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JEGYZiKÖNYv

Készült: Szada Nag].község Ö.kományzat PolgáÍmesteri I'livatal tanácstennében 20]6.
ápfilis 18-fu 16.00 óÍakor megtafiott lendkívüli Képviselő-testii1eti iilésről'

Jcleí l'aÍÍak: oroszi Sándor polgármester, vrabé]v Ba]ázs alpolgiínnester, Petrák Áraad.
oroszi Sándor' VeÉbné Nyerges-Kovács Rozália. Pintér Lajos képviselők

dr. Pál Szilviajegyzó
Cziglan Eva ikv. vezető

Napirendi pontok:

1. Napirendi pont
A' csíky & Társa Bgruházás-szervező Kkt' ajánlata közbeszerzósi e1járás

lebonyolítására, Közbeszerzési szaba]yzat felülvíZsgálatára és 20] 6. évi
Kö,/t'c5lerze5i l erv elke:zrtésére'

B. Pilishó Energiaterme]ő és szolgáltató Kfl. ajánlata enelgetikai tanúsítvály
kes,/ité:ere e( p; l) a,/Jl megirá\9r,l'

Előterjesztő: oroszi sándor polgárn'rester

2. Napirendi pont
Tá'sasági adókedveznény (TAo) spoÍtiimogatás látvány-csapatspofiágakra 20l6/17.
címÍi pályázat benyújtása'
EIőteriesztő: Vrabély Balázs alpo1gármestel

oroszi Sándor polgármestel köszönti a megielent kópviselőket. Megállapítja, hogy a
Képvise]ó_testület ó 1ő jelen]été\'el hatálozatképes, aZ üIést negnyitja. Török László
képvise1ő igazoltan van távol aZ ü]ésről.

Rcndkívüli ülés összchívásának indoka: a páIYázat benvúitásához kaDcsolódó rövid

1. Napirendi pont
A' Csíky & Tárca Beruházás_szervező Kkt. ajánlata köZbeszelzési eljárás

1ebonyolítására, Kőzbeszerzési Szabályzat l'elülvizsgá1atára és 2016' évi
Kiizbeszcrzési l et'r e]ke.zi csérc.

B. Pilishő Energiatem1elő és Szo]gáItató Kft. ajrínlata enelgetikai tanúsítván'v
ké'z' tr.ére é ';cl1j', r rregirá.al"'

Előteriesztő: oroszi Sándol polgármester
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oroszi sándor po|gármest€r: A Csíky és Tiísa Beruházás-szervező K|t' képvise1őive1
tálgyalásokat folÍattunk, melynek eredményeképpen az előtcdesztés
mellékleteként becsato1t Megbízási Szerződés tervezetet elkészitették
szada Íltépítés táIgyú közbeszeÜési eljárással kapcsolatos Íéle]ős
akkeditált kijzbeszerzési szaktanácsadói tevékenység te1jes kőrű
e11átására, valaminI Szada Nag) köZseg Önkolná]]yzata KözbeszeÚési
Szabá1yzatának a 2015. évi CXLIII tv. (új Kbt.) tekintetóben tönónő
felüL\'izsgá1atfua, va1an nt a 2016. évi Közbeszerzési Tervének
e1készítéséIe'

Ehhez kapcsolódóan a megbízási szerződés mögé 116/16/II. számon
egy fuaján1atot is becsatoltak' melyet a Kép\'iselő_testület olé
te{esztek sZíves tfugyalásra'

Kiírásra került továbbá a''KEHoP_5'2'9 PályáZatos épii1etenergetikai
felhívás a köZép-magyarországi régió telepü]ósi ölrkományzatai
sziimára''. melyre a Pilishő Energiatermelő és szolgáltató Kft.
ní{tott b(r ámjánlatot' mind a pályázat benyújtását megeiőzőer,
szükségszerűen elkészítendő energetikai audit lefolytatásfua' mind
pedig a pályázat benyújtására'

A Képviseló'testület 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és taltóZkodás nélkül _ a
kö\'etkező hat.írozatot hoz7a:

33/2016. (04.18.) számú Képvise]ő-testiileti lratlíozat:

5/"d3 Nag) Lölscg C)l <on]]jn} /al Kóp\ iselCj-le.liil<l< "
..Szada-Utópítés" tárg}ú közbeszerzésj eljárássa1 kapcsolatos
Íélelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység
teljes ködi ellátásával. valamint Szada Nagyközség
Önkomlányzata KöZbeszezési szabá]yzatának a 2015' évi
CxL I' töNény (új Kbt.) tekinteÍében történő
fe1ülvizsgálatával és a 20]6. évi Közbeszerzési Tcrr'ének
elkészítésével megbízza a csíky és Társa KKt-t (2081
Piliscsaba-Kloti1d1iget, Fényesliget sétány 2.).

A Képviselő-testület a sziikséges 927.0oo'-Ft + ÁFA (azaz
kilencs/a/hJ./o]úéte,,er lcrilr. t ÁlAr ö"s-recet ._z

Önkornányzat 201 6. évi köl1ségvetésóben bíztosítja, v'alamint
lelhata]mazza a polgá lestcfi a Megbizási szer.ződés
aláíúsára'

Iele1ős: oroszi Sándolpolgiírmester
I'iatáridő| azonnal
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A Képviselő'testülct 6 fő igen szavazattal _ eIIenszavazat és ta1tózkodás nélkül - a
következő határozatot bozza:

34/2016' (0'{'18') számú Képvise]ő_testüieti hatálozatI

Szada NagyköZség onlormányzat Képviselő-testülete a
Székely Befialarr Múvelődési Hríz és Könyltár, a
PolgfumesteIi Hivatal 2 épiilete' a Rákóczi u. 1/a. szím alatt
1évő háziorvosi rendelő' va1anint a Dózsa György ú1 76' szám
alatt lévő fogon'osi rendelő enelgia tanúsí1ványának
elkészítésével, valamint a KEHoP-5.2.9 kódszámíl eLlrópai
uniós támogatással megvalósíta11dó és energiaracionalizálássa1
összeíüggő pályáZat benyúitásával megbízza a Pilishci
Energiatermelő és szolgáltató Kft-t (2081 Piiiscsaba-
Klotildliget. Fónyesligct sétány 2.).

A Kép\ iseld_lc.iül.L a s,/Lilsege: b50'o00.-l l - ÁrA Iala/
hatszázötvenezcl forint + AFA) összeget az onkormányzat
20l6' évi köttségvetésében biztosítja, valaminl fe]hatalÜazza a
Pol!1Tme.t(ll a Vegb,,i. i 5,/er,,ödec al jilásara.

Felelős: orosziSándorpolgármester
Hataridó: azonna]

2. Napirendi pont
Társasági adókedvezmény (TAo) spo1ttiimogalás látvány-csapatspofiágakra 2016lI'7 '
címú pályázat benyújtása.
]]lőte esztő: vrabély Balrázs alpolgármester

Oroszi Sándor: szada Nag'vközség Önkományzat Képviseiő-testü]ete a Magyal
Köztársaság 2011' évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXlx.
tórvény 5. számú nellék]etének 14' pontjában fogialt rendelkezés
alapjfu a Magyal Köz]őny 24. szálnában meg]elent az önkormányzatí

'ÍeIadatellátást szolgáló Jbjlesztésekhez kapcsalódó' közPontosílo! l
előírúnyzctlból származó tómogaÍús igénlbeyételének részletes

'Íbhételeíúl szóló 7/2011' gII.9,) BM rendelet alapján páIlauatot
nyújtott be a .,szada Sporttelep kiszolgá1ó épü]et fe1újítása'
korszeúsítóse" táIgyában. Emek következtében a Conin utcában
megvalósuIt az épü]ct fe]Íljítása'
Ennek fol}tatásaként a mellékelt határozati javaslatban szerepló _

Adókedvezmény (TAo) spoi1támogatás ]átvány-csapatspoíágakla
2016l11. - pályázati kiíÍásban foglaltak alapján a Szadai SI
ismétoltcn pályázatot kíván benyújlani a spoftö]töZő tetőtelének
kialakitása céljából.
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VrahóIv Ba|ázs: A spoltpáya öltöZőjét fe1újítottuk 2013-ban' A tetótér ncm 1ett

beépítve, váI1uk a pályázatj lehctőséget. Most van lehetőségünk
megpályazni, 30 o/r -os öI]rész szükséges. I{a megn've{iik a pályázatot.
2 évünl van a kivitelezésre, sőt adott esetben t}a]asztást is lehet kérni'
KöZösségi helyiség lenne fent, tanllló szobaként tudnák hasznlíl1i'
Ez ügyben tárgyaltunlr a Biotech USA vezetőségével, akik hajlandóak
a TAo támogatás kapcsán sza.ndékn}'ilatko zaLot aláítl1i.

oÍoszi sándor (szódás): Hiányolok a spofinál egy agilís vezetót' aki tárgyalna a

PintéÍ Laiosi

cégeknél.

A Bozsik program egyik feltétele volt a műfrives pá1ya. Azt kínövik a
lölsősök, kicsi ]esz nekik. AZ iskolából a fölsősöknek mrir oda kell
menni a foci plílyára. ML$Záj lesz valamilyen feltételeket
megte|emteni' Fehőnek a gyerekek, akik elindu]tak ebben'
I-la bizonyos szintet elér a focicsapat, akkor az MLSZ{őI kapnak
vissza pénzt.

A Képviselő{ostület 6 fő igen szavazattal e11enszavazat é5 taftózkodás nélkül a
kö\'etkezó határozatot ho7za:

35/201 6' (04' 1 8') szánrú Képviselő{estületi határozatI

Szada Nagyközség ontományzat Képviselő{estüIete
támogató száldékát lejezi ki az az inínyú kezdeményezés
tekintetében, hogy a Szadai spoú Egyesület a tfusasági
adókedvezrnény (TAo) spoÍtámogatás 1átvány'
csapatsportágaka 20 1 6/1 7. nlegje1ölésii páJyázati kiírásban
foglaltak alapjá] pályázatot nyújtson be a szadai 29511,299a
és 068/19. hlsz-ú ingatlanon ta1á1ható spoÍöltöző tetőterének
kialakítására.

A pályázat 3o%-os önrészének kifizetését vállalja azzal, hogy
azÍ a 20I'7. évi költségvetésének lervezése solán Íigyelme
veszi' és azt köhségvetésébe beteNezi.

Fele]ós: oroszi Sándorpolgríin'rester
Határidő: azonna]
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Á Képviselő-testület 6 1ó igen szavazattal cllenszavazat és tartózkodás nélkü] a követkcző
h^tátÓ7^1oL hcJ77.a:

36/201ó. (04'1 8') számú Képviselő{estületi határozatI

szada Nagyközség Önkományzat Képviselő{estülete az
Önkormrinyzat fulajdonát képező és a Szadai sport Egyesület
iizemeltetésében 1évő, szadai 295l'7,2990 és 068/19' fusz-ú
ingatlaíok tekintetében az a1ábbi nyi1atkozatot teszi'

A Képvise]ő_testü]et az elkövetkezendő 30 ér'ben nen'r tervezi a
fent megíevezett ingatlanoknak a jelenlegitől eltérő módón való
fe]haszná]ását. azt kizárólag sport cé]iára kívánIa hasznosítani'
Továbbá fent megje1ölt ingat1anokat továbbla is a szadai sport
Egyesü1et üZemeltetésében és hasZnálatában taltja.

Fe1elős: oroszi Sándor polgármestel
Hatalidő| azonnal

oroszi Sándor polgfumestel az ülést 19'30 óIakol belekeszti'

Kml

íl' /)
/.-+* tí
Oroizi Sardor /
polgánnester


