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JEGYZÓKoNYv

Késziilt: Szada Község Önkormán}zat Polgármesteri Hivatal tanácstemében 2016.
február 25-err 1ó.00 óIakor megtafiott Képviselő-testiileti ülésről.

Jelen vannak: oroszi Sríndor polgármestel, Vrabély Balrázs alpolgármester, Török László,
oroszi Sándor, Verébné Nyerges-Kovács Rozália, Pinter Lajos kepviselők

Vécsey László országgyulési képviselő
Jámbor Lajosjeg1ző
Balog Mihál}né pénzügl vezető
czig1aí Eva jkv. vezető

Meqhívottként ielen yannak: vécsey-Hlinka Csilla - kiilsős bizottsági tag, Pollákné Tóth
Judit - székely BeÍtalan Altalános Iskola igazgató-helyettese, Greffné Kállai
Tünde Székely BeÍtalan 'Altalános Isko1a igaz9ató]a' weitz Magdolna
székely Beltalan Egységes ovoda Bölcsőde vezetője, Simon Erika, Drozdik
Béla _ múszaki ügfntéző, Kerékgyfutó Tamás - SZAK vezetője, Illés
szabolcs Szada Nova Nkft' üg1"vezetője.

NáDirend előtti Dont:

- Község intézrnén1vezetőinek beszálolója.

_ Beszámoló a lejfu1idejíi határozatokól.

NaDirelldi DoÍtok:

l. Napírendi pont:
Szadai Szociríis Alapellátó Közpoít vezetőjének kínevezése'
E1ól9!i9!z!! oroszi Sándor polgánnester

2. Napirendi pont:
Szadai Szociális Alap€llátó Kőzpont Alapító okiratának módosítása'

Ejó!9!igsz!q oroszi Sándor polgánnester

3. Napirendi pont:
Határczati javaslat szakszolgáati és ískolai ellátáshoz történő hozzájáruIásróI'
Előteriesztő: oroszi sándot polgámestel

4. Napirendi pont:
Hozzájárulás a Gödöllőtől Szadiira vezetésre kerülő 20 Kv-os elektromos földkábel
kiépítéséhez'
Előterjesztő: oloszi Sándol poigármester
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Polgármesteri táj ókoztatók

- Szada, 4555/1. hrsz. alatti telek csele megváltás (Tóth lrászló Szada, Dózsa György

ít'7',7.).

- Várdombi u' (Kisfaludy utcától) villany oszlopok áthelyezése'

- Ósz u. közvilágítás.

- Elkerülő út (ipari park, Gödöllő M3) taíu1mánÍerv'

- Malgita utca (Csapás - CsatiíÍi u' között 500 m) mart aszfaltos útépítés önerős

megvalósítással.

- Határozati iavaslat Nagydoblony testvéÍtelepiilés támogatásáról.

- Tájékoztatás Szada Park Kft' adóelmaradás ügyében megtett eddigi ügyintézésről.

Jegyzói előtcrj esztések

EGYI]BEK
Kérelmek
Táj é koztatók
Bizo l ! s á gi e l őtelj e szt é s e k
Képyiselői ihdííúnyok

oloszi sándol polgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja'
hogy a Kepviselő-testiilet 5 fij jelenlétével hatarozatképes, az ülést megnyitja.
Török László késéssel fog érkezni az ülésre, Petrák Arpád pedig kiilfiildön ta1tózkodik.
Vécsey László országgÉlési képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága niatt nem tud az
ülésen tészt venni.

A Képúselő{estiilet 5 fő igen szavazattai ellenszavazat és tartózkodás nélkiil_ a napirendi
pontokat elfogadja.

Napirend előtti Dont:

- Község intézmen).vezetőinek beszámolója.

Greffné KáIlai Tünde| FebruaÍ 1-2-3 SZMK es szülói értekezleteket taltotfunk. 3-an az
óvodával Lözös szervezésben a leendő elsős szülőknek taÍtottunk
beszámolót' bemutattuk a leendő elsős tanítókat. 5-én farsang volt az
iskolában. Február 6-án a Pest megyei salitszövetség tartott versen}t áz
épületben' amit eg}Íe többen látogatnak. A KMinczy szép kiejtésú
veÍseny tefületi forduló.ját több éve iskolánk szervezi. 20 iskolából
látogatnak el hozzánt, kiiszönöm a Képviselő-testtilet hozzájáÍulását,
hogy megvendégelhettiik a gyeIekeket' Diákfórun volt az iskolában,
kiíItuk a tavaszi tanulmánf venenyeket. Iskolába hívogató
programsorczafuDk most szombaton lesz.
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Greffné Kállai Tünde: Megérkeáek ma a takarító szerek, mosógqlet vásárolfunk az
iskoláíak. Mai apon megtöftént Mácsainé Verók Irén minősítése'
Kiváó órákat láthattuDl! nagyon szép értékelést kapott ő is' A
kosrírlabda csapatunk a diákolimpia megyei fordulójára jutott tovább,
14 meccsből 1 1-et nyertek.

weitz Magdolna: Február a farsang jegyében te1t az óvodában' A Kazinczy Verseny
músorában szerepeltek nagycsoportos óvodásaink' A lenti és fenti
oüban is minden óvod.is beöltözött az óvónéniktel együtt' A blémai
muzsikusokat adtiík elő a gyerekeknek' 18-án Zsóka néni szeNezett egy
bábszínházat, ahol minden óvodás jelerr volt'
A csatomát megiavíttattuk' Kisebb javításokat végeáiink, készülünk a
tavaszra.

KerékgYáÍó Tamás: Tisáelettel és szeletettel köszöntök minden jelenlévőt. Február

Illés szabolcsI

probléma nélkiil zajlott. A Tesco kenyéI adomáíy pályázat kifutott'
Februrírban tartottunk egy sikeres rúa bőÍzét a közösségi telemben,
mfucius l-jén tartunk még egy ruha börzét' A napi munkák rendben
mennek. Újra kell ími az szMsz-t, munkaköri leírásokat. Malciusbaí
előtedesztjük'

Tisztelettel köszöntöm ajelenlévőket. A Szada-Nova Nkft' megkapta az
A1-es minősített engedélyét, ami egy éwe szól. Következő engedélyünt
július elején jrí le, igyekszünk annak is elébe menrri.
Az eddigi bevált módszerek alapján igyeksziink elkészíteni az engedély
kérelmet. Ami változott, a Nemzeti Fejlesztési Minisáériumnak
március 1-gyel az adatszolgáltatást el kell végeznünk. A
köZszolgáltatónak minden meglévő szerződését fel kell tölteni a
íemzetí minisztédum részére. A Szada Nova Nkft. kollégái és a
közmunkások az i'nkormányzati teÍiileteket elkezdték rendbe tenni.
Za|agyónlye utcában lévő telket kezdtiik el a héten, jövő héten
fol}'tatiuk az önkomán}zati tedletek rendbe tételét. Jövő hét
csütö!-tökJe sleremék Iaggy'tr]e't összehir ni.

oroszi Sándor polgármesterl Elkezdődött a kuka cs€fe, aki korrektiil lrzeti be a
szemétszállítási díjat, kapja a szadai kúriák kön1vet.

- Be'zámoló a leján ideju hal;ro/aloköl.

Jámbor Lajosjegyző beszámol a lejrít idejíi hatfuozatokól'

A Képvise1ő-testület 5 fő igen szavMattal ellenszavazat és taÍtózkodás nélkiil Jrimbor
Lajosje$ző lejárt idejú határozatokól szóló beszámo1óját tudomásul veszi'
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Napirendi nontok:

1. Napirendi pont:
Szadai Szociális Alapellátó Központ vezetőjének kínevezése.
Előteriesztő: oroszi srindor polgármester

Tóth Ároádné: Köszönlöm Szada Kepü selö-tesrii]etél' Tóth Árpádné ragyok. a

Szociális tgazgatók és szakemberek Magyarországi Egyesületének
tiszteletbeli alelnöke. Azt a tiszteletteljes kerést kaptam, hogy vegyek
részt a,l ezetői pá|yázat elbírálásában'
Több hel1te delegálnak benniinket az&t, hogy a bízottságban legyen
jelen a szakma is. Egy fő vett Iésá a meghiÍdetett pályázaton, ami
teljesen szabályszerú volt' Elolvasva a pálylió bemutatását, a leíÍtak
alapján szerencsés a szadai Hivatal' hogy az egyik meghatáIozó
aÍcu1atú teÍületnek varr egy jó szakembele, aki beadta a pályázatát. A
leíÍtak és a vizsgáltak alapján javasolom KeÍékgyfutó Tamás
pályázatrínak elfogadását és a Testűlet erősítse meg őt a következő 5 év
vezetői munkájában. Szada szerencsés település' Jó a lendszeÍük. Aki
magáénak érzi a telepiilést, az megtartja még olyan fuon is, hogy hozzá
kell tenni a párzt. Nem mindent lehet páÚben mérni.

oroszi sándor polgármester: Kérern Jegpő Urat, hogy a bizottsági iilés és szakértő

Jámbor Laios:

véleménye a1apján tá]'ékoáassa a Kepviselő-testületet'

A közalkalnazotti törveny kimondja' hogy szocíális intézmény vezetője
akkoI nevezhető ki, ha szakéÍtő vezetésével bizottság meghallgatja és
jaVaslaIot tesz a Képüseld-{eslülel .Zámára.
Javasoljú a Képviselő-testületnek, hogy Kerékgyártó Tamást mfucius
1-től 5 é\Te nevezze ki a SZAK vezetőjének.

A Képviselő-testület 5 Íö igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás nélkiil ' a következő
hatátozalol hozza:

9 12016. (o2.25.) szdÍnú Képviselő-testiileti hatáÍozat:

Szada Nagyközség onkormányzat Kepviseló{estii1ete a szadai
szociáis Alapellátó Központ intézmén}.r'ezetőj' páIyiLzali
kiírásra beéfkezett anyag alapján 2016. március l-tőI 202'.
február 28-ig szóló időtartamra Kerékgyártó Tunás 2162
Órbottyán, AÍany János u. 38/A. szám alatti lakost nevezi ki.

Felelős: oroszi Sándoí polgfumester
Határidő: 2016' február 29'

verébné Kovács Rozália: Gratulálok Tamásíak.
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2. Napirendi pont:
Szadai Szociális Alapellátó Központ Alapító okiratának módosítása'
Előterjesztő: oÍoszi Sándol polgármestel

oroszi sándor. A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kományzati
funkciók, államháztartasi szakfeladatok és szakágazgatok osztályozísi
rendjeről szóló 68/2013. (xll. 29.) NGM rendelet módosításfuól szóló
44l2o'l5. (x .30.) NGM rendelet' Az államháztaÍtásÍól szóló2011'évi
CXCV' töryény végrehajtrísától szőIó 368/2o1')'' (xII. 31') Konn.
rendelet 167,ts $ (2) bekezdésben kapott felhatalmMás alapjan a
törzsköíyvi nyilvántartás vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-
jével bekövetkezett változása miatt sziikséges adatváltozások
átvezetéséIe, hivatalból indított eljáTás keretében eseti, csoportos
adatnódosítást hajtott végÍe.

A szadai szociális Alapszolgáltatási Központ szenTe vonatkozóan a
MÁK átal vezetett, köáiteles Íyi1vántaÍtásba bejegyzett kormányzati
funtciók kódjait érintően, 2016' januáI l-jei alkalmazási dátummal az
alábbl \ állo/ásol át\ezelé<c meg1ö11énl.

A töEskön}.vi jogi személy kományzati fr-utció kódjai, melyek
megfeleltethetőek voltak az új, konnányzati funtció kódoknak:
- kormán1zati funtció kód: 102030 Idősek, denes betegek nappali

ellátása heiyctt:
- kormányzati funkció kód: 10203l - Idősek nappali ellátása
- kormányzati funkció kód: 102032 _ Demens betegek nappali

ellátása

A tórzskön}ry'i jogi személy kormán}zati funkció kódja' mcly 2015'
decembel 31-ével töIlésre keÍii1t:

- konnán)zati firnkció kód: 107054 Családsegítés, helvette:
- kormányzati funkció kód: 104042 _ Család és gyermekjóléti

szolgáltatás

A Magyar Á11ántincstfu által vezetett törzskön}^r'i nyilvántartásban
átvezetett kományzati funkció kód változásokat a költségvetési szela/
okiratában ís módosítani kell az államhááartásról szóló 2011' évi
cxCV'lönény l05. s (]) {4)bele,,dés. lalaminr azÁw. Io-C{1l'1
bekezdés d) pontjában foglaltaknak megl'elelően' tekintettel aÍra, hogy
az alapító okilatok érvén1'telen kormányzati funkció kódokat nem
taíalmazhatnak.

K&em a Képviselő-testiiletet, hogy a SZAK alapító okiratának
módosító okilatát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát fogadja el'
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A Kepviselő-testiilet 5 íö igen szavaz attal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkiil _ a következő
határozalol hozza:

|012o16. (02.25.) számú Kepviselő-testiileti hatarozatI

Szada Nagyközség ÖntoÍmányzat Képviselő-testiilete a Szadai
Szociáiis Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának
17112016' okiratszámú módosító okilatát. valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglal.t 171-2120Í6.
okintszámú Alapító okiratát elfogadja.

Felelős: oroszi sándoÍpolgfumesteÍ
Határidő: azomal

3. Napirendi pont:
Határozati javaslat szakszolgálati és iskolai ellátáshoz töfiénő hozzájárulásról.
Előterjesztő: oroszi sándor polgármester

oroszi sándori A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézrnényének
vezetője 2015. tavasza óta a szadai gyermekeket a veresegyházi
telephel)re - mel1nrek működtetője a Veresegyházi Kistérségi
Önko.máí}zatainak Többcélú TáÍsulása _ iÍáíltja iskolaéÍettségi
vizsgálat és tanulási kepességvizsgálat elvégzése céljából, továbbá ott
veszik igénybe a korai fejlesztést és a gondozást is a szadai lakó, illetve
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek'

A szakszolgálati és iskolai ellátáshoz törtenő hozzájárulás 2016. évben
összesen 208'000'-Ft. Ebbői a nevelési tanácsadás és szaká1ői vizsgálat
2016. évi önkomán}zati hozzájárulásának összege 74'000'-Ft, a kolai
fejlesztés és gondozás ez éi hozzájárulásártak összege 30.000,-Ft.

Az lÍltézIÍény 2016. évi költségvetése alapján a múködtetéshez
tanülónként 104.000'-Ft hozzájánrlást kér azon önl(o1mányzatoktól,
amelynek közigazgatási területén é1ő gyennekek az iskolában tanulói
jogviszonnyal rendelkeznek.
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A Kepviselőtesfilet 5 fő tgel szavazattal - ellenszavazat és taÍtózkodris nélkiil _ a következő
hatáÍo7'atothozza.

I1 12016. (o2.25.) számú Képviselő{estiileti határozatI

Szada Nagyközség Önkonnán}zat Kepviselő'testiilete a
veresegyházi Egységes Gyóg1pedagó8iai Módszertani Intézet
szó-fogadó Beszédjavító Altalános Isko1a működési
kóltségeihez 2016. janurír 1. 2016' december 31. közötti
időszaka 208.000,-Ft (azaz kettőszáznyolcezer forint)
támogatással hozzájátl|. (nevelési tanácsadás és szak&tői
vizsgálat: 74.000,-Ft, korai fejlesztés és gondozás: 30'000'-Ft, 1

fő szadai állandó lakosú gyenneke jutó mííködési költség:
104.000,-F0

A Képviseld-lestiilet a fenti köItséget az Önkonnán),zat 2016.
évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: oloszi Sándorpolgiínnester
HatáÍidő: azonnal

Török László 16.46 órakol megé*ezett az iilésle'

4. Napirendi pont:
Hozzájárulás a Gödóllőtől Szadára vezetésre kerüiő 20 Kv-os elektrornos fiildkábel
kiépítéséhez.
Előteriesztő: oroszi Sándor polgá.rnesteÍ

I)rozdik Réla: Az ELMÚ mebízásából Pracab Árpás ottó tervező készíti a Gödöllő
felöli szadát ellátó új 20 Kv-os eíergia megtáp1álás íyomvonal terveit'
A je1erÍeg akfuális nyomvonal előzetes egyeztető teryét a teNező
megkiildte és kéri az őntomiíÍyzat előzetes véleményét.
Az előzetes tájékoztaÍó szerint a teívezett új 2oKv-os megtáp1álás
szada biáoíságos ellátását is szolgálja azzal, hogy a légvezetékes
Íendszer mellett második oldali ellátáskent katasztíófa-vihar stb' esetén.
mint Íöldkábel működőképes maÍadhat.
Ezen kívül ésszerű és fontos megoldást táÍtalmaz:
_ kiváltható lefue az iskola teriiletén átmerrő 20 Kv-os floldkábel,
és a Íőtéri trafo és körzete az új rendszerről kapna ellátást. (a műfiives
pálya és udvaÍ a1atti 20 Kv-os Íijldkábel használata megszűnne)
- erről kaphatna a Vasút utcában lévcí MoNDI gyárfejlesztés
többlet enelgiát'

A teNezett nyomvonal szadai szakasza a Gödöllői Sony-tól induiva a
2104 jelú Íijút mentén ( Dózsa Gy' út) haladna' annak a DNy-í oldalán,
egészen a Vasút utcáig a MoNDI Gyárig.
A telvezett nyomvonal a főút nelletti járdába kerülne.
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A kivitelezés soúI kikötésként előíIhato;
- A szakaszos építés és azorrnali hel1,reálítás 100%-os méríékbeÍ
- Az epítéssel érintett szakaszon a járda teljes szélességű és

mátékíí hel}Teá11ítása illetve újjá epítése, alépítményekkel €gyütt'
Mindezeke a feltételeloe biztosíték kérhető és előírható.
Az öntomán}zat megbízottja ellenőrzése és jóváhagyása nélkiil nem
1enne átadható, illetve kifizethető a beruházás.

Előnykéít sololható fel:
- a biztonságosabb települési elektomos ellátás
- iskola Íöldkábel kivátás
- újjá épített jfudák

Hátányként sorolható fel:
- az epítés ideje alatti akadályoztatások
- meglévő járdák felbontása és az azzal járó kellemetlenségek
_ az i1yentor előforduló lakossági panaszok és kifogrísok
- nem váí problémák felmerülése

A Képviselő-testiilet 6 fij igen szavazattal _ el1eÍszavazat és taltózkodás nélkül a következő
hatálozatot Ilozza:

1212016' (02.25 ') sz^ní Képviselő-testiileti hatfuozat:

Szada Nagyközség Önkomán}zat Képviselő{estülete az
ELMÜ-ÉMÁSZ ZRT Szadát ellátó Gödöllő-Szada közötti új 20
Kv-os energia meg1áplálás Szada Dózsa György út járda ésjárda
melletti nyomvonal kijelölő telveit a Gödöllő volt Sony
ingatlantól indulva a 2104 jelű főút mentén (Dózsa György út
DNy-i oldalán) a Vasút utcában 1évő MoNDl gyárig támogatja.
EgÉttal a megvalósítás során a szakaszos és gyols kiépítést és a
felbontott szakaszok azorrnali szakszerű hel1reállítását
újjáepítéssel feltételként írja elő. A megvalósítás sorrín Szada
Dózsa GyöIgy út 63' előtti (Fő téri) trafóhoz az iskola teÍületéí
keresztÍil vezetett meglévő 20 Kv-os Íi'ldkábel kiváltását
(megszüntetését) a teÍyezeti' új vezetékől töIténő átkötését is
feltótelként szabja.

Feleiős: orosziSándolpolgármestel
Határidő: azonnal
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Polgántrestcri táj ékoztatók

- Szada, 4555/1' lrsz. alatti telek csele _ megváltás (Tóth László Szada, Dózsa György

út'1'7.).

oroszi sándor Dolgármester: A napiÍend kapcsán további egyeztetések szükségesek,
javaslom a napircndi pont elnapolását.

A Képviselő_testiilet 6 ftj igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás nélkiil _ a napitendi
pontot elnapolja.

- Várdombi u. (Kisfaludy utcától) villanyoszlopok áthelyezése'

oroszi Sándor poleármester: Kerem Drozdik Béla műszaki iroda vezetőjét, hogy a
napirend kapcsán tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Drozdik Béla: A Kisfaludy utcából nllóan a Várdombi út nyomvonalát leszűkíti az ott
meglévő 5 db villanyoszlop és 1 db hírközlési oszlop' Ezek áthelyezése
az utcai telelíiatárok közelébe fontos lenne a közlekedés javítása és

későbbi útépítés ' karbaÍtaltás e1végzéséhez, valamint a faiskolai
telkek éÍtékesítéséhez egyaránt.
A be&kezett fuajánlat alapján a szükséges 1 db feszítő oszlop
beépítésévei és a tóbbi áthelyezésével 933.000,-Ft i Áfa, összesm
bruttó 1.184.91o,-Ft.

A Képviselő-testiilet 6 fó igen szavMattal ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
haláfo7alot hozza:

13 120|6. (02'z5.) számú Képviselőtestiileti határozatI

szada Nagyközség ÖDkormán}zat Képviselő{esttilete a
Vfudomb utcában lévő 5 db üllanyoszlop áthelyezésével és 1 db
fes7itó oszlop beépiré<erel meg|>izza az tL-Mi' SZoLG Kft-t
(2100 Gödöllő, Repü1őtéd út 11.).

A Képviselőtestiilet a kivitelezési munlákloz sziikséges
933.000,-Ft + AFA (azaz kilencszázharmincháromezer foÍint +
ÁFA) összeget az Önkormán1zat 20i6. évi költségvetésében
biztosítja.

Fe]elős: orcszi sándol polgfumester
Hatliridő | Monnal
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- osz u. közviláeítás'

Oroszi Sándor rrolgármester: Kérern Drozdik Béla műszaki iroda vezetőt' hogy
tájékoztassa a Kepvjse]ö-testüIetet az ósz u. közvilágitásának kiépítése
kapcsrán.

Drozdik Béla: Az ósz utca végig a 200 illetve 400 Kv-os magasfeszilltség légvezeték
nyomvonalán halad.
Valószíniileg emiatt nem készült korábbak közvilágítási hálózat az
utcában, mive1itt csak Íijldkábeles vezetékezés és alacsony kandelláber
oszlopok alkalmazásával lehet közvilágítíst kiépíteni a
magasfeszültségi hálózat közelsége miatt.
Lakossági igény érkezett a közvilágítás megoldására'

Az ELMÚ-SZoLG Kft Gödöllő előzetes ajánlat szerint a beépíterrdő 9
db 4 méteres acél kandelláber 36,w-os kompakt lámpatestekkel,
eígedélyeá€téssel 3.980'000'- Ft + Afa mindösszesen 5.054'600.- Ft
1enne.

IJgyanez, de nape1emes ledes lámpatestekkel 4'395.000.- Ft + Áfa
miÍdösszeseÍI 5.58 1'650.- Ft lenne.
A JUKo Kfi velesegyház ajiíílata a köv€tkező:
1 'DóZsa György úttó] Korizmics útig végig 18 db oszloppal nettó:
6.993.288.-Ft bruttó 8.881.476.-Ft
2. Dózsa GyöIgy úttól Aranyhegy utcáig i4 db oszloppal nettó:
5.805'602.-Ft bruttó'7.3'] 3'| 1 5.-Ft
3. Dózsa György úttól Amnyhegy utcáig 7db oszloppal nettó:
4.939.936'-Ft bruttó 6.2'73.'7 18.-Ft
Emél az ajfu atná fenti összegekből a loldkábel anyagára megtédtésÍe,
kerülhet utólagos elszámolású felajánlással.

oroszi sándor Dolgármester. A közműhálózat kiépítésének kóltségei o1yarr jelerrtősek, hogy
ebbeÍ a költségvetési évben nem biztos, hogy ebben a fomában tudjuk
Íinanszírozni' EzéÍ további ajánlatok' átalakítási feladatok és
vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt a plojektet meg tudjuk
valósítani. Javaslom további informácíók beszeüését és a íapirend
elnapo1ását'

A Kepviselő-testüiet 6 íii igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkiil _ a napirerrdi
pontot elnapolja.



Drozdik Bé|a:

6',7

A Ma.gita utcai lakók nevében vasa Zo\táÍ ottani ingatlan tulajdonos
írásban k&te a MaÍgita utca 500 m-es szakaszának (csapás utcától a
Csatifui utca fe1é ) mart aszfaltos kiepítéséhez 4,00 m szélességben az
önkormán}zati támogatás megadását'
vasa Zoltán mellékletként csatolta a műszaki megvalósítás leírását,
valamint a költségvetési kitást. (tervezett út szelkezet : 20 cm vastag
zuzott kő stabi1izált útalap 4 cm vastag mart aszfalttal)
A tervezett munta fua bruttó 7.467.600.- Ft ]enrre.

A kérelmező a költségek 50%-os öIleÍős biztosítását vállalja.

oroszi Sándor (Szódás): ElőszöÍ a csatoma beépítése lerrne a legfontosabb. ArÍa kellene
előszöI összegÉjteni a hozzájélrúást, meÍt értelmetlen 7 millió Ft-ot
Iákölteni úgy, hogy a csatoma lákótés nem készült e1. Bármilyen utat
építiink, a üzelvezetésre gondolunk' Fölső lészre kialakítottunk egy
szikkasáó tiío1ót, ami a vizet megfogja és nern engedi' hogy végig
folÍék a csapás úton'
Vasa ur ajánlatában 20 cm kő és 4 cm maÍ aszfalt szerepel' 3 m3 követ
kíván beletenni, az 15 cm-Ie jön ki, nem 20 cm-Ie' A fiildet nem
szoktuk viÍni lerakóba, az nem hul1adék. Az utat aZ ónkormán}zattal a
Trans Motors Kft. szerződése alapján kb. 2 millió Ft-tal olcsóbban meg
tudná építeni.

A Képúselő{estiilet 6 1ő igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkiil _ a következő
határozatot hozza:

Í5 12o16. (02'25.) szanú Kepviselőtestiileti határozat:

Szada Nagyközseg önkormanyzat Kep\iselö{estii1ete a MaÍgita
utcai lakók (Csapás úttól Csatfui u. felé töfiénő) 500 m szílfud
burkolatú lakossági útepítési kezdeményezését nem támogatja'

A kéÍe]rnet a Margita utcában töIténő csatornázás, közmú
kiepítést követően a Kepviselő-testiilet ismételten trígyalj a.

Felelős: oroszi sándolpolgármestcl
Határidő: azonna1

- Hatifuozati iavaslat NagvdobÍonY testvéíte1eB!il9s,]!!!!oQg!!!g!!![

oroszi sándor Dolgármester: Testv&településünk meglrívására Nagyközségiink Képviselő-
testiilete és o$zággÉlésí képviselője március 11 ' 13. között ellátogat
Nagydobronyba.

országgyűlési kepviselőnkkel egyeáetve javaslatot tesziint a Tisáelt
Kepviselő_testiiletnek, hogy a látogatás alkalmával a Nagyközség
költségvetésének a testvértelepülési kapcsolatokra szánt keretéből
200'000,-Ft (azv keÍíőszázezel forint) ijsszeget ajrándékozási levéllel
Nagydobrony testvértelepülés részéíe átadjunk.
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A Képviselő{estiilet 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás nélkiil a következő
hdtátozaÍot bozzd'

1612o16. (02.25.) számú Képviselő_testületi határozat:

Szada Nagyközség öntomáÍ}zat Képviselő{estiilete
Nagydobrony testvértelepülést 200.000,-Ft (azaz keltőszázezeÍ
forint) összeggel támogatja, melyet a 2016. 03. 11 13'

időpontban történő látogatáson adományl€véllel kíván átadni.

A Kepüselö{estiilel a lenlj ö!\/cgcl az onkormányzal 20l ó. ér i

költségvetésében a testvértelepülések kapcsolataiÍa betewezett
összegből biztosítja'

Felelős: oroszi Sándolpolgármester
Határidő: azonnal

- Táiékoztatás Szada PaÍk Kfi. adóelmaradás ügvében meqtett eddiEi iiqüntézésről.

oroszi sándor Dolgármester| Tájékoztatom a Képvise1ő-testiiletet, hogy a szada Park Kft.
adó elmaradása kapcsá mai nap folyamán telefonon egyeáettiink
ügyvéd únal,jövő hét kedden személyesen tfugyalunk az ügyben'

- Czibere TáncegÉttes kérelme.

oroszi sándor Dolgármester: A Czibele TáncegÉttes 622.200,-Ft-os tánctábori igényéből a
tesfilet javaslata alap1án az együttes tagjai 255.000,-Ft összeget
összegyíljtöttek, valamint Bakos Zoltán vállalkozó s4)onzoráást
ajfurlott fel 300'000'-Ft ósszegben.

A Képvíselő-testiilet részeről kiegészítéssel javaslon 150.000'-Ft
odaítélését.

A Képviselőtestiilet ó 1ő igeí szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
hatáíozatot hozza:

11 /201 6' (o2.25.) számú' Képviselő_testületi hatfuozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a czibere
TáícegÉttes tánctábol programját 150.000,-Ft (dzaz
sziöt\enezeÍ lorintt ös.zgggg1 lámoga!a al onkormányzat
2016. évi költségvetése terh&c.

Felelős: oroszi Sándolpolgánnester
Hátáridő: a7onna]
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- Családi naBocgr9!]!1943q

Oroszi Sándor polgármester: A családi nap 2016. április 30-án kerií megrerrdezésre. A
rendezvény költségvetése 2.4oI.026'-Ft, a lakosság veídéglátása kb.
400.000,-Ft.

A Képüselő-testtilet 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
hatáÍozatot hozza:.

18/2016. (02.25') száÍ'nú Kepviselő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség Önkonnrinyzat Kepviselő_testiilete a 201 6'
április 30_rín taltandó családi nap megrendezéséIe bruttó
2.401.o26'-Ft, (azaz kettőmillió-négyszázegyezel-huszoDhat
forint), a lakosság veídéglátására bruttó 400'000'-Ft (azaz
négy.zázezer lorjnt, összeget biáosit a7 ö[kolman)Zal 20lo.
évi költségvetése terhcre'

Felelős: oroszi Sándorpo1gfumester
Hatrlridő: azormal

' ..1848 méter futás" Szadán:

oroszi sándor Dolgárfuester: Már hagyománnyá vált Szadán az .,1848 méter futás".
Elkészült a plogam költségvetése, kerem a Képüselőtestiiletet' hogy
hatiíÍozzon a támogatás ijsszegéÍől.

A Kepviselő_testiilet 6 fő igeí szavazattal ellenszavaz at és taftózkodás nélkül _ a következő
haÍáÍozatot hozza:

'9/2016' 
(02'25.) sz nú Képviselő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség ÖnkormánJzat Képviseiő{estiilete a 2016'
március 11-én taÍtandó ,'1848 méter futás'' Szadál plogramot
12',/ '250,-FÍ (azaz százhuszonhétezel'kottőszázötven
forint) összeggel támogatja az onkormrínyzat 2016. éyi
költségvetése terhe.e.

Felelős: oroszi Sríndorpolgrármestcr
Határidő: azonnal
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- 25 éves a Maqval védőnők EgYesiilete

oroszi Sándor polgármestcr: A Magyar Védőnők Egyesülete Közhaszrrú Szeívezete arról
tájékoztat, hogy 2016-ban iinnepelik az Egyesület megalakulásának 25.
évfordulóját. Az Egyesület a védőnői szakmai érdekképviselet mellett
felvállalta _ az akkreditált konferenciák, szakmai továbbképzések
megszervezésével, szakmai továbbkepző folyóirat kiadásával a
vedőnők tudásanak frissítésében' a tudományosan bizonltott kutatási
eredmények ismertetésében való ki'zreműködést, annak érdekében,
hogy a vedőnői hivatás a kor kihívásainak megfelelő szinten szolgálja a
1akosság egészségét.
Ta8jaik az Egyesület által szelvezett rendezvényeken,
továbbképzéseken kedvezmények Észvételi díjjal, egyes esetekben
t&ítésmentesen vehetnek lészt' Az egyesületi tagdíj esetleges
átvállalásával az Önkormányzat is támo8atni fudná a védőnők
kij1tségkímélő Iészvételét a szakmai plogramokon'

A Képviselő-testiilet 6 fő igen szavMatta1_ ellenszavMat és tartózkodás nélkül a kővetkező
haíáfozatot hozza:

20120Í6. (02.25.) száÍ1i'ú Képviselőtestiíeti határozatI

Szada Nagyközség oúormányzat Képviselö{estiilete Nyilas-
Kádas Judit és Hódi Edit védőnők Magyal védónők Egyesiileti
4.000,- - 4.000,-Ft összegú tagdíját átvállalja, ezzel támogatva a
védőnők költségkímélő íészvételét a szakmai programokon.

Felelős: oroszi Sándorpolgármestel
Határidő| azonnal

Egyebek:

A Szadai Székely Beíalan Álta1ános Iskola Pedagógus Szakszeívezet helyi tagjai keresték
meg az onkormán}zatot. Fekete Eva n}ugdíjas pedagógus idén 90 éves és az idén 70 éves a
diplomája (nrbin diploma). 1963-tó1 n}'ugdíjazásáíg tanított matematikát és fizikát' i1letve
alsós osztályokat. SzeÍetnék, ha közösen emlékezetessé tennenk Éva néni számríra az ic]ei

évfordul ókat'
A széploru Löszönréssel e' eg1 ajrindélc.omaggal megemlekcziinl Lr a nénirdl'

oroszi Sándor polgármester az iilést 19'20 órakol bcrekeszti.
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oroszi Sándor_/
polgarmester


