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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 44. § (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő és lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásaként megtett intézkedésekről az alábbiak szerint teszünk jelentést: 

 

 

12/2022. (I. 27.) KT-határozat 

(9/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési 

ütemtervből adódó 2022. évi feladatokként a Napóra téri játszóteret létrehozását, valamint a Fő téri 

játszótér áthelyezését határozza meg. 

A fenti feladatok költségszükségletét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

terhére biztosítja 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022.december 31. 

Végrehajtás: Ebben az évben a játszóterek létrehozásának/áthelyezésének engedélyeztetési 

folyamatai kezdődtek meg, amelyek áthúzódnak 2023 év elejére. E folyamatok végrehajtását 

követően kezdődhetnek meg a játszóterek kialakításai. 

 

116/2022. (IX. 29.) KT-határozat 

(102/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település átfogó sportfejlesztési 

koncepcióját a 102/2022. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint határozza meg, felkérve a 

Polgármestert a Koncepció közzétételére, az Önkormányzat hivatalos honlapján. 

2./ A Képviselő-testület – figyelemmel a 102/2022. sz. előterjesztésben foglaltakra – az Önkormányzat 

2022-2027. évekre szóló Sport- és sportfejlesztési koncepciója megvalósulásának előfeltételeként az 

alábbi feladatokat rögzíti: 

2.1. A Képviselő-testület - 2022. október 1.-én kezdődő 3 hónapos felmondási határidővel, azaz 2022. 

december 31. napjával bezárólag - egyoldalúan felmondja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező szadai 2990 hrsz.-ú, helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes „sportpálya” és a 

szadai 295/7 hrsz.-ú, a törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes „sporttelep” ingatlanok 

Szadai Sport Egyesületnek díjtalan használatra és hasznosításra történő átadásáról szóló, az 

Önkormányzat akkori Polgármestere által a Szadai Sport Egyesülettel 2004. március 11.-én kötött és 

2006. március 16. óta határozatlan idejű Hasznosítási szerződést. 

2.2. A Képviselő-testület egyidejűleg készségét fejezi ki arra, hogy a 2023. költségvetési évtől 

közfeladatok ellátására szóló Együttműködési megállapodást kössön a Szadai Sport Egyesülettel az 

előbb nevezett ingatlanok, valamint az azokkal a korábbiakban egybe kerített, szadai 068/19 hrsz.-ú, 

ugyancsak önkormányzati tulajdonú, helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes termőföld-

ingatlan sportcélú, díjtalan használatára – amennyiben a megállapodás-tervezet a Képviselő-testület 

2022. november 24.-i ülésére 2022. október 18-ig elkészül. 

A megállapodás-tervezet előkészítésével párhuzamosan vizsgálni és tisztázni szükséges a szadai 

068/19 hrsz.-ú termőföld-ingatlan sportcélra történő átminősítésének lehetőségeit, módját és 

költségvonzatait egyaránt, továbbá a szadai 2755 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan sportcélra történő 

korábbi átminősítése elmaradásának okait, az ott lévő (és az ingatlannal szomszédos 1046/23 hrsz.-ú 

közút egy részét is évtizedek óta elfoglaló) betonozott „futball- és kosárlabda-pálya” jogi helyzetét. 

A Szada Nova Kft. 2023. évi Üzleti tervének – a Képviselő-testület 2022. november 24.-i ülésére 

2022. október 10-ig párhuzamosan előkészíthető - tervezetében meg kell jeleníteni az önkormányzati 

tulajdonú sportlétesítmények 2023. évi működtetési költség-szükségleteit (ideértve a közüzemi 

mérőórák 2023. január 1-tól a Szada Nova Kft. nevére történő átíratásának költségvonzatait is!), 
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az Önkormányzat 2023. évi költségvetési Koncepciójának tervezetében pedig meg kell jeleníteni a 

2023. évtől működtetni kívánt Sporttámogatási keret célját és kiadási előirányzatként tervezhető 

mértékét is: az Önkormányzat éves bevételi előirányzata 0,5%-nak megfelelő keretösszeggel. 

2.3. A Képviselő-testület 2022. december 8.-i rendes ülésére – 2022. november 8-ig bezárólag - 

készüljön előterjesztés (rendelet-tervezet) a 18/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. és 2. sz. 

mellékleteinek 2023.I.1-i hatállyal történő cseréje, továbbá a szadai 168/4 hrsz.-ú Jókai köz területén 

1995-ben lakossági összefogással épült (jelenleg már bekerített, műfüves) sportpálya 

132/2013.(10.10.) KT-határozattal elfogadott Házirendjét tartalmazó 3. sz. melléklettel, és – szükség 

esetén - (a szadai 2755 hrsz.-ú ingatlanon lévő sportpálya Házirendjéről szóló) 4. sz. melléklettel 

történő kiegészítése céljával. 

2.4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szadai Sport Egyesület elnökének 

bevonásával gondoskodjon a szadai önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 2011. július 1. óta TAO-

támogatásból megvalósuló eddigi sportlétesítmény-beruházások és -fejlesztések számba vételéről, 

hasznosulásuk nyomon követéséről és dokumentálásáról 2022. december 31.-ig. (A dokumentálás az 

önkormányzati vagyonkataszter 2023. január 31-ig esedékes évenkénti felülvizsgálatához szükséges 

tartalommal történjen: TAO-támogatásból megvalósuló sportcélú felépítmények jelenlegi és jövőbeni 

tulajdonjogának rögzítésével - melyek voltak ezek, vagyonban vannak-e, ha igen, kiében, milyen 

nyilvántartott értékkel stb.) 

2.5 A Képviselő-testület 2023. februári rendes ülésére – az Önkormányzat 2023. évi költségvetés-

tervezetének II. számú, végszavazásra szánti verziójával párhuzamosan – készüljön előterjesztés a 

költségvetési rendelet Sporttámogatási keretére szóló pályázati kiírás tervezetéről. 

Határidő: 1./ és 2.1. pontok: azonnal, 2.2. pont: 2022. október 10., 2.3 pont: 2022. november 8., 2.4. 

pont: 2022. december 31., 2.5. pont: 2023. január 31. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: a KT-határozat 2.3. alpontja szerinti rendelet-tervezet határidőre elkészült – ld. 

párhuzamosan előterjesztett 143/2022. sz. előterjesztésként! 

 

121/2022. (IX. 29.) KT-határozat 

(S/1-109/2022. sz. sürgősségi indítvány) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gázenergia beszerzés Szada Nagyközség 

Önkormányzata részére 2023.” tárgyában a nyílt – vagy amennyiben az október 1-jétől hatályos 

listaárak kedvezőnek mutatkoznak, úgy a központosított közbeszerzési rendszerben verseny újra-

nyitásával megindított – közbeszerzési eljárást megindítja – ezzel a tétellel bővítve-módosítva 2022. 

évi Közbeszerzési Tervét. 

A beszerzés tárgya, mennyisége és minősége 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2023.01.01. 06.00 CET - 2023.10.01. 06.00 CET 

időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgázellátási szerződés keretében összesen 68.216 m3-

30 % mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. 

A becsült érték: 95.000.000,- Ft. 

Ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár. 

A teljesítés helyeit és a számlafizető feleket lásd a 109/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében. 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem állandó tagjának Pintér Lajos 

polgármestert jelöli ki, egyidejűleg felkéri a Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadót a közbeszerzési 

eljárás – hatályos helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásai szerinti – lebonyolítására, felhatalmazva a 

Polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadóval az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

Általános tartaléka terhére br. 480.000,-Ft összegű megbízási szerződést kössön, további 320.000,-

Ft-ot biztosítva számára az EKR-használati díj, és a hirdetményellenőrzési díjak céljára. 

2./ A közbeszerzési eljárás eredményességéről a Képviselő-testület dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Gázenergia beszerzés Szada Nagyközség 

Önkormányzata részére 2023.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a 

Földgázellátási szerződéseket írja alá az eljárás nyertesével. 



4 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés 2023. évi fedezetének biztosítása 

érdekében a nyertes ajánlat szerinti összeget építse be az Önkormányzat 2023. évi Költségvetési 

Koncepciójába, és annak alapján gondoskodjon a költségvetési fedezet beépítéséről az Önkormányzat 

2023. évi költségvetésébe.  

4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az e határozat 1./ pontja szerinti 

Közbeszerzési Terv-módosítás EKR-rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a Testület 2023. évi 

Munkatervébe a júniusi rendes ülés napirendjei közé építse be a 2023.X.1.-2024.IX.30. közötti 

gázenergiabeszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás indításának napirendjét. 

Felelős: 1-3./ pont: polgármester, 4./ pont: jegyző 

Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2022. november 15., 3-4./ pont: 2022. november 30. 

Végrehajtás: Az 2./ pont (és a 4./ pont!!) Gázenergia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás 

nem indult, mivel a jelenlegi földgázellátási szerződéseket nem tudjuk felmondani, mert azok 3 

hónapon belül köttettek. November 30. után lehetséges beszerzési eljárás keretében szolgáltatói 

árakat bekérni és új szerződéseket kötni. 

 

122/2022. (IX. 29.) KT-határozat 

(S/1-109/2022. sz. sürgősségi indítvány) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Villamos energia, továbbá közvilágítási 

hálózat villamos energia igényének ellátása Szada Nagyközség Önkormányzata részére 2023.” 

tárgyában a nyílt - vagy dinamikus beszerzési rendszer (DBR) fajtájú - közbeszerzési eljárást 

megindítja. 

A beszerzés tárgya, mennyisége és minősége 

I. rész 

A nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása a közbeszerzéssel érintett időszakra (12 

hónap) a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely teljes körére 

kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend 

adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2023. január 1. 

00:00 órától 2023. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra.  

II. rész 

A nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás céljára a közbeszerzéssel 

érintett időszakra (12 hónap) a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási 

hely teljes körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, 

fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia 

áron, a 2023. január 1. 00:00 órától 2023. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra. 

Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 

Nyertes Ajánlattevő az, aki az Ajánlatkérő körébe tartozó, teljes fogyasztói körre a legalacsonyabb 

értékű Ft/kWh villamos energiadíjat adja meg a 2023. január 1. 00:00 órától 2023. december 31. 24:00 

óráig terjedő időszakra. 

A teljesítés helyei: 

A felhasználási helyek a fogyasztási adatokkal a 109/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében 

találhatók. Jelen közbeszerzési eljárással érintett felhasználási helyek vonatkozásában az elosztó 

hálózati engedélyesek: ELMŰ Hálózati Kft. , MVM  Next Energiakereskedelmi Zrt, Alteo 

Energiakereskedő Zrt. 

A becsült érték: 64.600.000,- Ft. 

Ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár. 

A teljesítés helyeit és a számlafizető feleket lásd a 109/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében. 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem állandó tagjának Pintér Lajos 

polgármestert jelöli ki, egyidejűleg felkéri a Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadót a közbeszerzési 

eljárás – hatályos helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásai szerinti – lebonyolítására, felhatalmazva a 

Polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadóval az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

Általános tartaléka terhére br. 480.000,-Ft összegű – DBR fajtájú közbeszerzési eljárás választása 

esetén további, 3 havonta kb. 10-10 óra időkeretre 18.000,-Ft/óradíj elszámolásának lehetőségével – 
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megbízási szerződést kössön, további 320.000,-Ft-ot biztosítva számára az EKR-használati díj és a 

hirdetményellenőrzési díjak céljára – DBR fajtájú közbeszerzési eljárás választása esetén 3 havonta 

további 100-100.000,-Ft hirdetményellenőrzési díjak fedezetét. 

2./ A közbeszerzési eljárás eredményességéről a Képviselő-testület dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Villamos energia, továbbá közvilágítási 

hálózat villamos energia igényének ellátása Szada Nagyközség Önkormányzata részére 2023.” 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a Villamosenergia-ellátási 

szerződéseket írja alá az eljárás nyertesével. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 122/2022. (IX. 29.) KT-határozat 

szerinti árambeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről döntsön. 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy hogy gondoskodjon az e határozat 1./ pontja szerinti 

Közbeszerzési Terv-módosítás EKR-rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a Testület 2023. évi 

Munkatervébe a szeptemberi rendes ülés napirendjei közé építse be a 2024.I.1.-2024.XII.31. közötti 

villamosenergia-beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás indításának napirendjét. 

Felelős: 1-3./ pont: polgármester, 4./ pont: jegyző 

Határidő: 1-3./ pont: azonnal; 2./ pont: 2022. november 15., 4./ pont: 2022. november 30. 

Végrehajtás: a testületi döntés végrehajtása megtörtént, a 2./ pont szerinti eredményeségről a 

Képviselő-testület 2022.XI.24.-i ülésén döntött. 

 

137/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(125/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek és piaci árusítóhelyek 32/2022 (II.24.) KT-határozat 1./ pontja szerint 

megállapított bérleti díját 2023. évre nem emeli meg - a 2022. március 1-től megállapított díjtételek 

2023. december 31-ig változatlanul érvényesek. 

E döntésről a Piacfelügyelőt írásban is értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A Képviselő-testületi döntésről a Szadai Piac piacfelügyelőjét már a KT-ülés 

másnapján írásban tájékoztattuk. 

 

138/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(125/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint Bérbeadó tulajdonát 

képező szadai 4333/20 hrsz.-ú, természetben Szada, Ipari park u. 2. sz. alatti ingatlanának a TOPTRIX 

Kft., mint Bérlő által teniszklub céljára bérelt 2.808 m2-nyi ingatlanrésze bérleti díját 2023. január 1-

jétől a KSH által megállapított inflációs ráta (fogyasztói árindex) mértékének megfelelő összeggel 

nem emeli meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: A Képviselő-testületi döntésről a Szada 4333/20 hrsz-ú ingatlan bérlőjét már a 

KT-ülés másnapján írásban tájékoztattuk. 

 

139/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(129/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője által benyújtott, az intézmény 2022. 

évi Szolgáltatási tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját a 129/2022. 

számú előterjesztés 1/a-b-c. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási tervét 

a 129/2022. számú előterjesztés 2/a-b-c. számú mellékletei szerint elfogadja. 
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3./ A fenti döntésről az intézmény vezetőjét írásban is tájékoztatni kell – aki gondoskodik a Képviselő-

testület által elfogadott dokumentumok intézmény honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A testületi döntésről a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőt már a KT-ülés másnapján írásban tájékoztattuk. 

 

140/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(129/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi terem- és eszközbérleti díjszabását az 

129/2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

E döntésről az intézmény vezetőjét írásban is tájékoztatni kell – aki gondoskodik a 2023. évi 

díjszabások intézmény honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A testületi döntésről a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőt már a KT-ülés másnapján írásban tájékoztattuk. 

 

141/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(131/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól 

szóló tájékoztatót a 131/2022. számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készítsen a Képviselő-testület 2022. december 

9-i rendes ülésére tájékoztatót az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási 

kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről, a 2022.XI.30-i adatok alapján. 

3./A Képviselő-testület a Szadai Polgármesteri Hivatal létszámkeretét +1 fő adóhatósági ügyintéző 

státusszal kívánja megemelni 18 főre, felkéri a Jegyzőt, hogy az ezzel összefüggő Szadai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tartalmú előterjesztést a 

Képviselő-testület 2022. december havi rendes ülésére terjessze elő. 

Felelős: 1./-2./: polgármester, 3./: jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: Megtörtént. A KT-határozat 2./ pontja szerinti tájékoztatót ld. 144/2022. sz. 

anyagként, a 3./ pont szerint SZMSZ-módosító javaslatot pedig 145/2022. sz. anyagként 

párhuzamosan előterjesztve a Képviselő-testület 2022. december 8.-i ülésére.  

 

142/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(132/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség 132/2022. sz. előterjesztésben 

foglalt 2023. évi rendezvénytervét azzal a módosítással jóváhagyja, hogy az ott „kiemelt városi 

rendezvények” között felsorolt Családi nap és Szent István napi mulatság 6-6 MFt-os költségvetési 

igénye 5-5 MFt-ra csökkenjen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szada Nagyközség 2023. évi 

rendezvénytervének mindösszesen 18.845.000,-Ft-nyi költségigényét építtesse be az Önkormányzat 

2023. évi költségvetésébe. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtás: A testületi döntésről a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőt már a KT-ülés másnapján írásban tájékoztattuk. Az Önkormányzata 2023. 

évi költségvetésébe előirányoztuk a határozat szerinti összegben. 
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143/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(134/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szada Nagyközség Önkormányzat közép- 

és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta és változatlan tartalommal jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre szóló vagyongazdálkodási irányelveit az 

alábbiak szerint határozza meg: 

1) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon egységes elveken alapuló, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása; 

2) a gazdasági célú övezetben található önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése; 

3) a nem lakáscélú helyiségek (piac) bérbeadás útján történő hasznosítása; 

4) a nem kifejezetten közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, helyi döntés alapján eddig korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképessé történő átminősítése és a 

vagyonkataszter ennek megfelelő aktualizálása;  

5) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok számának növelése és az intézményi fejlesztés 

előkészítése céljából az önkormányzati feladat-ellátás elvi lehetőségét biztosító ingatlanok 

megvásárlása – amely célra a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 

100 MFt keretösszeget irányoz elő. 

3./ Az e határozat 2./ pont 5) alpontja szerinti keretösszeget az Önkormányzat 2023. évi Költségvetési 

Koncepciójában is meg kell jeleníteni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: a KT-határozat 3./ pontja szerinti keretösszeget a 2023. évi költségvetés 

tervezéséhez előirányoztuk. 

 

144/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(134/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező egyes 

- a 134/2022. előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt - ingatlanok vagyonkimutatás szerinti 

besorolását „helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes” besorolásúról „forgalomképes” 

besorolásúvá minősíti át – s így a törzsvagyonból az üzleti vagyonhoz sorolja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásról szóló 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet - e határozat 1./ pontja 

rendelkezésének megfelelő – módosításának tervezetét a Képviselő-testület 2023. évi februári rendes 

ülésére terjessze elő. A rendelet-tervezet tartalmazzon javaslatot az Önkormányzat ingatlan-

árveréseken tulajdonszerzés céljával történő gyors és hatékony részvételéhez szükséges hatáskör-

telepítésre és e hatáskör gyakorlásának szabályaira is. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az e határozat 2./ pontja szerinti rendelet-alkotás 

eredményére figyelemmel a hirdetmények kifüggesztésével és kezelésével is foglalkozó hivatali 

munkatárs munkaköri leírásába építse be az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervei szempontjából 

gyors intézkedést igényló ingatlan-árverési hirdetmények naprakész figyelemmel kísérésének 

feladatát is.  

Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2023. január 31., 3./ pont: 2023. március 1. 

Felelős: 1./-2./ pont: polgármester, 3./ pont: jegyző 

Végrehajtás: az 1./ pont végrehajtása azonnal megtörtént. 
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146/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(137/2022. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gödöllői Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának a 137/2022. számú előterjesztés melléklete 

szerinti 4/2022. (X.4) sz. határozatát a Szada Nagyközség Önkormányzatát 2023 évben terhelő 

91 845.- Ft működési hozzájárulás megállapításáról. 

2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulás által meghatározott 1./ pont szerinti 

hozzájárulás összegét terveztesse be kiadási előirányzatként az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésébe. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: A testületi döntésről a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Kistérségi Társulását már a KT-ülés másnapján írásban értesítettük, az 1./ pont szerinti 

működési hozzájárulás összegét kiadási előirányzatként az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében megjelenítettük. 

 

149/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

(138/2022. sz. anyag) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2023. évi feladatellátását, annak forrásait és a költségvetés-tervezés 

koncepcionális irányelveit a 138/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint, azok alábbi 

módosításaival és kiegészítéseivel fogadja el: 

➢ az előterjesztés 5. oldala utolsó mondatának szövegezése helyesen: „Ugyanezzel a céllal az 

Önkormányzatnál, a Faluházban és a Konyhán foglalkoztatott munkavállalók br. 15%-os 

béremeléséhez is fedezetet szükséges biztosítani.” 

➢ a 9. oldal harmadik albekezdése az alábbi tagmondattal egészül ki: „… és a Polgármesteri 

Hivatal kivételével, amelynek jutalomkerete a köztisztviselők egy havi illetményével számolt 

keretösszeggel tervezhető (a másik havi keretösszeg a teljesítményösztönző rendszer szerinti 

illetményeltérítések részleges fedezetéül szolgál);” 

➢ a 11. oldal első és második bekezdése közé az alábbi rendelkezések épülnek be: 

o „Az Önkormányzat által támogatott egészségügyi prevenciós programok költségvetési 

fedezetére, továbbá a Testvérvárosi kapcsolatokra 2023. évben is bruttó 3-3 MFt 

keretösszegeket kell előirányozni. 

o A Szadai Tájház működtetési költségeihez történő önkormányzati hozzájárulás 

(pénzeszköz-átadás) kiadási előirányzatának összegéről a Képviselő-testület 2023. 

januári rendes ülésén, a Tájházat működtető Kulturális Alapítvány Szadáért 

kuratóriumi elnöke által benyújtott, a Tájház 2023. évi programtervéről és 

költségvetés-tervezetéről szóló tájékoztatás ismeretében dönt. 

➢ a 11. oldal eredeti második bekezdésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2023. évre prognosztizált keretösszege (a Z/133/2022. sz. előterjesztésre 

figyelemmel) 1.490.000,-Ft. 

➢ a II.1.3. alfejezet 11. oldalára áthúzódó felsorolásának végén nevesített „Kistérségi Társulás” 

megnevezése helyesen: „Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi 

Társulása”. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, a Tervezési körirat fenti rendelkezésekkel egységes 

szerkezetbe foglalására és közreadására az intézmények számára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtás: a Tervezési körirat egységes szerkezetbe foglalása és közreadása az intézmények 

számára 2022. november 25.-én megtörtént, az előző napi intézményvezetői értekezleten szóban 

is részletes tájékoztatást kaptak a tervezési tudnivalókról. 
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150/2022. (XI. 24.) KT-határozat 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 

Pintér Lajos polgármester részére megállapított, egy havi illetményének megfelelő összegű jutalom 

kifizetését engedélyezi – felkérve a jegyzőt az összeg folyósításához szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Végrehajtás: A testületi döntésnek megfelelően a Polgármester részére megállapított jutalom 

folyósításához szükséges intézkedéseket megtettük. 

 

 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Szada, 2022. november 25. 

 

 

 

…/2022.(XII.8.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 

a 149/2022. számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 


