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Ikt.sz.: H/1725-1/2021.            Előterjesztés száma: 90/2021.    

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. július 29-i rendkívüli ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Szadai Piac pótberuházásához szükséges költségvetési forrás iránti 

kérelem 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: Molnár Csaba piacfelügyelő 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Péter Judit igazgatási ügyintéző 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
Dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Szadai Piac üzembe helyezése során tisztázódott, hogy az üzletek pénztárgépei számára minden 

árusító helyiségben biztosítani kell az internet-hálózat elérhetőségét – amelynek feladata és 

költségvonzata a beruházás terveiben eredetileg nem szerepelt. 

A bérleti szerződések megkötésekor viszont (a Szadai Piac 2021. június 3.-tól hatályos Üzemeltetési 

Szabályzata 6. pontjában foglaltaknak megfelelően) a meghatározott bérleti díjon túl havi bruttó 

1.000,Ft/m2 üzemeltetési költség megfizetésének kötelmét is előírtuk az üzlethelyiséget bérlők számára 

– ezzel biztosítva az internet-csatlakozás igénybevételi lehetőségének költségszükségletét is. 

A hálózat-kiépítés feladatán túl 2 belső és 2 külső térfigyelő kamera beszerzése, illetve felszerelése is 

pótlólagos szükségletnek bizonyult – így a fenti pótlólagos beruházásokra együttesen kértünk (az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzata előírásainak megfelelően) három árajánlatot: 

➢ a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.-től (ahonnan bruttó 2.863.837,-Ft-os árajánlat 

érkezett), 

➢ Köntös György egyéni vállalkozótól (bruttó 899.185,-Ft), és 

➢ Svirzsovics-Vágó János egyéni vállalkozótól (bruttó 1.150.628,-Ft) 

 

(A részletes árajánlatokat a képviselők és bizottsági tagok előre egyeztetett időpontban megtekinthetik 

az illetékes ügyintézőnél: ügyiratszám H/1553/2021.) 

 

A nyertes – legalacsonyabb árat kínáló - ajánlattevő tehát Köntös György ev., a pótberuházás 

megrendelésére azonban az Önkormányzat nevében eljáró Polgármester csupán akkor jogosult, ha az 

Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka terhére a Képviselő-testület engedélyezi az 

átcsoportosítást. 

Amennyiben a szerelési munkálatok során szükség lenne emelőkosaras berendezésre is (természetesen 

megpróbálják létráról megoldani), ennek a költsége további br 50,000,-Ft-ra kalkulálható, amely 

összeget az árajánlat nem tartalmaz. 

Az időközben kapott „kiegészítő állami támogatás” (25.781.478,-Ft-nyi) összege a gazdálkodási 

tartalékba került, így a kérelem teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosítható. 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.    

 

Szada, 2021. július 27. 

                                                                                                        Pintér Lajos 

                                                                                                       polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2021. (VII. 29.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 90/201. sz. előterjesztésben 

foglaltakra – a Szadai Piac üzlethelyiségei internet-csatlakozással történő ellátására és a létesítményben 

2 belső és 2 külső térfigyelő kamera beszerzésére és felszereltetésére bruttó 950.000,-Ft (azaz 

Kilencszázötvenezer forint) átcsoportosítását engedélyezi az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

általános gazdálkodási tartalékából a felhalmozási kiadások előirányzatára, felhatalmazva a 

Polgármestert a munkálatok megrendelésére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének soron következő módosításakor az e határozat 1./ pontja szerinti előirányzat-

átcsoportosítást vezettesse át a rendelet-tervezen. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


