   
 

 

75/2020. (VII. 9.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 

Szadai Sportpálya (2111 Szada, Corvin u. 19.) és az ahhoz tartozó szabadidőrész (a 

továbbiakban: sportcentrum) azonnali felújítási munkálataira - a labdafogó háló, a 

lemezszekrény, a konténer tároló és a futókör kivételével -, illetve villamos árammal történő 

ellátására mindösszesen bruttó 25 000 000 Ft összeget az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület - a polgármester pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás 

aláírására vonatkozó felhatalmazása mellett - úgy dönt továbbá, hogy a kivitelezés 

megvalósítására a Szada Nova Kft.-t kéri fel azzal, hogy a minimális három ajánlattevő közül 

a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köteles szerződést kötni.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Szada Nova Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen határozat 1. 

pontja szerinti beruházás megvalósítását követően az átadott pénzeszköz felhasználásáról 

számoljon be.      

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárást követően a 

beruházás költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő 

módosításában jelenítse meg.  

Határidő: 1. pont: azonnal 

     2. pont: a beruházás megvalósítását követően   

     3. pont: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1-2. pont: polgármester 

                 3. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő beszerzési eljárás lefolytatás, 

majd a kiválasztott ajánlattevővel a kivitelezés megtörtént, a Szada Nova Kft. az 

átadott pénzeszközzel szeptember 15-én elszámolt.     

 

76/2020. (VII.23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (10. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Ör.) 5. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - az Életfa a gyermekekért 

Alapítvány által benyújtott egyedi támogatási kérelem ügyében úgy dönt, hogy a kérelemben 

foglaltakat az Ör. 5. § (4) bekezdése értelmében év elején nem tervezhető költségnek 



minősíti, ezért a 10 db tablet beszerzését az Önkormányzat 2020. évi költségvetése helyi 

önszerveződő közösségek támogatása előirányzata terhére 662.500 Ft összegben támogatja. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a kérelemben szereplő további beruházásokat 

(udvari homokozó, biokert kialakítása, kerti asztallap padokkal) saját beruházásban kívánja 

megvalósítani, annak költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási 

kiadásai terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A 662.500 Ft összegű támogatási szerződés aláírása és a pénzösszeg 

átadása megtörtént, a további beruházások (udvari homokozó, biokert kialakítása, 

valamint kerti asztallap padokkal) megrendelése megtörtént.  
 

 

77/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben - kiírt közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra műszaki, technikai 

eszközállomány és berendezési tárgyak gyarapítása cél megjelölésével mindösszesen 

1 105 000 Ft összértékben az alábbiak szerint: 

• a projekt összköltsége: 1 105 000 Ft 

• a támogatás keretében igényelt támogatás összege: 755 000 Ft 

• saját forrás (önrész) összege: 350 000 Ft. 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

350 000 Ft összegű önrész pénzügyi fedezetét a Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár 2020. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat részeként benyújtandó az 

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

75. §-a szerinti nyilatkozatok megtételére, továbbá a pályázat összeállítására és benyújtására. 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                    3. pont: 2020. augusztus 3.  

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A pályázat összeállítása és benyújtása megtörtént, annak elbírálásáról 

még nem kaptunk értesítést.  
 

 

78/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Biotech USA Kft. és JLM 

PowerLine Kft. helyi építési szabályzat módosítására irányuló kérelmének helyt adva úgy 

dönt, hogy a kérelemben szereplő ingatlanokon tervezett beruházások miatt a Szada 

belterület 4333/12, 4333/18, 4333/19, 4333/20, 4333/21 és 4333/24 helyrajzi számú 

ingatlanok által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és egyben a helyi 

építési szabályzat módosítása céljából a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § 

(6) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárást megindítja.  

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a helyi építési szabályzat szükséges 

módosításának teljes körű tervezési költségeit a Biotech USA Kft. és JLM PowerLine Kft., 

mint érdekelt fél köteles viselni.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési megállapodás, 

valamint a szükséges településrendezési tervi munkarészek és dokumentumok elkészítésére 

vonatkozó szerződések aláírására. 



Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                   3. pont: beszerzési eljárás lefolytatását követően 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A településrendezési megállapodás, valamint a szükséges 

településrendezési tervi munkarészek és dokumentumok elkészítésére vonatkozó 

szerződések aláírása megtörtént. 
 

 

79/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési forráskataszter 

elkészítése tárgyú ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítva úgy dönt, hogy a 

Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesületet (2112 Veresegyház, Huba u. 43. sz.) 

minősíti nyertes ajánlattevőnek, felhatalmazva egyben a polgármestert az ajánlat szerinti 

bruttó 471.000 Ft összegű szerződés megkötésére.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés szerinti megbízási szerződés aláírása 

megtörtént.  
 

 

80/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a FEFTERV Építőmérnöki Kft. által 

készített és a 74/2020. számú előterjesztés mellékletét képező Szada Nagyközség 

úthálózatának középtávú fejlesztésére és annak fenntartására vonatkozó megvalósulási tervet 

elfogadja, felkérve egyben a polgármestert az abban foglaltak végrehajtásához szükséges 

döntések előkészítésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: Az elkészített megvalósulási terv szerinti feladatok előkészítése 

(önkormányzati rendelet felülvizsgálata, pályázat kiírása) megtörtént, a terv szerinti 

beruházások az elkövetkező tíz évben valósulnak meg.  
 

 

82/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai utca útburkolatának 

felújítási munkálataira a Váci Útépítő Kft.-vel (székhely: 2600 Vác, Rákóczi u. 20.) kötött 

vállalkozási szerződés részét képező költségvetés szerinti 8 %-os, mindösszesen bruttó 2 753 

538 Ft (2 168 140 Ft + áfa) összegű tartalékkeret felhasználásához a 75/2020. számú 

előterjesztésben részletezett műszaki ellenőri indokolás és leírás alapján hozzájárul.  

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az út rendeltetésszerű használatához 

szükséges mindösszesen bruttó 6 483 032 Ft (5 104 750 Ft + áfa) összegű - a 75/2020. számú 

előterjesztés melléklete szerinti - műszaki ellenőr által igazolt pótmunka megrendelését az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékkerete terhére engedélyezi, 

felhatalmazva egyben a polgármestert az erről szóló szerződés aláírásra.  

A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott költségvonzatot az Önkormányzat 2020. évi költségvetése soron következő 

módosításában jelenítse meg.  

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

                2. pont II. fordulata: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása  

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

              2. pont II. fordulata: jegyző 



Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő pótmunka szóbeli 

megrendelése megtörtént, a szerződés aláírása folyamatban van. 
 

 

Z/83/2020. (VII. 23.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott munkáltatói jogkörében eljárva - Weitz Magdolna, a Székely Bertalan Óvoda-

Bölcsőde intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának 2020. december 29. napjával 

a Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetésével 

egyetért.  

2. Figyelemmel arra, hogy nevezett közalkalmazott a Kjt. 33. § (4) bekezdésében 

meghatározott felmentés jogcímen történő megszüntetés lehetőségével nem élt, ezért a 

Képviselő-testület felkéri a 2020. augusztus 1. napjától a munkáltatói jogkört gyakorló 

intézményvezetőt, hogy Weitz Magdolnát 2020. augusztus 29. napjától 2020. december 29. 

napjáig mentesítse a munkavégzés alól, a 2020. évben ki nem vett rendes szabadságát a 

jogviszony megszűnésekor váltsa meg.  

3. A Képviselő-testület - megköszönve Weitz Magdolna Szada nagyközség érdekében 

hosszú időn át végzett köznevelési munkáját - úgy dönt továbbá, hogy részére kettő havi 

illetménynek megfelelő jutalmat fizet ki 2020. július 31. napjával.    

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 3. pontja szerinti döntés 

költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jelenítse meg. 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 

                   4. pont: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: 1-3. pont: polgármester 

                 4. pont: jegyző 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntést az augusztus 1-jétől kinevezett 

intézményvezetőnek megküldtük, az annak megfelelő munkajogi intézkedések 

megtörténtek.  
 

 

84/2020. (IX. 3.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2020. számú anyagként 

előterjesztett koncepcionális anyag kapcsán úgy dönt, hogy a településen található alábbi 

játszóterek továbbfejlesztését és kialakítását a hivatkozott előterjesztés 1. számú 

mellékletében részletezett intézkedések szerint az alábbi koncepció mentén kívánja 

megvalósítani.  

Helyszín Szükséges intézkedés Megvalósítás 

tervezett 

időpontja 

Szőlőhegy 

(Szabadság 

utca) 

• a kisebb korosztály számára is 

megfelelő, megfelelőségi 

tanúsítvánnyal rendelkező 

játszóeszközök beszerzése – II. 

ütem 

• a játszótér ívóvízzel és 

mosdóhelyiséggel történő ellátása 

• a játszótér körbekerítése 

• a felső ingatlanrész 

tömegsportolásra alkalmas, 

2020 év 

 

 

2021 év 

 

2020 év 

 

2021 év 

 

2021 év 



esetlegesen fedett helyiségrészének 

kialakítása, felújítása  

• a felső ingatlanrész használatának 

rendezése 

Fő tér • a biztonságossági 

követelményeknek való 

megfelelést ellenőrző vizsgálat 

lefolytatása 

• a biztonságossági 

követelményeknek megfelelő 

ingatlan biztosítása  

 

2021 év 

Sportpálya és 

szabadidőpark 

(Corvin utca) 

• labdafogóháló, fűgyűjtő, 

konténertároló és lemezszertár 

kialakítása 

• a szabadidőpark (ingatlanrész) 

használatának rendezése 

 

2021 év 

Széchenyi 

utca  
• a biztonságossági 

követelményeknek való 

megfelelést ellenőrző vizsgálat 

lefolytatása 

• (amennyiben szükséges) új, 

megfelelőségi tanúsítvánnyal 

rendelkező játszóeszközök 

beszerzése  

2020 év 

 

2021 év 

Kertalja utca • a biztonságossági 

követelményeknek való 

megfelelést ellenőrző vizsgálat 

lefolytatása 

• (amennyiben szükséges) új, 

megfelelőségi tanúsítvánnyal 

rendelkező játszóeszközök 

beszerzése 

2020 év 

 

2021 év 

Napóra tér  

Margita  

Fenyvesliget 

• lakossági igények felmérése 

• alkalmas önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok felmérése, kijelölése  

2021 év 

2022 év 

2023 év 

2. A Képviselő-testület - figyelemmel a jelen határozat 1. pontjában meghatározottakra - úgy 

dönt továbbá, hogy a 31/2020. (V. 29.) Polgármesteri határozattal biztosított keretösszegből 

beszerzett új játszótéri eszközök Napóránál történő telepítésére vonatkozó határozati 

rendelkezést hatályon kívül helyezi. 

3. A Képviselő-testület dönt továbbá arról is, hogy a Szabadság utcai játszótér kialakítási 

tervén szereplő és a kisebb korosztály számára is megfelelő további játszóeszközök második 

ütemű beszerzéséhez további 7 405 765 Ft összegű, valamint a biztonságossági 

követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat lefolytatására 200 000 Ft összegű 

forrást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése működési költségvetési kiadási 

előirányzata (kiemelt állami és önkormányzati rendezvények, valamint saját rendezvények) 

terhére, felhatalmazva egyben a polgármestert a játszóeszközök II. ütemű beszerzésére, 

valamint az ellenőrző vizsgálat megrendelésére.  

A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy ezen költségvonzatot az Önkormányzat 

2020. évi költségvetése soron következő módosításában jelenítse meg.  



Határidő: 1. pont: 2022. december 31. 

                2. pont: azonnal 

     3. pont I. fordulata: azonnal 

    3. pont II. fordulata: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása  

Felelős: 1-3. pont I. fordulata: polgármester 

     3. pont II. fordulata: jegyző 

Végrehajtás: Az elfogadott koncepció szerinti végrehajtás elkezdődött, a biztosított 

költségkeret a költségvetés II. sz. módosításában megjelenítésre került.  
 

 

85/2020. (IX. 3.) KT-határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - úgy dönt, 

hogy a település közterületi rendjének és tisztaságának, valamint az önkormányzati vagyon 

védelme érdekében közterület-felügyeletet hoz létre. A Képviselő-testület jelen döntésével 

jóváhagyja a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő - a jegyző által aláírt és a rendőri 

szerv részére megküldött - jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési 

megállapodást is.    

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közterület-felügyelet kialakításával járó hivatali 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára, melyet az Önkormányzat 2020. évi 

Munkatervében foglaltakra figyelemmel a szeptemberi rendes ülésén kíván tárgyalni.    

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2020. szeptember 24. 

Felelős: polgármester és jegyző 

Végrehajtás: A hivatali szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata a jelen ülés 

napirendjén szerepel.  
 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Az előterjesztés melléklete: - 

 

Szada, 2020. szeptember 17. 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (IX. 24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést a 81/2020. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 


