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2. számú melléklet 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat és Szada Nova Közhasznú NKft. 

2023. költségvetési évre szóló Közszolgáltatási szerződéséhez 

 

 

A Szada Nova Közhasznú Nkft. 2023. évben az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében 

végez tevékenységet:  

a) településüzemeltetés  

b) hulladékgazdálkodás  

c) kulturális tevékenység  

d) sport, ifjúság ügy 

 

A hivatkozott közfeladatok megvalósítása érdekben a Szada Nova Közhasznú Nkft. az alábbi 

tevékenységeket/feladatokat látja el az Önkormányzat által részére nyújtott tulajdonosi 

támogatás/finanszírozás fejében (a támogatási előirányzatokat ld. bruttó összegben!): 

 

a) településüzemeltetés 

 

• Működés (I.) 

Támogatási előirányzat: 50.000.000.- Ft 

 

Az SZMSZ-ben meghatározott a közhasznú feladatok elvégzésében részt vevő irodai 

részleg működése kapcsán felmerülő költségek összessége. 

 

• Út és közműépítés (II.) 

Támogatási előirányzat: - 

Az ehhez tartozó közfeladatokra a szerződés 5) pontjában foglaltak irányadók.  

 

• Út- és építmény karbantartás (III.)  

Támogatási előirányzat: 77.272.000.- Ft 

 

Az Önkormányzat tulajdonban álló utak és építmények karbantartási, felújítási munkái 

- földes és kőterítésű utak karbantartása, fejlesztése 

- aszfaltozott utak kátyúzása, állagmegóvása 

- csapadékvíz elvezető építmények, rendszerek tisztán tartása 

- téli üzemeltetés biztosítása (csúszásmentesítés, hóeltakarítás) 

- útjelző táblák kihelyezése (30 db/év) 

- az Önkormányzat költségvetési szerveinek feladat-ellátási helyein (ld. a Szada 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 35/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelet 5. sz. függelékében 

felsorolt intézményeket, továbbá a védőnői szolgálat feladat-ellátási helyéül 

szolgáló házi gyermekorvosi rendelőt) az általános karbantartási feladatok havi 

rendszerességű elvégzése. (Felújítási munkák nélkül, azok csupán egyedi külön 

megbízás alapján). 

- kültéri bútorok, építmények állagmegóvása 

 

• Zöldfelület kezelés (V.)  

Támogatási előirányzat: 46.892.000.- Ft 

- parkfenttartás, virágosítás 
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- erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenység, erdészeti szolgálat 

- frekventált területek kaszálása évente 8 alkalommal (90600 nm) 

- egyéb belterületi önkormányzati ingatlanok (összterületük 57,4 ha) kaszálása 

invazív gyomnövények elszaporodása esetén évente 2 alkalommal 

- veszélyes fák kivágása, gallyazása 

- a zöldfelületkezelés és erdőgazdálkodás során keletkező fa a Társaság tulajdonát 

képezi, amelyből évi 60 m3 mértékéig önkormányzati hatósági határozat alapján a 

szilárd tüzelőanyag támogatást az arra jogosult lakosnak kiszállítja. 

 

• Szállítás, raktározás (VII.) 

Támogatási előirányzat: 21.055.000.- Ft 

 

A szállítás, raktározás során a társaság a településüzemeltetéssel összefüggő és egyéb 

közfeladatok ellátásához szükséges anyagokat szerzi be, tárolja, ezen túl az alábbi 

tevékenységeket látja el:  

- Rendezvények kellékeinek szállítása 

- Intézmények logisztikai támogatása 

- Újságterjesztés 

- Gallyhordás-ágdarálás 

 

• Telephelyi tevékenységek (VIII.) 

Támogatási előirányzat: 15.000.000.- Ft 

 

A 104/2022 (VIII.14) KT-határozatban elfogadott telephelyek kialakítását követően a 

közfeladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök, géppark beszerzése 

 

• Temető (X.) 

Támogatási előirányzat: 5.085.000.- Ft 

 

Temető üzemeltetése jelenti: 

- temetői nyilvántartás vezetése 

- temetőgondnok alkalmazása 

- temető közüzemi díjainak megfizetése 

- temetkezést kiegészítő szolgáltatások teljesítése 

 

b) hulladékgazdálkodás 

 

• Hulladékgazdálkodás (IV.) 

Támogatási előirányzat: 9.918.000.- Ft 

 

- Köztisztasági feladatok elvégzése, nem veszélyes hulladék gyűjtése 

- évente egy veszélyes hulladék gyűjtés szervezése 

- illegális szemétlerakók felszámolása 

 

c) kulturális tevékenység 

 

• Lapkiadás (VI.) 

Támogatási előirányzat: 7 878 000.- Ft 

 

A Társaság a „2111Szada” nevű havilap lapkiadási feladatait végzi el 
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- főszerkesztő foglalkoztatása 

- tördelő szerkesztő foglalkoztatása 

- olvasószerkesztő foglalkoztatása 

- nyomdai költségek 

 

d) sport, ifjúság ügy 

 

• Sportpálya (IX.) 

Támogatási előirányzat: 22.424.000.- Ft 

 

Sportlétesítmények működtetése 

- a Szadai Sportcentrum, továbbá a szintén önkormányzati fenntartású játszóterek és 

sportpályák üzemeltetése, 

- a sportlétesítmények közüzemi költségeinek megfizetése 

- pályagondnok foglalkoztatása, 

 

 

Az Önkormányzat által nyújtott teljes költségvetési támogatás mértéke 2023. évben 

mindösszesen: 255 524 000.- Ft.  

 

Szada, 2022. december 9. 


