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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 8/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés c) pontja és 

49. § (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatokban történt 

intézkedéseket az alábbiak szerint jelentem le: 

 

9/2020. (02.13.) KT-határozat  

1.) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

Képviselő-testület 73/2019. (06.25.) számú határozatát. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi vezetőt, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előre nem várt kockázatok kivédésére, 

valamint az évközi döntések fedezetének biztosítására tartalékot képezzen. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása a jelen ülés napirendjén 

szerepel, a rendelet tervezet tartalmazza a szükséges tartalékot.    

 

10/2020. (02.13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Szada 086/29, 

086/30, 086/31, 086/32 hrsz-ú ingatlanok lakóövezeti belterületbe vonását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőket 

értesítse és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala – Földhivatali 

Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

A fentiekben érintett terület belterületbe csatolás és telekrendezés átvezettetése, valamint  a 

kialakuló ingatlan(ok) közművesítése, infrastruktúrával történő (villany, víz, gáz, 

szennyvízcsatorna, hírközlés, út, járda, csapadékvíz elvezetés) terveztetése, 

engedélyeztetése, megvalósítása az azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt 

terheli. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtás: A belterületbe vonási kérelem az illetékes Földhivatal felé benyújtásra 

került.    

 

11/2020. (02.13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Szada 075/42, 

086/16, hrsz-ú ingatlanok a kérelemben megjelölt és a szabályozási terv által lehetőséget l 

adó részén a lakóövezeti belterületbe vonását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőket 

értesítse és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala – Földhivatali 

Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

A fentiekben érintett terület belterületbe csatolás és telekrendezés átvezettetése, valamint  a 

kialakuló ingatlan(ok) közművesítése, infrastruktúrával történő (villany, víz, gáz, 

szennyvízcsatorna, hírközlés, út, járda, csapadékvíz elvezetés) terveztetése, 

engedélyeztetése, megvalósítása az azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt 

terheli. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 



Határidő: folyamatos 

Végrehajtás: A belterületbe vonási kérelem az illetékes Földhivatal felé benyújtásra 

került. 
 

 

12/2020. (02.13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Szada 068/153, hrsz-

ú ingatlannak a szabályozási terv által lehetőséget adó részén a lakóövezeti belterületbe 

vonását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőket 

értesítse és a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala – Földhivatali 

Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

A fentiekben érintett terület belterületbe csatolás és telekrendezés átvezettetése, valamint a 

kialakuló ingatlan(ok) közművesítése, infrastruktúrával történő (villany, víz, gáz, 

szennyvízcsatorna, hírközlés, út, járda, csapadékvíz elvezetés) terveztetése, 

engedélyeztetése, megvalósítása az azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt 

terheli. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtás: A belterületbe vonási kérelem az illetékes Földhivatal felé benyújtásra 

került.   

 

13/2020. (02.13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Szada, Fenyvesliget 

Fenyves köz 2549/26 hrsz-ú önkormányzati úton épült 70,8 m D200 KG-PVC 

szennyvízcsatorna gerincvezetéket, valamint a hozzá tartozó 1 db, 1,0 m átmérőjű beton 

aknát, 1 db 0,3 m átmérőjű mosató aknát és 13,0 m NA160 KG-PVC házi bekötő csatornát 

térítésmentesen tulajdonba és vagyonleltárba átveszi, egyúttal Veresegyház és Környéke 

Szennyvízközmű Társulaton keresztül a DMRV Zrt. (2600 Vác Kodály Zoltán út 3.) részére 

üzemeltetésre és kezelésre átadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás – átvételhez szükséges 

okmányok befogadására és aláírására. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő intézkedések megtörténtek.    

 

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 képviselő-testületi döntés nem lett végrehajtva, ugyanis azt a lakók 

nem kérték.     

 

15/2020. (02.13.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Régió Plusz Média Kft. 2019. év II. 

félévi beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel.    

 

16/2020. (02.13.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Régió Plusz Média Kft. 

képviseletében Szabadi Attila felelős főszerkesztő által benyújtott szolgáltatói szerződés 

módosítási kérelmet megismerte. A Szolgáltató Szerződés módosítását elfogadja, az aláírásra 

felhatalmazza Pintér Lajos polgármestert. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A szolgáltatási szerződés módosítás aláírása megtörtént.   

 

17/2020. (02.13.) KT-határozat dr. Filó-Szentes Kinga  

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a polgármester 

szabadságának 2020. évi ütemezését és az alábbi határozatot hozta: 

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX törvény 225/C. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak alapján Pintér Lajos 

főállású polgármester 2020. évi 47 munkanap (2019. évi ki nem vett szabadság: 6 munkanap) 

szabadságának igénybevételét az előterjesztés mellékletét képező 2020. évi szabadságolási 

ütemterv szerint jóváhagyja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő munkajogi intézkedések 

folyamatosak.    

 

18/2020. (02.13.) KT-határozat dr. Filó-Szentes Kinga  

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel a téma súlyára, a 

lakosság erős érintettségére és egyértelműen kinyilvánított, alátámasztott véleményére, 

valamint a természetvédelmi célkitűzésekre, figyelembe véve és mérlegelve a Szada számára 

hordozott potenciális előnyöket és hátrányokat - állásfoglalásként az alábbiakat nyilvánítja 

ki. 

Körmöczi Csaba helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás iránti kérelmét - 

nevezetesen melyben kéri a jelenleg Má-1/a besorolású területének átminősítését gokart sport 

létesítmény építése és üzemeltetése céljából – nem támogatja. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A kérelmező kiértesítése megtörtént.    

 



19/2020. (02.13.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. 

Nonprofit Kft. 2020. február 11-én kelt nyilatkozata alapján kéri Szada Nova Nkft. és a Zöld 

Híd B.I.G.G. Nkft. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási teljesítési segédi feladatok 

ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződés megszüntetését. 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri továbbá a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy 36300/3273/2018. ált. iktatószám alatt hozott 

határozatát visszavonni szíveskedjen, és a szükségellátásból a szadai alvállalkozót kivonni 

szíveskedjen. 

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2020. március 1-jei hatállyal a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a Zöld Híd B. I. G. G. Nkft. útján kívánja 

ellátni. 

Felhatalmazza a polgármestert és a Szada Nova NKft. ügyvezetőjét a szükséges lépések 

megtételére, valamint a szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Illés Szabolcs ügyvezető 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő intézkedések megtörténtek.    

 

20/2020. (02.13.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy Dr. Dobos Vadim egészségügyi szolgáltatóval a praxishoz szükséges 

valamennyi engedély megszerzését követően legalább 4 éves időtartamra feladat-ellátási 

szerződést köt. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A feladat-ellátási szerződés aláírása megtörtént.    

 

21/2020. (02.13.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szada Nagyközség 

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

önkormányzati rendeletének 9. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja: 

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás nevét Önkormányzati Társulás 

Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére névre 

változtatja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A jelen ülés napirendjén szereplő SZMSZ módosítás tervezetében a 

helyes név szerepel.     

 

22/2020. (02.13.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Szada Nagyközség 

Önkormányzat országos Bölcsődei fejlesztési programban való pályázati részvételét. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel.    

 

 



22/2020. (02.13.) KT-határozat  

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Szada Nagyközség 

Önkormányzat országos Bölcsődei fejlesztési programban való pályázati részvételét. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel. 
 

 

24/2020. (03.06.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. május 

1. napjával feladatellátási szerződést köt Dr. Dobos Vadim háziorvossal Szada Nagyközség 

2. sz. felnőtt háziorvosi körzetben történő háziorvosi feladatok ellátására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Lajos polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester és Garai Tamás mb. jegyző. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A feladat-ellátási szerződés aláírása megtörtént. 
 

 

25/2020. (03.06.) KT-határozat   

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Nemzeti 

Köznevelésről szóló törvény 83. § (4) bekezdésében foglalt jogunkkal élve támogatjuk a 

Dunakeszi Tankerületi Központ, mint a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola fenntartója 

által kezdeményezett átszervezést, amely alapján a 2111 Szada, Dózsa György út 61. számú 

telephelyen maximálisan felvehető tanulólétszám 90 főről 75 főre csökken. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésről a tankerületi központ értesítése 

megtörtént. 
 

 

1/2020. (III.18.) Polgármesteri határozat 

1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint 

a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-a alapján Szada Nagyközség Polgármestere 2020. 

március 16-tól az önkormányzati fenntartású Székely Bertalan Óvoda - Bölcsőde intézmény 

esetében további intézkedésig rendkívüli szünetet rendel el. 

2.) Jelen határozat meghozataláról az emberi erőforrások minisztere soron kívüli 

tájékoztatást kap. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A rendkívüli szünet elrendelése megtörtént.   

 

2/2020. (III.18.) Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja, Szada Nagyközség Polgármestere engedélyezi a 

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület nyilvántartásba vételének érdekében a „Szada” név 

használatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 



Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésről a kérelmezőt értesítettük.  
 

 

3/2020. (III.18.) Polgármesteri határozat 

1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja, Szada Nagyközség Polgármestere engedélyezi a 

Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület nyilvántartásba vételének érdekében a „Szada” 

név használatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésről a kérelmezőt értesítettük. 
 

 

4/2020. (III.18.) Polgármesteri határozat 

1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint 

a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-a alapján Szada Nagyközség Polgármestere az 

önkormányzati fenntartású Székely Bertalan Óvoda - Bölcsőde intézményben a 2020. 

március 16-tól elrendelt rendkívüli szünet meghosszabításáról rendelkezik további 

intézkedésig. 

2.) Jelen határozat meghozataláról az emberi erőforrások minisztere soron kívüli 

tájékoztatást kap. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A rendkívüli szünet meghosszabbítása megtörtént. 
 

 

5/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a 2019. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, 

jelen határozat mellékletét képező éves összefoglaló jelentést elfogadja.  

2. A hiányosságok pótlásra felkéri a Jegyzőt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Jegyző 

Végrehajtás: Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés alapján az intézkedési 

terv összeállítása, és az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. 
 

 

6/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. A Képviselő-testület a beérkezett támogatási kérelmeket összegezte és a civil 

szervezeteket, önszerveződő közösségeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételek 

figyelembevételével mellékletet képező tartalom szerint támogatásban részesíti.  

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Polgármester által a támogatási 

szerződések aláírására a támogatott civil szervezetekkel, valamint a nyertes pályázók és 

támogatási összegek közzétételhez szükséges intézkedések megtételére. 

3. A támogatás fedezetét 28.300.000 F-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtás: A támogatási szerződések aláírására a támogatott civil szervezetekkel, 

valamint a nyertes pályázókkal megtörtént.  
 

 



7/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a 14/2017. (VII.19.) számú, az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai alapján a civil 

szervezetek 2019. évi beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel.  
 

 

8/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere elfogadja Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évre 

szóló közbeszerzési tervét. 

2. A Polgármester felhatalmazza a Jegyzőt a Közbeszerzési terv honlapon és az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben (EKR) történő közzétételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az idei évben az Önkormányzat nem tervezett közbeszerzést 

lefolytatni.  
 

 

9/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere kifejezi csatlakozási szándékát a Gödöllői Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásához 2021. január 1-i dátummal, és 

elfogadja a Társulási Megállapodást.  A Képviselő-testület a Társulási Tanács üléseire a 

település képviseletére az alábbi személyt delegálja: 

1. Pintér Lajos polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés ez évben intézkedést nem igényel.  
 

 

10/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere úgy határoz, hogy fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a 

„Szadáért” kitüntető díjak átadására a veszélyhelyzet megszűnését követő első ünnepségen 

kerül sor. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A megítélt díjak átadására a 2020. augusztus 20-i ünnepség alkalmával 

kerül sor.  
 

 

11/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a Szada Nagyközség Önkormányzat és az Észak-Kelet 

Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás, valamint „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felek között létrejött Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadja és jóváhagyja. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírása 

megtörtént.  
 

 



12/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a „Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti a 

hulladékgazdálkodás elvégzése tárgyában 2018.02.18-án kötött alvállalkozási szerződés 

megszüntetéséről szóló „Megállapodás Alvállalkozási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről” szóló dokumentumot elfogadja és jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az alvállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

megtörtént.  
 

 

13/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a Szada Nova Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel. 
 

 

14/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését és a 

független könyvvizsgálói jelentést elfogadja és jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntés intézkedést nem igényel. 
 

 

15/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere megbízza a Szada Nova Nonprofit Kft-t, hogy a zöld 

területek, parkok gondozása, illetve az út menti fák kezelése munkafolyamatok elvégzésére 

a legkedvezőbb árajánlatot megküldött Timber-Tasi Kft-vel (székhely: 2161 Csomád, Fóti 

utca 3., adószám: 25021350-2-13) szerződést kössön. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A Timber-Tasi Kft-vel a szerződéskötés megtörtént. 
 

 

16/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere hozzájárul a „Széchenyi utca útépítési munkája” tárgyú 

vállalkozási szerződés megkötéséhez a Trans-Motors Kft-vel (Székhely: 2111 Szada 

Kossuth Lajos utca 18/a. adószám: 12338584-2-13). A beruházás összege 11.173.155.- Ft + 

27% ÁFA mindösszesen bruttó 14.189.907 Ft, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés 

tartalékkerete. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Polgármester által a Trans-Motors Kft-vel 

kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A Trans-Motors Kft-vel a szerződéskötés megtörtént.  
 



 

17/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere hozzájárul a „Dózsa György út 65. szám alatti lakó- és 

melléképület bontása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Trans-Motors Kft-vel. 

(Székhely: 2111 Szada Kossuth Lajos utca 18/a., adószám: 12338584-2-13) A beruházás 

összege 2.835.000.-Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 3.600.450.- Ft, amelynek fedezete 

a 2020. évi költségvetés tartalékkerete. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Polgármester által a Trans-Motors Kft-vel 

kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A Trans-Motors Kft-vel a vállalkozási szerződéskötés megtörtént. 
 

 

18/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere egyetért azzal és hozzájárul ahhoz, hogy Szada 

Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői státuszt hozzon létre 1 fő közterület-

felügyelővel.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtás: A jelen ülés napirendjén szereplő 2020. évi költségvetési rendelet 

módosításában a közterület-felügyelői státusz biztosítása megtörtént. 
 

 

19/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere megbízza a Szada Nova Nonprofit Kft-t, hogy 2020. 

06.30-áig készítse el Szada Nagyközség középtávú úthálózat fejlesztési és fenntartási 

megvalósítási tervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A Munkaterv értelmében a jelen ülés napirendjén szerepelt volna a 

középtávú úthálózat fejlesztési és fenntartási megvalósítási terv, azonban az június 

30-ig nem készült el a képviselő-testület által tárgyalható formában. Előreláthatólag 

a Képviselő-testület július 23-i rendkívüli ülésére kerül előterjesztésre.  
 

 

20/2020. (V.12.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármestere Szadáért Díszpolgári Címmel, valamint 

kitüntető díjakkal a következőket jutalmazza: 

„Szadáért” Díszpolgári Cím, 

Prof. Dr. Martonyi János 

„Szadáért” kitüntető emlékplakett, 

egyéni kategóriában: 

Udvard Gizella 

Antalka Géza 

Unger Róbertné (Zsuzsa néni) 

közösségi kategóriában: 

Színházikó csoport 

Czibere Táncegyüttes 

„Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel  

egyéni kategóriában: 

Dr. Szőkéné Bótár Mónika 



Polgár Gyula 

Simon Mariann 

Monok Zsófia 

Faludy Andrea 

Sándor Andrea 

közösségi kategóriában: 

Szada – Minden, ami a Faluhoz köt facebook csoport adminisztrátorai 

A Polgármester a kitüntetésekkel járó költségeket az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A díja átadására a 2020. augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.  
 

 

21/2020. (V.12.) Polgármesteri határozat 

A Magyar Nemzeti Cirkusz (Nemzetközi Cirkusz Bt. székhely: 1145 Budapest, Thököly út 

111.) képviseletében eljárva ifj. Richter József által előterjesztett kérelemben írt „mini 

szafari” megnyitását és rövid ideig tartó üzemeltetését, az érintett helyi lakóközösséggel 

történt egyeztetés alapján, a helyi önkormányzat - valamint a kérelmező érdekét is akceptálva 

támogatom az alábbiakban foglaltak szerint - amennyiben a hatályos kormányrendeletekben 

előírt korlátozásokba nem ütközik: 

- a mellékelt vázrajzon (térképszelvényen) jelölt útvonalon történik 

a látogatok részéről a „mini szafariba”történő be- illetve kihajtás. 

A behajtás kiinduló pontja a Szada 089/9 hrsz-ú ingatlannál 

javasolt.  A tervezett útvonal úgy alakítható ki, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 086/14 hrsz. közút vázrajzon 

jelölt részét a kérelmezővel elcserélné az önkormányzat, 

ugyanazon m2 területtel, melyhez a tulajdonos hozzájárulása – és 

a szükséges csere szerződés megkötése - szükséges. Az így 

létrejövő útvonallal kiküszöbölhető az, hogy a kérelmező 

tulajdonát képező ingatlanokat keresztül szelje az önkormányzati 

út, az önkormányzat pedig kialakíthat egy használható helyi 

közutat. 

- a „mini szafari” üzemeltetéséhez a látogatók részére a szociális 

helyiségeket biztosítani szükséges. 

- a „mini szafari” meghirdetéséhez az önkormányzat kéri a 089/9. 

hrsz-ú ingatlannál tervezett bejárat GPS koordinátáinak megadását 

(a szomszédos Nyárfa utca lakóinak nyugalma érdekében) 

- az önkormányzat vállalja a fentiek szerinti útvonal földmérési- 

kimérési munkálatainak elvégzését, az út kialakítását (döngöléssel 

és egy rétegű szórt kaviccsal), vállalja továbbá annak költségeit. A 

földmérési jelek elhelyezését követően a kérelmezőnek szükséges 

az út kialakításához a térképen jelöltek szerinti nyomvonalra a 

kerítést áthelyezni saját költségén. 

- az önkormányzat a Nyárfa utca mindkét végére „behajtani tilos 

kivéve célforgalom” táblákat vállal elhelyezni.  

- az út kialakításához szükséges „csere” ingatlan-nyilvántartási 

átvezetéséhez (bejegyzéséhez) szükségesek a (záradékolt) 

változási vázrajzok és csere szerződés megkötése, melynek 



költségeit és ingatlan-nyilvántartási díjait az önkormányzat 

vállalja viselni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A telekalakítással vegyes csereszerződés előkészítése a változási 

vázrajz megrendelésével elindult.  
 

 

22/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere Szada, Kisfaludy utca 024/105 és 024/106 hrsz-ú 

ingatlanok belterületbe csatolását - tekintettel a 9/2009. (06. 10.) sz. rendelettel elfogadott 

Szada Szabályozási Tervében és Helyi Építési Szabályzatában rögzített meghatározásokra -  

elfogadja, azzal a kikötéssel, hogy a belterületbe csatolás minden költségét a kérelmezők, 

illetve az ingatlannal rendelkezni jogosultak fizetik meg és elkészíttetik az ahhoz szükséges 

földhivatali ingatlan nyilvántartási munkarészeket. 

Az ingatlan beépítéséhez és hasznosításához szükséges út, csapadékvíz elvezetés, járda, 

közmű-, és hírközlési rendszer kiépítésének terveztetése, engedélyeztetése és megépítése a 

kérelmezőket, illetve a mindenkori ingatlan tulajdonosokat terheli. 

A Polgármester intézkedik a földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés iránt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A belterületbe vonási kérelmezéséről szóló döntés a kérelmező részére 

megküldésre került.   
 

 

23/2020. (05.15.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a beérkezett támogatási kérelmet összegezte és a civil 

szervezetet, mint önszerveződő közösséget a pályázati kiírásban meghatározott feltételek 

figyelembevételével a mellékelt tartalommal részesíti támogatásban. 

2. Szada Nagyközség Polgármestere intézkedik a támogatási szerződés támogatott civil 

szervezettel történő aláírása, valamint a nyertes pályázó és támogatási összeg közzététele 

iránt. 

3. Szada Nagyközség Polgármestere a támogatás fedezetét (30.000.000.-Ft összeget) az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletében 

biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A támogatási szerződések megkötése a támogatott szervezetekkel 

megtörtént.    

 

24/2020. (V.15.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevében hozzájárulok, hogy 

Veresegyház Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetési évben a Veresegyház és 

Környéke Szennyvízközmű Társulástól 100 000 000 Ft kamatmentes likvid kölcsönt vegyen 

fel. A kamatmentes kölcsön visszafizetésének végső határideje 2020. december 31. 

2. Veresegyház Város Önkormányzat a kölcsön biztosítékául a Veresegyház belterület 

5784/11 hr. számú ingatlant ajánlja fel jelzálogfedezetül. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésről a Társulást értesítettük.    

 



25/2020. (V.22.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a Medimax Kft. képviseletében 

Dr. Gál Katalin 2020. szeptember 1-jétől határozatlan időre, főállásban, heti minimum 4 

órában lássa el az óvoda- és iskolaorvosi feladatokat, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel finanszírozási szerződést, az alábbi intézményekkel – melyekben biztosítja az 

óvoda- és iskolaorvosi feladatok ellátását –feladatellátási szerződést köt. 

Székely Bertalan Általános Iskola   457 tanuló 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde   270 tanuló 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a feladatellátási szerződés Polgármester által 

történő aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az óvoda- és iskolaorvosi feladatok ellátásra a szerződés megkötése 

megtörtént.  
 

 

26/2020. (V.22.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján a Széchenyi utca útépítés 

munkáira beérkezett műszaki ellenőri ajánlatok közül a Váci Útépítő Kft. 350.000.-Ft + 27% 

Áfa (94.500.-Ft) mindösszesen 444.500.-Ft összegű ajánlatát fogadja el, melyet az 

Önkormányzat a költségvetése terhére biztosít. 

Egyúttal az Önkormányzat nevében a kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozási 

szerződés megkötésére és aláírására intézkedik. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

megkötése a Váci Útépítő Kft.-vel megtörtént. 
 

 

27/2020. (V.22.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere engedélyezem - nevelésszervezési okokból - a Székely 

Bertalan Óvoda-Bölcsőde 9 csoportjában a 20 %-os maximális létszám túllépést az alábbiak 

szerint: 

A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az engedélyről értesítse az intézmény vezetőjét. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Garai Tamás mb. jegyző 

Végrehajtás: A 20 %-os maximális létszám túllépés engedélyezéséről szóló 

képviselő-testületi határozatról az intézményvezető értesült.   
 

 

28/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat 

1. Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján hozzájárul a Székely 

Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratában szereplő felvehető óvodai gyermeklétszám 

270 főre, a bölcsődei gyermeklétszám 26 főre való módosításához, illetve engedélyezi a 

Mini Bölcsőde 2020. szeptemberi indítását. 

Fentiek alapján hozzájárul az Alapító Okirat módosításához, illetve elfogadja az egységes 

szerkezetű Alapító okiratot. 

2. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljáráshoz 

szükséges intézkedést tegye meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pontban: Pintér Lajos polgármester 

              2. pontban: Garai Tamás mb. jegyző 



Végrehajtás: A törzskönyvi nyilvántartás felé az alapító okirat módosítása 

benyújtásra került.    

 

29/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, fenti felhatalmazás alapján, a Jókai utca útburkolat 

felújítási munkáira beérkezett kivitelezői ajánlatok közül a Váci Útépítő Kft. 29.269.886.- Ft 

+ 27% ÁFA (7.902.869.- Ft) mindösszesen bruttó 37.172.755.- Ft összegű ajánlatát fogadja 

el az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beruházások sora terhére. 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az Önkormányzat nevében a kivitelezési 

munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés polgármester általi megkötésére és 

aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A Polgármester a vállalkozási szerződést aláírta, annak vállalkozó 

részéről történő aláírása még folyamatban van.  
 

 

30/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján, a Jókai utca útburkolat 

felújítási munkáira beérkezett műszaki ellenőri ajánlatok közül a FEFTERV Építőmérnöki 

Kft.   550.000.- Ft + 27% áfa (148.500.-Ft), mindösszesen bruttó 698.500.- Ft összegű 

ajánlatát fogadja el, melyet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beruházások sora 

terhére biztosít. 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az Önkormányzat nevében a kivitelezési 

munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés polgármester általi megkötésére és 

aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

megkötése a FEFTERV Építőmérnöki Kft.-vel megtörtént. 
 

 

31/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján, a Sportpályán és Napóránál 

játékelemek és street workout elemek telepítésével létesítendő szabadidőpark kivitelezésére 

az ENERCOM s.r.o. (Novozámocká 102, 949 05 Nitra, Szlovákia) társaság 9.990.894.- Ft + 

20 % Áfa (1.998.179.-Ft) bruttó 11.989.073.- Ft összegű ajánlatát fogadja el, melyet az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése beruházások sora terhére biztosít. 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az Önkormányzat nevében a kivitelezési 

munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés polgármester általi megkötésére és 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A játék- és street workout elemek megrendelése megtörtént, a telepítés 

helyszíne még egyeztetés alatt van figyelemmel a Helyi Építési Szabályzatban foglalt 

előírásokra, valamint arra, hogy a jelenlegi játszótéren található játszóeszközök a 

hatályos biztonsági előírásoknak nem felelnek meg, azok bontása elengedhetetlen.   
 

 

32/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján Szada Corvin utcai 

Sportpálya 3x200 A teljesítményű elektromos ellátásához szükséges mérőhely és csatlakozó 



szekrény kialakításáról szóló ajánlatok közül az IGUVILL Kft. (2164 Váchartyán Fő út 133. 

sz.) 1.130.545.- Ft + 27% Áfa 305.247.- Ft mindösszesen bruttó 1.435.792.- Ft összegű 

ajánlatát fogadom el a 2020. évi költségvetés polgármesteri keretének terhére. 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az Önkormányzat nevében a megbízás 

kiadására, illetve kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 

polgármester általi megkötésére és aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az elektromos ellátásához szükséges mérőhely és csatlakozó szekrény 

kialakításáról szóló szerződés aláírása és az annak megfelelő teljesítés megtörtént.    

 

33/2020. (V.22.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján a Szada 093/57 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott, kivett tanya és épület, udvar megnevezésű ingatlan „Oroszi tanya” 

elnevezését a tulajdonosok javaslatára elfogadja. 

A Polgármester felszólítja Szada Nagyközség jegyzőjét, hogy a tanya elnevezését a 

közterület nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az elnevezéséről a helyben szokásos 

módon tájékoztassa a lakosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illetékes 

katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési szervezeteket és a Magyar Postát, valamint a 

közüzemi szolgáltatókat. Egyúttal a Központi Címkezelő Rendszerben vezettesse át. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A képviselő-testületi döntésnek megfelelő nyilvántartási átvezetés 

megtörtént.    

 

34/2020. (V.22.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján, köztéri hulladékgyűjtők 

létesítésére a Ferro Gép ’99 Kft. 1.440.000.- Ft + 27 % Áfa (388.800.-Ft) bruttó 1.828.800.- 

Ft összegű ajánlatát fogadja el, melyet az Önkormányzat 2020. évi költségvetés a 

polgármesteri keret terhére biztosít. 

Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az Önkormányzat nevében a kivitelezési 

munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés polgármester általi megkötésére és 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A köztéri hulladékgyűjtők létesítésére vonatkozó megrendelés 

megtörtént, a telepítés a jövő hét folyamán realizálódik.    

 

35/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat 

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy 6.00 és 7.30 óra közötti időben 

látogathatja a bolhapiacot. A bolhapiacon 6.00 és 7.30 óra között az ott árusítók és 

foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. 

Fentiekre tekintettel a 65. évnél fiatalabbak a bolhapiacon 7.30 órától vásárolhatnak. 

A bolhapiac területén mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni, továbbá 

köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: A veszélyhelyezt során hozott döntés végrehajtása az abban 

foglaltaknak megfelelően megtörtént.    



36/2020. (VI.2.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Polgármestere, a fenti felhatalmazás alapján (Szada Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és az Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 

egyetértésével) Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére az 1. 

sz. melléklet szerinti jutalom keretet biztosítom. A jutalom és a munkáltatót terhelő járulékok 

összege többlet finanszírozás keretében kerül az intézmények személyi juttatások és 

munkaadókat terhelő járulékok előirányzata sorára. 

Jelen döntésemmel felhatalmazom a mb. jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy az 

Önkormányzat, valamint az intézmények részére és jutalomkeret mértékéig, az elvégzett 

munka teljesítménye és minősége alapján egységesen bruttó 20.000.- Ft kerüljön kifizetésre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az intézmények munkavállalói részére biztosított jutalom kifizetése 

megtörtént.    

 

37/2020. (VI.2.) Polgármesteri határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzatának Alpolgármestere - az Önkormányzat Pénzügyi 

Bizottság javaslatára - Pintér Lajos polgármester jutalmát a Nagyközség fejlődése, 

fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként bruttó 20.000.- Ft-ban állapítja meg. 

Fedezete Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének személyi juttatása és 

munkaadót terhelő járulékok sorain rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petrák Árpád alpolgármester 

Végrehajtás: A polgármester részére biztosított jutalom kifizetése megtörtént.  
 

 

38/2020. (VI.2.) Polgármesteri határozat 

1.) A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, 

valamint a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a szadai Székely Bertalan 

Óvoda-Bölcsődében 2020. március 16-tól elrendelt rendkívüli szünetet Szada Nagyközség 

Polgármestere 2020. május 22. napjával megszüntette. 

2.) A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Székely 

Bertalan Óvoda-Bölcsőde 2020. május 25-étől a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben 

működik, a gyermekeket az óvodai, illetve bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi 

feltételei szerint fogadják. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Végrehajtás: Az elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése megtörtént.    

 

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

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Az előterjesztés melléklete: - 

 

Szada, 2020. július 7. 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 



 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 9.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést a 67/2020. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 


