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sado Kózség öíkoúán'zat Polgjmesten Hivatal hácstemében

náJcils

2'1_én l6 00

ó!a!ol nee1anot KéPviseló tBtijleti úlésől.

J.lcn Yannak| orszi sándol polgjmBler, Pellá]r rl?ád alpo]cámeíÍ, vrabóly

2o]ó'
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Kovács Rozália, képviselók
Vé.ssy Lászl ó oazáÁgyú lési képvise]ó
Balog Mihá]}né pónzüg/i vÚetó

cnglo Evajkv.l*cló

Pétd külsós

b'oltsági tag' Farkó Imr€ l.eaeds'
lllés szabolcs szada Nrva N*ft' ü&wezetője' Pálnrai zoltá!, (osik
Veídelné.Drozdik Béla nüsz!ki noda Yezetóje' szóke Zohán ralezledes'
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Kózség intéaényveuetóinékbszáno1ója

Beszámoló

a

leján id€Jú halározatokól'

Nroi.ondi pontok:
cödöllói R€ndórkapitányság begáno]ója
llóteriesíó: orcs,i sándol!Ólg]'mester

a

tclcPülés }ózbiáonsági hel}zetéról

Tájékoz1aLis szada Na8yközség je$zójének kinevqéséró1'
Elóle i!sz!c[ oÚszi sándor po]Eánnester

szadai szociális Álapgolgáltat6i Közjont s,jknai plo8lmjána| jóvánagyása'
valamintszeryezeliésMijkődési sabál}%tánakelfoBadása'
Elótúisztö: Kcókeyánó Tmás SZAK vqetőjc
HatáJozali javaslal tolepülésfejl6zÍés éftlekébenlöIténó lelckvásárláyól
Elóténesztó: oroszj sándorpol8áincíer
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csilvölgyi wós Albeí vadászláJsság lcrülct igónyónct c1óldcszlése'
Elótcr]csáó] oroszi sándoIpolgnmester

Ajánlatjosi képvisel el él lálásán
E1ólajesáő: oroszi sándo! polgámcíd

tolgármoÍcri iájókoztatók

_
_
_
_

Javaslalot kéréseszadáéÍ' kiLüntcló dijal ]opsán
'l'avaszi hadjáEl láfoog'tása.

szrdá}úl Kfi' és Forintos BalriakéE].re.
J

ók ai út as2fa11o2ás teNezése '

Berek útépitéskómrűvdsíés elókszitésáe

tmulmánÍe

'

H!úr út útépítésnűszali cl]cnófése'

BjfullsliEi

e ]őlelje

s'lése k

a megielent képviselókcl' lalmint ncghivolLa]Gt
Megá]lapitj4 üÓgy a Képvheló'testijlet 5 fó jelenlétévelhatáÍozatkéls,
ésr neg.yitja
velébné
Kovács
Rozália
clut@tt.
ézéílinNjelen
Tó.ók !4'ó lguolta.lésit'
c üléseD'

oros2i Sándoi polgjmcstü köszönli

Az

intézmények beszámolójánál

A Képüselö testijlet

5 ló igen

u

a szAK veZeLEe szinrol be, a lőbbi inlézna}rydeló

s7lvDaíxl ' elleíszav'rt

és lartózkodás

nélkiil a mpircndi

7l
]'{!nirc.d előÍti nÓnt:
Közs ór i ntóznrón yvczcló inek bes,:!nr

ol oj

a

furéks'ártó l'an'ásI Az elmúlL idöszdbÚ sÓt mi dcn lóíónl' Várcius l6 ]E tö7öll618 L3
ólclnhze't fudfulrl szétos7tbj L]díót, konzen'eket, nma nargadlÍ
IanalmÚoll a .sonaE
oroszi sándll (szódá9 scgihó!óvcl a Jol'üDiláttól lóbb *tlap
hasaált ruhát tutltunk elho2ni' !Íjts2eÉtnéke7iLLon m egk d s2ij. ni
Ma kaPtanr nreg az él9lnriszer b!n}'tal való egyúl.Drúkódési
megállaPodíí, 20l3' Drircius ]]_ig újból p.nnerck Yig-Wnl |z
ni8yon nagy s€gi(\ég azo szad.i F.lgár.knak' xklk dszo Llnak a
lánogatásm' Nali muntábú fun{lbc. /aJlil üindcn' klub lagjljnl' élik
a n|rdcm.pokil, kü]önhó7ij r€'xl37lé|'veken ve\7|ek rés71
Frő| f.liil !Á]lahInk r s/AK n]űkódlcló!. kxn.(ii ]]
.rjlll) Fl os á kÜllsÚE\clés. ]ó milliól vállal az önkonnánlzal. Lcncl.
hogt el é! fulyüli]l költsógcsöktcntis kcll bcvczchi, vag} Ólyan
plusz leladíÍ'amirc ad .z allam Fen71 sok J rús/!fu]a embel' r
hivatalban is láljuk a 5egaly kótlmc} k]t$r.

oro5ZisóndornolgÍrncí.r:

\

o,.r',t oJ 1,t. , I 1.0..

\_.n2.! Koordnráló lloldnrg

fo!

tJL

rJ .lt,.j,At(..

fe]épiilli' ctnck .rcgfclclócn
elke/dlúlr mlrciLsban .z adahzolE.ltalások]l l.lyckslünk nn.de.{ a
l.gpl€oizebbcn e]r.gc/ni' A li'l!b!n illcks,ünk !kij/munkisokhl as a
saiát dolgozónrkkal a kij7területekel lÉz1ínt!l1xnj. gondo7ni Na|]
s/inlc..gycltctii.* I01galncícr Uf al'
oroszisándor

Illés s/ah.]c\ és o(}/j síndor (S,ódás)
cnnck
'no
Lap.sárr lé5zt vctt cly konl'elencii!

oolgár'ncsi.r:

APnlr\hln nre]+eld]ü* a lomlalJníl]Í' l ki'7eti .relL]izonil
.eycztettün|'

Ko

bbl óYdk.ek.]egJélelüen elleDóIizzüli a kontólcr.l

o.os2i sándo. Dolqárneíer: Koordináclós me3beszéléífognil tanali a lomt'lúills
kaP.só oda kcll iayclni Ta h. hoay csal szadal Ptlg& I Jl le a
hU]hdék.l Ncn tud]Ik válLaL''i. 1Úgy nás t.l.tülésÍij] jd9 hozzík, és
jn]]l]ós plusz

Bcszánoló

oroszi s áldo

a

kiadásJ.k leg*n€k

lc]áÍ idc]il hatáÍozalohól

I pol

rárnc stcr beszánol a lejád idejú haláDzl okJól

Képvise]ó teÍület 5 fó igen szafuaital ellen\/avuat és t]rtózlodás nélkúLomszi
sijndor pol!ánncstcr lcján idcjü haláozalokló] !?ó]ó beszímolójál fudonrísul vcszi

A

teÍák

Árr):nt ]ó ]o

lnakolnreggkclclt

7l

Gódöl

at tánys ág

ló ] R end óIk

b cs

zámo

1ó]

llótenes'ó: oroszi sándol'o]g'mcstcr

a a telepü lés közbi

ztonsági hel

yeléól

Polgáflneslel Ür, Képvisclók, ked!.s vendégek! s7
1ekintelében roslz tcnd.nciá|Jól. problcnilkró]. Úon.all i.LólkÚdós '
i8ényló esetekÍij].].6 s7ó
oszágosan 270 ezeI büncselcknrény tól1ént az elnúh évlren' ez ló l7
1t kal kcv.scbb..rint M clózó idószikbM Ezt a tcndc..iál a Gódö]lói
ReldóÍka líny\Jg és az aszódi jírísis érZékellevr/]gí|r* en.ek ],
okál' .ilyon nagy vllLo/ísol nor vollak a Elditség életében a
korábbilkhoz LéFí F|kéP/elheii'' hoav a m]8úciós hllás Iiit
.sökkcnlck a !olyol clleni biilrcselchnétyck'
Ná!!tl örÜliiú, hoEyez oteodencia Pcsllrc8yét h irifictt., hajdncm
10 % os a.sökkdií lcaiszüálial.z clózd óvhcz kópcí
A cijltijllól Rc dórkapilá|ysádroz e
ós Gi]döllóljírís hí./ik'
jsneíté
^szódi
vnh bűn.sclckmónyot wánJ 2015 élben a kor:ibbi évhez
Az
kip.st 16'l % os c\ökk.nóslnuLal
Lzmayszínrahho,kéI)€í'hog!Íjl elVonóiényezi'voLl'Nap] sz]nl.n
lótszáDlriámyal küZdúnk' oyakoÍlalilag .z clDú11 évbcn ]7ó7
Tis21Ú1t

A lakos\'g bi/tjnságólzclc kap.sli. s/eÍchémel.l]ndani' hogv }eí
negtélren ]o'0o0lakosa216btinc\c]ckDénrjulol1. l'csln.!y.sokkal
lcnrdlcbb bij|csclckm ény s,e'n ponlj

ábó 1,

nrfu az oIszigóbhl

ftll.

Giidi'llrjl Rondörkapilá|ysá! csclób.. ]0000 lak.Ya ]55

A

db

bűncscl.knóny]u( 20l5. óvbcd. E7j.lcnrij\ja!u]ás aZ clóZó éYi l85.7
hez kéFsl van.lyan telelrü]és' nhol 1000 flne a-5 binrcs.lcknóly' ós

'
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' (o'l'bi 'Ú''!''

l'F'

vere\egyh'o. és slad'. Ú\ek ólJ kjeg]eosú]yo7oí számok van.ak'
lrdijkenes kicsjl
s,ada lhzonylalábfur t.lán ál á
'e.hclrcbb
bogy
J
kó7terüleien
legDaayobb sikeÍ'
elkóletclt búl.sclcknlóny.k
szána ]clcnlóscn vhszaesett. az elDúlt iv sorh nndösszc 7 cselbeo
cósz.tos büNsclckjrónyck ósszclólc]c kJtcsín láthaljuk' hoa} .
^Z
vaey.n .llcni büncsclck'nóny tcs7l ki ! lelepülése! .lkövctclt
büncse]eknény ]elét Je]lcm'jek az ]p.óbb lopások LakásbcIórés'
nrúlrely belóIés, n]el]éképúlelbelöús' olya. cószxkos jellegij
büncseleknény. amj orás telepúLéseken lóíóÓik szadín nem töl1ént
Egrób biil.sclchnónyck!él okml h n\ii,is' kózlekedési
biin.solÖkmóny. Balesclc* ncg.ló,ését púbiljuk nrcsoldel'

Kózlekedés szeorpontjábó] túl nJ8y foryalonüól beszólhctii k
agy
^
lorealom, kapkodás ós rohalis miatt lörtcmck köz]ckodósi bJlesetek
van egy láblá7'tunk bcszájnolóban' Úol j le]€Pülés közLekedési
baleseteit n]ulalJk bc '9 bálcscl ogy ilYe. l'o.gallrJs úínrnen] súlyos
!7ín de B0 9; .s ca]3lkedé$ mutat

óíókcn. hol]Y n.m *ell vÚle
végre
F.rkas lmre r.gzred€s: TúlnrutaL uo!
' beÉnde7ések€t szadán is l'oglaltozni.
sikcól a sebeségnéÍij
nrűködlel ' Á ]ó
é'ésülakosok Út szeEtnék, Iroay sebesség
lc8ycd. trlkczdtijk
'nérés Ebból clég $k
ezt a levékm}sógctj dc sok tá!]adáí s kPtunl
vizsgálxt volt sok embemek nm tetszelt' szaknrlilag alá kellctt
lánaszlanunk, trogy nriéfi ott nérünk Azok a készülékek anlit
hasz.ílL.k Í'J n'nldcnt képcscknózli mobil tclcfo!, piros át]óÍás. íb.
l]árom helyet tJláhlnk szaddn' ah.l engedél!e71ék ! hJs/.ílatái
szcro csáe halálos balescl nom lÜíanl szid'n. súlyos balesel igen.
l-jts'k. hogy mie lcnr les7 szanlció. az illxnrpolrárok nclr lograk
vi]to'tatni a kö7].k.dasi morálo ' sokla] ]álványosabban te]l
Iellépnúúa szlbljlj.slcgóll.l vünbcn T|]án u illas !9zeléscl
.sökkeDIek. l lú5!é1kiin]}ékéo is $k akc]ó lesz szJdín és Veresegvhiz
kóm!ékó. is' holy bi'lonságosJbban kazlekedjenek .z .lrbdck
\.bL' lo'.lcdi'i ]-''é' . 1 ' ''l'p'Léc'' \ l' '' '
'
belylctÍöl Únyil, ho!} l'esl nrerrén bcliil clr lalálkoztuú a nl_i.j x
migríclós ár]datlal' volt anrikol mpolon lcrcsztijl k.llcLl
e]]eni'.7núnk oda tcllcll nonic az c.ól.knel ahola szükséges i]li
A kórzeli nregbi1oltJtaL n.n vss7iik cl a (..ül.töl
Ko!ács Agoíon I tii'm Íé\lóÍelavaly tLdtJ.k ku{yít bl/tlsitmr' de
s.]llos lcnr minden te.ül.len l'clcll mc8 Mosl Aeoíon iÜ kulyát kap
Köszön]úk Dnrd a kutll. .]ind ! sebessé8nrérésidószakilrx! !}djtott
segi(égel Bi7.n bcn .. ho8y cbbcn al óvbü] is hagjnló lii'is

!j!Ér!!j!!l

r\

híí'.Í]óris ponl hol va!szadá!?

!.szrldcs] A sebeségnréó ké:^lékekel rendin aLt] mellen hiloDr lábú
8llvfur]Ta kilrelyczYe lehel hlszníhri lclcpülós vcgón
cgr po.l'
csalás t.a kdülyókén x másik, a hannadlk nlcísi 'an
Pon( ] szűos
1ig óJák]] njnd]íélfun]ba cng.dólye/ JnréIésKapitánvsáli szintc!
.]4 .]7 pont

vú |chcióségúak újabb pontot

Ya.. AmlnL

kÜclölni.

.tlol

q}eztetü|k róla. hogy hol lcgyen valószi|ú]ea Molyolód fcló lcsz
Lljclöhc. sajnos va., ahol lilos alkalnazui. Ezck c_gyik rószc a
scbcsséakollá1ozó láblík h]tály2 volfunk kinl lrejáláso .
o.os7i sándorís/ódál): MÓ( s718ontollák

1óók László l7

a

lcllótclekcl? Róg.n lóbb h.lyen Yo]l nréÍés'

05 ó.xkol nre8éIkezetl'

Rége| neD vo]iak ilyco modem készú]ékei, ott állfulk nrcr,
á]lo1 alanü* Most kózlekedési és pdkolási rcndct bÚtarlva ]chcl
n]eg'llni Bc]só kolüoll. lnli nlkább j.bbM s7'bály.'7a H] vao
nregíaleló \la}maj indok, .l'tol clóbb uLiób e.gedél],ezik ltLjbb
nree.]ijz. j 57€Íehrénk a balese(ekel

oroszi sándor Dotgárncster: Kihzönjiik szópcn a bcszánrolót Non fudom clÓnri 2t, ho8y
kelló hotékonysággal és gyosaságga] javilsák - ulal LétÍe ke]le.e
hozni ery koolninácjós bizotlsáeol' ahol ! rcndó$ég. Ielepijlés vezeiói
vann'rr jclcn ós funi ott tonkjél pnblénra .lhangzik, azl nrcr kcll
is' hogy el]enó.iz.l *ell' hogy lln e
oldani' Ara kéÍh
valakinek joeosiIványa'^gÚsont
nril kcEs ! Le ]elen

ollvl$do! 1s!!!!!ü !'ek

ól! van

a bLi özói Lözóssi!. akik idósckrról csald$al
kölctick
'1 5 éy.e vl\s7a.1énij]eg hllImr ]ehet'
bogylel I'elblkk.Drak' eblren sikenilt ralami leld eitésl 1emi']

'
cl búlcselekmény€
ket

!4dqh4

]leves é5 GyóI bcgyibm sikcriill ka( biins2cN.l.1.1 Í'eIjLalílni
e'nbed v tek el Hoss/Js n}..l]7is volI elem/éselkel']ó
.sapalolsilen]lt nreEloe.j vá. már beisnrerés al ú8yben 2 ]00.000'
Fl Ót, dc alá 5 milL]ó Fl oi ls vittek el idijs enrbereklij] F7ek oLFn
jeueeii bii.csclÚknóryek' nrint cgy óbcn a 3épl'ocsi lopások rollak
Külön nylnrolás Í'ár rcnr nregy. Mobilhak, fonlos oszáeos.! kövclli
Úlfúlt ilbct o6zá3.s koordinacló alaklll AZ
az eseméoyekel
^2szd'ólyck bjztonságdnal ncgó!ísít a Gödól]ój
idós, kiszolcá]laiolL
Rcndórkap jtántsóg :1ivügyének {eklnLj

!.9!4!k!:

cődöllóó]2

o.oszi siüdorDolgánn.stcr: Á kij'e! megbj^llelhelye/ésévcl katcRnaüJn ]i]litotLDk

k]

anvag!kal. hogv áll eZl

s7ókc Zoltón r''lc7r.dcs: Iol}"oraLban

vL'

r.óg

lün

ó .,.tnr!

! Lellcs anya!'

ol9!zi-s!J.&_-p9!fu!5!!! A7

cg}'ijttniilődés
Rendőrka 1ínysijg köZöll'

ó nj igcn

szalazattal ellens,aluat

21/20]ó

(0]] 24

és tifózkodás

trélkül a Lölctlczó

)slúnúKép\ise]őtestű]eli holározal:

sáda Na!-lközség önkonnán}zal Kópvhc]ó tesrij]e(. a
Giidijl]ój RÚdórkapitjnysá.e 20]5' évbcn vég/el( mJntr']á.ól
szóló beszimo]al tL.l.nj&ul \e!,j'
Fclclós: oloszisindolpoleánncícr

71

Tájékozlalás Szado Naeyközs* jeeyzójének kinevezéséól'
ElóteneszLó: oroszi sándorpolBárnrestel
Tisztelettel lájékozlaLoÍ a KépYiseló lestületei' vmdéeeinlet'
nocy a kiií ]cg}zói áuásn ]1 pályázal é*ezelt 'l'e3!ap délulán
folyamón bmltattoztak a pályázók'

9!9g!!!cq4!cé!!4!s!9!!

Bmutatkozásoklt kövctöcn

lál

a

KópvNlő_tcíülct

nev'fr

íláspoílj n

ki jégy7ón€k Á téstületbő]
tóbbm dolgoztu.l nrár szilüával' aki aÜee}zóként dolgozoí a
Íieyclcnbe véve dr.

s7ilviát

hivatalbm.
Ma a hivatol dolgo,óit is tájéko'altam a dö.téyól.

A Képviselö lé*ülét ó ld igeí szavazanal ellenszavazB1és tanózlodás

22l20]ó (0]'2'1') szá]nú Képviscl ó'lcstül

eti

nélkúla követk€zó
lal]hozal:

szada Naaykózség Ónkomán}zal KépvGelő t€stülete szad!
Nagykó^ég jegrzójé.ek kinévÚéséól szó]ó tájékoz.atót.
val mint dl' PÁl s zil li a j ee)zó kinevezését fudonr ásul veszi '

Felelós] oÍÓszi sáídor l)o]gám€stel

szadal szÓciális Alapszol8állalási Közponl szalnai prcgmjána! jóvánagyása.
yalamiDt szerve7eLi és Mrjtödési szabál}zalám! elfÓgad'sa.

Elólíieszró: KBéksyá.'ó Tlmás szAK vezetEt

E!Í!E!!!!f14é!!

20]6' jmuáI lról név, vahnnrt koináqzali fu.lció változása
mi att szilks é96 a szeNezeti és Múköd és i szab ályzatot módosi tbi.

A Képvheló_testiilel 6

6

igen szuvÚat1al ellenszavzat és hrózkodás

2]/20l ó.

(03

nélkiil a következó

'24') szlnÚ Kclvhcló1éslüleli lrllirozal:

szada Nagyközség öniomán}zat

Képliselőresdilete a Szadai
szociáljs Alapszol8állatási KózFo.t szatmaj poglamját

o'J J4J''/4pl|'

lelelós:

e'VúÓoe' c'h'rJlJ'.

o'os7] sándol po]gámestel

'Jo]

7lt

HatáJ.zali javlslal lclcpülósfc]lcszlés érdekébcn tőíénó tclckvísiJlásól (sZlda, 58o.

Elótel]esÍó: oIoszi sáDdor polgrmesL.I

c

oyes és cllogadotr helli é tésj szabál'2al és
szabályozás' ^z
ten' s^n.l & Ády Endre ulca és Ketalja utca közöt
lcÍczctt únryiláya no* Í]r k€ú]hetoe. nilel lz útba csó iircs tc]clr

9.r9!ai-$d!L_p]r!gÁ!gr!9!:

''.0 \'''

n''éar'l

o

l.ni]eléfr 17

ol' /'

Á

,'' ''d D.

'
']ado
óó lo. q ''" n' úo) ó''
ela l] 10 500 000 Ft vételíratkénre

\'!'|

J

'

(ttldl'l

Ál

óíókcsitis lcbo!}olilásához éfiókbccslcí kiszilclLünk' n.ly szernx
lant jngxllan lorg.l iíékel0 600'000 Fl
Á tcn'.l.ll úÚ'j'itís. közscEbclsó köZlck.dú\i l.helijsé3ének és lözmü
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létrchozfi a tóltóálloDr's állal jelenle8lem haszlosÍott 1erüleiel ú3r.,
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hozzá]ánlásmkat ahhoz, hlcy a pályá( léfuehozlralósá8a ádekében
FonnLos Bcatnx vállalkozáso használhmsa a bórell lcNlct clólt !}lgati
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testület á]l:]spÓ.lja a tc iszpál-\ra kialakfísa kapcsÍr. Magen raszóó]
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]qme anl r 1Íú]elre' amll h|yn:jlJánosék leú]elébó] N'lc! kcl1.ó7nl'
lroay hán! n_ le!ü]elrijl van szó' ugyanczzcl a k!óldral lchc(ne
szánol j x pnEz lerj$zkedést Az ópitéíúlóságl ós7kn]6ég !
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