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JEGYZÓKÖNYV

Készülti Szada Nagyközség Önkormányzat Polgarmesteri llivatal tanácskozó termében
20l6, április 28-án 16.00 órakor megtaitott Képviselő{estületi ülésről.

Jelen vannak: oroszi Sándor polgármestel, Petlák Arpád alpolgámester. Vrabély Balázs
alpolgármester, Pintér Lajos, Török László. oroszi Sándor, Verébné Nyerges-
Kovács RozáIia képviselők

Vécsey László országgyúJési képviseló
dr. Pál Szilviajegyzó
Balog Mihá]yné pénzügyi ve7ető
Cziglan Eva jkv, vezetó

Mcghívotikónt iclen vannak: Dr. Urbanics Gábor - Gödöllői Járási Hivatal vezetője, Pilltér
Mihály tű. alezredes túzoltóparancsnok Pest Megyei Katasztrófavéde]mi
Igazgatóság, Kerékgyártó Tamás - SZAK Vezetője, Hegedüs András
élelmezésvezető. Drozdik Béla - műszaki iroda. Illés Szabolcs - Szada Nova
Nkft. ügyvezetője, Pálmai Zoltánné, Somlainé Domján Margit, Baricz Árpid.
Balog Miklósné, Weitz Magdolna óvodavezető. Pollákné Tóth Judit
Székely Bertalan Altalános Iskola igazgató-helycttes, Greffné Kállai Tiinde
Székely Bertalan Altalános Iskola igazgatója, Juhászné Bankó Erzsébet
Székely Be alan lr4úvelódési HáZ és Könyvtár Vezetóje. oroszi Péter
Pénzügyi és Altalános Bizott§ág külsős tagja. Simon Tamás, Ujszászy Gl,ula.
Ujszászy-Kovács Kata, Bama Balázs, Kiss Islvánné. Kissné Valkai Anna,
S/ülsne Perge Edina. Beranelné Cál Mdna. Rostime Andriss1 Ágne". dr Ki,s
Gergely, Berecz András, Dr, Kiss Anita, Somlai Margit, Papp csaba

NaDirend előtti íront:

- KöZség intéznényvezetőinek beszámolója

- Bcszánoló a lejárt idejúi határozatokról

Naí}irendi Dontok:

l, Napircndi pont
Rendelet tervezet az Önkormányzat 2015.
(zá,számadás)
Elóterjesztő| oroszi sándor polgámlester

2. Napirendi pont
Rendelet tervezet az Önkományzat 2016. évi
önkormányzati rendeletének módosításáról
E]óteriesaó: Oroszi Sándor polgármcstcr

évi költségvetésének végrehajtásárói

költségvetéséről szőlő 112016. (I. 29.)
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3. Napirendi pont
2015. évi elleíórzési teN
2016, évi ellenórzési ütemten
Elóteriesztő: oroszi Sándorpolgármester

4. Napirendi pont
Közbeszerzé§i Szabályzat módosítása
2016, évi Közbeszerzési Terv
Elóterjesztő: oroszi Sándor polgárme§ter

5. Napirendi pont
Gödölló Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2015, évben végzett
tevékenységéról
Előterjesztő: oroszi Sándor polgármester

6. Napirendi pont
Pazsaki út forgalomszabályozási problémája
Elóterjesztó: Oroszi Sándor polgármester

7. Napircndi pont
Javaslat a Szada 2549/15, 2549/59, valamint 2550 hrsz. út elnevezésére
Előterjesztó: orosZi Sándor 2polgármester

8, 1.-!pirendi pont
Szada, Rákóczi u. 6. szám alatti KMB iroda PMRFK részéIe töIténő ingyenes
haszná]atba adása
Elóteriesztő: oroszi Sándorpolgármestel

Polgármesteri tájékoztatók

Jc5 zói előterjesztések

- Szada, Pazsaki u. l. sz.ám - ingatlanhasználat

EGYEBEK
Kérelmek
T/|jéko2íatók

B iZottsógi e lőterj e szt é se k
Kép|iselői i dítrányok

zárt úlé§ keretében

9. Napirendi pont
Szadáéú díjak odaítélése
Eójc!g§Z!! oroszi Sándor polgármester
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oroszi Sándor polgármesteí köszönti a megielent képviselőket és vendégeket. Megállapitia,
hogy a l(épviselő{estület 5 főjelenlétével határozatképes, aZ ülést megnyida.

Petrák Árpád alpolgármester 16.07 órakor megérkezett, a Képviselő-testület ó fővel vanjelen,

oro§zi sándor í,olgármcsteri A kikűldött napirend Polgármesteri tájékoztatói közé javaslom
felvenni a következóket: - szada, Diósok területvásárlás. - Szabályozási
terv módosítás, - Bölcsőde, gyennekorvosi rendelő építése, - szada
Ipari Park Közhasznú Nkft. jogállásának rendezése.

A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és tafióZkodas nélkül - a következó
határozatot hozza:

37l20 1 6. (04,28.) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Naglközscg Önlol,nlán;zet Kép\ iseLő-testülete a
napirendi pontokat a javasolt módosításokkal elfogadja.

Felelős: Oroszi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Oroszi Sándor nolgármesterl Tisztelette] kö§zöntöm Dr. Urbanics Gábort, a Gödöllói Járási
Hivatal Vezetőjét,

Dr. Urbanic§ Cábor: Iisztelt Polgárntester Úr. Jeg}zö As5zony. Keprisclók és megjelenrek,
A Képviselőknek kötelessége az öDkományzaii törvényből adódóan.
I1ogy elvégezzenek egy tanfolyamot. Az eddigi tapasztalatok vegyesek
voltak, nem voltak elragadtatva az ötletért, hogy tanfolyamon kellett
részt venniük. A képvi§elők véleményét szeretnénk kérdezni a
tanfolyamma] kapcsolatban. Volt, aki azt mondta, hogy hátránya volt,
hogy diavetítéses tanfolyam volt, szeretném megkérdezni. hogy nrik a
tapasztalataik a tanfolyamma] és vizsgával kapcsolatban.
Részletes áttekintést kaptun]r, de több téma volt, amibe az idő rövidsége
miatt nem tudtunk mélyebben bele menni.

Verébné Kovács Rozália: Véleményem szerint ténakörönként kisebb csoportokban
történö konzultálásra lenne szükség, Ez egy ismeletterjesztésiek
tekinthető. mefi akit először választanak meg képviselőnek. sok
ismelethez kell jutnia, hogy felelősséggel tudja végezni a feladatát, Az
elóadásos rész ezt segíti, de az igazán nehéz dolga azoknak van,
akiknek helyben meg kell oldaniuk a problémákat.

Dr. Urbanics Gábor: A Törvényességi Fóosztállyal rnilyen kapcsolatban vannak?

Jeleztem a Kolmányhivatal felé, hogy az együttműködés a kerületekkel
a Fővárosban hogyan múködött. szinte napi kapcso]atban álltun}, és sok
kérdésben kénék az állásfoglalásunkat. Szeretném, ha ez Pest
megyében, közöttünk is igy működhetne,

Dr. Pál Szilvia:



Dr. Urbanics Gábor:

VrabólY Baláz§:

Dr.l]rbánics Gáhor:
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Előzetesen is lehet kémi véleményt,

Volt róla szó. hogy a képviselőknek lesznek további képzések,

Valóban le5znek további, kiscsoportos képzések,

oroszi sándor Dolgármesteri Nagyon hasznos, hogy találkozom a kömyék
polgámestereivel, Az, hogy van egy előadás, ahol sokan vagyunk, nem
igazán plobléma megoldó, Kapunk anyagot, amit fel tudunk hasaálni.

Dr. Urbanic§ Gábor: Jelezni fogon' a tanfo]yam szervezőinek, hogy a következó
képzések hogy működje11ek. Szeletném kiosztani a képviselőknek a
tanúsitványokat, Tarnai úr aláíIásával minden képviselő fog kapni egy
tanúsílvány, hogy az önkormányzati képzésen részt vett és sikeres
vizsgát tett,

Oroszi Sándor polgármester: Köszönjiik szépen.

NaDirend előtti Dont:

- Község intézn]ényvezetőinek beszámolója

Greífné Kállai Tün<le: Köszöntöm a me§jelenteket. Április 4-én 5-en fogadó órát
tartottunk, majd két hétig papír gyűjtés volt. Három konténer gyúlt meg.
Márciusban került sor az általános iskolában a nyílt napunkra. április 6-
án nyitott kapuk voltak, láto8athatók voltak a tanóráink,7-én részt
vettünk a tavaszi hadjáÉt keletében szervezett rendezvényen,

Április ll-én a költészet napjából rádiós megemlékezést szerveztünk.
Prózamondó verseny volt. Határtalanul páyázat pro.jekt nyitó
rendezvényt tartottunk. Erdélybe látogatnak a hetedikeseink, Katonai
futáson vettek részt a gyerekek. 'l4_15_én 80 tanuló iratkozott be az
iskolánkba. 20-án 4 fel§ő§ osztályunk a csodák palotájába látogatott,
2. c-sek Margita utcai idősek otthonában voltak anyák napi ünnepségen,
Aprilis 16-án megtörtént a jótékonysági est, köszönjük a képviselő-
lestület tlímogatását és megjelenését a rendezvényen. Köszönjük a
konyhának a munláját és Zsókának a segítségét.

Nemzetközi kenguru versenyen 5 ezer versenyző közül 100 alalti
helyezettjeinl is vannak. Megyei viszonylatban az iskolánk kosárlabda
csapata 2, és 3, helyezett lett, Muskátli ültetés lesz a héten. Területi
Székely Bertalan rajzpályázat és kiállítás lesz. szombaton családi nap
vásánal, pólófeslésseI, táncházzal _

A jótékonysági bál be\,étele 834.000.-Ft volt-

Oroszi Sándor rrolgármester: Köszönöm a beszámolót, büszkék vagyunk a tanári kaúa
és a glerekein-kre is,
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Juhí§znó Bankó Erz§ébeti Szeretettel köszöntöm a jelcn lévőket. A harmonikus és nagyon
gazdag hétköZnapjainkról most nem beszélek, csak a kiemelt
programokól, Április 3_án útnak indult egy új sorozatunk, a
Kamaramuzsika kávé mellett komolyzenei solozat, Kb. l00_ 1l0 fó volt
együtt. A he]yi zeneiskolának óriási köszönet, velük együtlműködésben
tudtuk ezt megrendezni. Kék asztal kör indult útjára. Azt céloztuk meg,
hogy megkeressük Mokat a Szadán élő asszonyokat, nőket, akik
hiyatásukban, és a he)yi közösségekben maximálisan kiveszik a
részüket, El§ő vendégünk dr. Kiss Gergely felesége volt, A költészet
napját i§ ünnepeltük. A nyugdíjasok pályázhatnak az Erzsébet Utalvány
szolgáltatására, amibe[ a köny\.tárunk nagyon sokat segített. Készülünk
folyamatosan a Székely Napra és a Hősök Napjára. A Székely Nap
kiállitási tárgyai megérkeztek. l1 órakor kezdódik mindhárom
felekezettel a program,

Zajlalak az anyák napi műsorok, a három intézmény hétköznapiai
átszövik egymást. Folyamatosan, kb. 10_t2 rendhagyó órát tartottam
Székely Bertalan szadai munkásságával kapcsolatosan. Elkészültek a
tábori programok, 06.20{ól 08,20-ig lblyamatosan elérhelőek a
táborok, Ritka, hogy egy önkormányzat helyben ilyen lehetőséget tud
biztosítani,
Az értéktáron dolgozunk, készülünk, hogy a helyi értékeinket
megmutassuk. Megszületett az első gyújtés, melyet a helyi iskolával
kapcsolatban a gyerekek gyújtöttek össze, Nagyon szép anyag gyűll
össze, Befejeződött a í'aluház világitásrinak ko$zerűsítése 100 yo-osan.

Vrabé|v Balázs: Van egy energetikai pályázat, melyben célul túztük ki. hogy a falrrház
szigetelését és n) iIászároit is cserélnénL.

oroszi sándor Dolgárme§t€r: A Flór Ferenc kórházban ma átadtak egy mú§Zert. amihez a
nagyközség Képviselö_testülete hozzájárult, Szadán már 5000 lakos
van. Főorvos Ur véleménye szerint gyermekorvos működésére lenne
szükség.
Tájékoztattam, hogy folyamatban van a gyermekorvosi rendelő építése.
Az iskolában 3 új osztályt kell inditanunk, és nincs helyünk. A
betelepülók száma növekszik, jelenleg ,10,60 között van az építkezések
szána,
Egy 8 osztályos iskola építése 1 ,200.000.000,-Ft összeg körül lenne, Ez
esetben tudnánk azt mondani, hogy a gyerekek oktatása, elhelyezése a
XXL századnak megfelelően tönénik. A nagyon jó csapatnrunka mellett
kellene támogatás. Az országgyűlési képviselónk is minden nap
dolgozik ezen.

Török László l6,35 órakor megérkezett, a Képviselő-testület 71óvel vanjelen.
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weitz Magdolnni Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Húsvéli készúlődés volt ilz
órodában. Pálin]<ás lboIyáek bábeloadást tanullak. Áprili5 4_én indull a

hívogató programunk, n)elyet 4 alakommal tartottunl.
2 szombati napon társadalmi munkát szerveztünk, Papírt gyújtöttünk az
iskolával közösen. 53 gyerek iratkozott be az óvodába, Föld napja
alkalmából virágosítottunk az óvoda udvarán, Anyák és apák napja van
ezen a héten az óvodában. Kirándulni voltak a Katica csoportosok. Ma
a Malgita otthonban voltak az óvodások szerepelni, Ikladon voltunk
néptánc találkozón, ahol Petrák Arpád alpolg.írmester is részt vett, AZ
óvodában rendben folyik a munka,

Oroszi sándor Dolgármester: Petrák Arpád kéne, hogy köszönjem meg a felkésziilést aZ
óvodásoknak és a pedagógusoknak, mert vastapsot kaptak az óvodások,
Köszönjük a társadalmj munkát, amile] készültök a fdld napiára,

Kerókevártó Tamás; Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelen lévót.
lntézményünk a hónap közepén egy sikeres ruhabörzés szervezett. mely
már hagyományosnák mondható. Május 3-án gyerek ruhabörzét tartunk,
amit nagyon vánrak. 3360 fő részére tudtunk taftós élelmiszen
szétosztani, Múlt héten egy értekezleten aláifiunk az élelmiszer bankkal
egy szeződést. Rendületlenül csináljuk, mert van rá igény.
Az idősek klubjánál tóbb program volt, egészség, közbiztonsági és
kcrtészeti nap. Folytatni fo&juk májusban is a programokat, Kovács
Agoston Ltörm. körzeti megbíZott és alpolgámest$ irr is fog még
előadást tartani. Májusra elkészítem a SZAK beszámolóját,

oroszi sándor Dolgármester: Rendkívül sok a feladat, a szAk munkatársai sokal tudnak

Hegedüs András:

segíteni.

Két szakáccsal és öt konyha]ánnyal dolgozun}. Kívülről nem találtunk
szakácsot, ezéú szeletnénk újra konyhalányt képezni. 600-650 fő ebédet
Iozunk,
A napi munka mellett bekapcsolódunk az óvoda, iskola, falüláz
programjaiba. Az iskolába beiratkozottak létszáma minl<et is érinteni
fog,
Pillanatnyilat 30 nyolcadikos van, de 80_nal fog nóni, tehát 50 fővel fog
nőni az étkezöi létszám, Előre szeretném jelezni, hogy szeptember
végén, október elején már fogom látni, hogy mennyi az a plusz költség,
amit kérnünk kel1.
A nyári kihasználtságunk a nyári táborok révén nrúködik. Három hétle
fogunk bezárni nyáron, ekkor lesz tisztasági festés, az öltözóket is
festik. Kisebb beruházásaink lesznek csak, egy-két gépet ki ketl
cserélni, de ez benne van az éves költségvetésben.

A tavalyi kapacitásDövelés, az üstök bővítése megfelelő?

Igen, az üstök és a sütók birni fodák a kapacitást,

Petrák ArDád:

Hegedüs András:
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oro§zisándor í,olgárme§tcri Hán) ltire ran engedélyezre a fozó lapacitást','

Hegedüs András: 550 fóre van engedély,700 fóre tudunk főzni.

oroszi sándor Dolglirmester: Nagyonjó. hogy megcsináltuk ezt a főzőkapacitási, dc arról is
beszélnünk kell. hogy ennek mekkora a költségvetési vonzata.

Ilegedüs András: Az 50 íó növekedéssel a 700 1ó ellátható, Most töfténik a HCCP
megújítása, ahol mar a 700 fót fogom kémi,

l|lés Szabolcs: EsemérllrJu. idöszakon ragyrrnk túl. Jelenleg is rengeteg a munkank.
Legfontosabb feladatunk az elmúlt két hétben a lomtalanítás volt, A
tavalyi évhez képest sokkal rendezettebb volt és sokka| jobban sikerült.
A polgárórség is kivette a IésZét a munkábó]. Pontos számokat n]ég
nen1 tudok mondani. melt még a tegnapi napon is holdtuk a bányába a
hulladékot, Kevés lakossági panasz érkezet1,
Megkezdtük az árkok, átereszek tisztítását, valamint a fűkaszálást a
nagyközségben. A soron következő taggyűlésen ezt át kell tárgyalnunk,
Jelezték a védőnők, hogy a védónói háznál nagy a fú, az Összeiogcs
parknál is rendezzük a területet. Ezt a munl<át el kell végezniink.
Polgármester Únal egyeztettem róla. Következő taggyűlésen ezt újla
fogjuk tárgyalni.
Soron következő feladat a Székely napra való felkészülés. Az
Összelogás teret és a Székely kertet kell szépre varázsoltti, Szeretném
megemlíteni, hogy május elején, az ünnepségeket követően fogjuk a
veszélyes hulladék gyűjtést elvégezni, A Fő téne kellene virágládákat
tenni. Most egy kandelábert rongáltak meg, további probléma. hogy
beparkolnak az autók a játszótérig,
Szonbati szemétszedés kapcsán a zsákokat és a kesztyűket
biztositottuk,

c)roszi sándor poleárme§teri A főútvonaiak mentén a szemetet össze kell szednünk.
akár a közmunkások bevonásával is. Közös erővel meg kell oldani.
Konténert kihelyezni, begyújteni a szemetet.

oroszi sándor (szódás): A szombati szemétszedéshez egy konténert biztosítun}.

oroszi sándor polgármester: köszönöm az inlézményvezetók beszámolóiát.

A Képviseló-testület 7 fő igen szavazattal - ellenszavazat és tartóZkodás nélkül - az
intézményvezetők beszámolóját tudomásul veszi.

- Beszámoló a leiárt idejű határozatokról

Dr, Pál Szilviajegyzó beszánol a lejá1 idqjú határozatokól.

A Képviselő{estület 7 fó igen szavazattal ellenszavazat és tartóZkodás nélkül - dr. Pál
Sziivia lcjárt idejú határozatokról szóló beszámolóját tudomásul veszi,



Naí}irendi Dontoki

l. Napilendi pont
Rendelet tervezet
(zfuszámadás)
Előteriesztő: Oroszi
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az Önkormányzat 20l5. évi költségvetésének végrehajtásáról

sándol polgfumester

C)roszi Sándor:

Török LászIó;

Balog Mihályné:

Szada Nagyközség Önkormányzat
bekezdésében meghatáIozott eredeti
bekezdés t) pontjában meghatározott
szóló 201l, évi CxCv, törvény 9l. §
alábbi rendeletet alkotja,

Felkéren TöIök László pénzügyi és általános bizottság elnökét aZ
írásos anyag kiegészítésére.

A könl.wizsgálói e]lenőrzés megtöfiént, a bizottság elfogadásra
javasolja a rendeletet.

lgen kiegyensúlyozottnak találtam a 20l5, évi költségveté§
végrehajtását. Az intézmények és az önkonnányzat bevételei és
kiadásai kiegyensúlyozottak voltak, Teljes stabilitással tudjuk tovább
vinni a 20l6. évet is.

Az önkormányzat gazdálkodásanál a vagyongazdálkodásnál látni, hogy
némiképp csökkent a vagyoltunk, ez annak tudható be, hogy a csatorna
beruházással a Veresegyház és Kömyéke szennyvízközmú Társulás
részére 700 milliós vagyont adtunk át, Nem hinném, hogy negatív
tényező befolyásolná a gazdálkodásunkat.

oroszisándor Dolgárme§ter: Ez oü nyilvántaltott vagyon. A társulás nagyon sok
megtakaritást eredményez. Amit a DMRV csinált, álvesszúk,
ellenörizzük, sokkal hatékonyabban figyelünk oda, hogy egy-egy nagy
értékú szivattyú hogy kerül kicserélésre.
Egy hatalmas útszakaszt meg tudtunk csinálni. a Kisfaludy utcát, Most
lbg|uk csinálni a Jókai utcát.

A Képviselö-testület 7 fő igen szavMattal elleíszavazat é§ tartózkodás nélkül az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016, (IV,29,)
önkormányzati rendeletet az alábbiak sze nt megalkotja:

Száda Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
112016 . (IY.29.) ónkormányzati rendelete

az Önkormányzat 20l5. éyi költ§égvetésének végrehajtásáról

Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
jogalkotói jogköIében, az Alaptörvény 32, Cikk (l)
feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról

alapján az önkormányzat 2015, évi zárszámadásáról az
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l.§

1, Áltnlános rendelkezések

(l) A Iendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire,

(2) A címrendet az önkomályzat 2015. évi költségvetéséIől szóló 1/2015. 01.13.)
önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott cimrend jelen Zárszámadási rendeletben történő
alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlithatóságot

(4) Szada község Önkormányzatiinak Képviselő-testülete 2015. évi költ§égvelésének
végrehajtásáról a következó rendeletet alkotja:

Szada Na5lközség Önkormányzat

1.031,8l0 e Ft bevételi főösszeggel,

99,1,653 e Ft kiadási főösszeggel,

37,15? e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja,

2.§

(l) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati f'unkciónkénti alakulását az (Kl1-
06,űrlap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 1_02.,04,úrlap)taíalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerirrti kiadási főösszeg kolmányzati funkciónkénti bontását a (K1]-
05.űrlap), a kiadás tótelenkénti teljesitósét (K11-01,03,úrlap). tartalmazza.

3.§

(1) Polgármesteri Hivatal

67.327 e Ft bevételi főös§zeggel,

64.543 e Fú kiadási főösszeggc|,

2.78,1 e Ft pénzmaradvánnyal jóvahagyja.

A maradvány az intézmény 201ó. évi költségveté§ébe tervezé§re került.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi lóös§zeg kormá]yzati funkciónkénti alakulását az (Kl1-
06, űrlap). a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K1 1-02,04.űrlap) tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdé§ szerjnti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a (Kl1-05,
úrlap). a kiadás tételenkénti teljesítését (Kl 1-01.úrlap), tartalmazza.

4.§

(l) székcly Bertalan Műve|ődési Ház és kónyvlár

22.657 e Ft b€yót€li főössz€gg€I,

21.870 e Ft kiadási főö§szeggel,

787 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 201ó. évi kóltségveté§ébe t€lTezósre került

(2) Az (l) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását aZ (K11-
06, űIlap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K1 1-02,04.űrlap) tartalmazza,

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kományzati funkciónkénti bontását a (Kl]-05.
űrlap). a kiadás tételenkénti teljesitését (K11-01, úrlap), tartalmazza.

5,§

(l) Szókely Bertalan Napközi otthono§ Óyoda

l30.490 e Ft bevételi fóösszeggel,

l26.104 e Ft kiadási főö§§zeggel,

4.384 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradYány az intézmény 20l6. évi költségvetésébe tervezésre került

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi 1tösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (Kl l -
06. ű.lap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 l -02,04.úrlap) tartalmazza,

(3) Az (l) bekezdés szeriDti kiadási fóösszeg kományzati funkciónkénti bontását a (Kl1-05.
űrlap), a kiadás tételenkénti teljesítését (K11-01, úrlap), tallalmazza.
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6.§

(1) Szadai Gyermekélelmezósi és Szociális Étk€zteté§i Konyha

84.07l e Ft bevételi főö§szeggel,

83.375 e Ft kiadási főösszeggel,

686 e Ft pénzmaradvánnyal jóváüagyja.

A maradvány az intózmény 2016. évi kö|t§égveté§ébe tervezésre került

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (Kl 1-
0ó. űrlap), a bevéleli tételenkénti teljesítését pedig a (K l 1-02,04.űrlap) tartalmazza,

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fóösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a (Kl1-05.
űrlap), a kiadás tételenkénti teljesítését (K11-0l, úrlap), tafialmMza.

7.§

(1) Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

l7.267 e Fú bcvótcli főös§zeggel,

16.635 e Ft kiadási főösszcggel,

629 e Ft pénzmaradvánnya| jóváhagyja"

A maradvány az intézmóny 2016. évi költ§égYeté§ébe t€rvezé§re került

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (K1l-
06. úrIap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K1 l -02,04,űrlap) tartalmazza.

(3) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormrinyzati funkciónkénti bontását a (Kl1-05,
űrlap). a kiadás tételen}énti teljesíiését (K11-0l. ürlap), tartalmazza.

8.§

(l) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 1ép hatályba.

(2) Kihirdetéséről aje8yző a helyben szokásos módon gondoskodik.

szada, 20l6. április 28,.r, 1),_ r-
'ó,..,l ii""ak-
polgármcsrer/

l,.:,
di- Pá] Szi]via

jegyző
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2. Napirendi pont
Rendelet tervezet az Önkormányzat 2016, évi költségvetéséről szóló 112016. (I.29.)
önkormányzati rende]etének módosílás&ól
Előterjesztő: oroszi Sándor polgálmester

QIQ§ZI &!!!!9I plgármester: Felkérem Balog Mihályné pénzügyi vezetőt, hogy a napirend

l]alog Mihálynó|

kapcsán tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Mivel a zársziimadás elfbgadásra került, é§ a maradványok bemutatásra
kerültek, így kérem a testülettől, hogy a költségvetési rendeletünket
módosítsuk. Telvezésekor a maradvány értékek még nem voltak teljes
n]értékben kimutatva. A 2014, éves beszámolóban a Polgámesteri
Hivatal és a SZAK maradványa minuszos maradvánnyal lett
elszámolva. Ezt 2016. évben a költségvetésünkben hoztuk.
A kincstár 2016. januárjában azt kéíte, hogy a módosítást minden
intézményben hajtsuk végre,

Amikor a hivatalnak és a családsegítőnek a maradvány értéke
ten,ezésre kelült. nem ezt a számot tudtuk beállítani. A mínuszos szám
pozitiwá fordul{. A fő szánok nem változnak, csak a belső számok.
Számszakilag szerepel az előterjesztésben, hogy mi módosul,

Oroszi Síndor nolgármester: Köszönöm a Pénzügyi csopofi áldozatkész munkáját, Múlt
évben az országban 6 önkormá]yzat kapott kitüntető íigyelmet,520
ezel Ft éitékben, mert olyan munkát végeztek az országban, ami példa
értékú volt. Egyik a szadai hivatal, Nagyon pozitív dolog, Iti rendben
mennek a dolgok,

A Képviseló{estület 7 ló igen §Zavazattal ellenszavazat és taíózkodás nélkül - az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ll20't6. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módositásáról szóló 5/20l6. (Iv. 29,) öntormányzati rendeletét az alábbiak szerint
nTegalkotja:

Szada Nagyközség Önkormányzata Képvise|ő-testüleíének
5/2016. (Iv. 29.) önkormányzati rendG|ete

aZ önkormányzat 2016. évi költségveté§éről szóló
l/2016, (I. 29) önkormányzati rendelet módosításáról

Szada Nagyközség Önkormáryzat Képviseló-testűlete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés 1) pot,ttjában, az államháztartásról szóló 20ll. évi cxcv. töNény 34. § -ában.
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 20ll, évi CLXXXIX. töivény l1l, § (2)
bekezdésében. valamint a helyi önkoímányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak.
valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladat- és hatásköreiről §zóló l99l. évi xX,
tön,ény l38, § (l) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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l-§

A Rendelet 4. §-ának helyébe a következő lendelkezés lép:

1. Az Önkormányzat múködési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-
tc.lület a kö\elke/dk slerinl halárol1a meg:
Megnevezés Összee ezer forintban

- Múködési bevételek előirányzata összesei: 624,580
Ebből:

- intézményi működési bevételek: 20,553
- sajátos működési bevételek (helyi adók): 394,000
-önkormányzatköltségvetésitámogatása: 197.42'7
- működési célú pénzeszköz átvétel 12.600

- Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen: 87.163
Ebbó1:

- pályázati forrás 48.914
- ingatlan é§ földértékesító§ 38.219

- 2015. évi költségvetési maradvány: 37.158

2,§

A Rendelet 5, §-ának helyébe a következó rendelkezés lép:

l, Az Önkormányzati Hiyatal működési és fenntartási bevéte]einek előirányzatát a
Képvi5eló-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés Összeg ezer forintban
- Működési bevételek előirányzata összesen:
7,7.850
Ebból:

- önkormányzat költségvetési támogatása:
75.832

- 2015. évi költ§égvetési maradvány: 2,781

3.§

A Rendelet 8, §_ának helyébe a következő rendelkezés lépI

1. Szadai Szociális AlapszolgáItatási Központ múködési és feDntaúási bevételeinek
előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Meqnevezés Összeq ezer forintban
- Működési bevételek előirányzata összesen| 22.563
Ebből:

- önkormányzat költségv€tési támogatása:
2,1.934

- 2015. évi költ§égveté§i maradvány: 629
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4,§

A Rendelet l0. §_ának helyébe a köVetkező fendelkezés lép

l, Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási elóirányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:

Megnevezés Összee ezer forintban
Múködési kiadá§ok előirányzata össze§enl 25{.513
Dbből doloei:

- dologi jel|egú kiadá§ok|
- bérjellegű kiadás;
_ müködési célú pénzeszköz átadás
_ ellátottak pénzbeli juttatása

A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:
a. Polgármester és képviselők tiszteletdija,
b, községi programszewező
c. iskola- teclrnikai dolgozói,
d, védónői szolgálat,
e. temető8ondnok
i közmunka

Fe]ha]mozási kiadás összesen:
_ Bcruházás (utak, épületek)

l01.126
62.464
83,753
6,870

l71.548
l71.548

Az Önkormányzat és költségvetési szenei 2016. évi működési és felhalmozási kiadásait a 4,
számú melléklet tanalmazza
Az önkormányzat l-ellralmozási kiadásait feladatonként az 5, számú melléklet tartalmazza

Intézménvek múködési fi n:tnszírozása: 322,840

A Képviselő{estület az Önkormányzat költségvetési szerve; a 2016. évi költségvetés
működési kiadásait _ bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - az elemi
költségveté§ taítalmazza.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről ajegyző a helyben szokásos módon gondoskodik,

szada, 20l6. ápri|is 28.

1

, ,- \

l- dl. Pál Szill ia
jegyző

I ' 'J l/", l-
bi."9i sl"ááÉ

polgármester
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3. Napir€ndi pont
20l5, évi ellenőrzési terv
2016, évi ellenórzési útemterv
Előteriesztő: Oroszi Sándol polgármester

I}nIog Mihálynól Az államháztaltásró] szóló 20ll, évi CXCV. törvéiynek (a
továbbiakban: Áht.), valamint a költségvelési .""-"t b"lió
kontrollrendszeréIől és belső ellenőrzéséIöl szóló 370/2011. (xII. 3l.)
Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a köZpénzek
felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belsó
ellenőrzési rendszen működtetni abból a célból. hogy a szervezet
vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és
tnűködtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszelek meglelelőségét
illetően
Mcgyarország helyi önlormdnyzatairöl .zóló 20lL é\i Cl XXxlX.
lörvén} lMölV,l. aZ Ahl,. Valcminl Ber-nel meglelelöen Szada
Nagyközség Önkonnányzata keretein belül gondoiko<jik a belsó
ellenórzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőrzési feladatokat Rekold
'96 Könywizsgáló és Adótanácsadó Kft, megbizásából F€icht
Fercícné belső ellenőr végzi.

szad, NagJr'köz§ég Önkormányzat költségvetési szerveinél a 2015.
évi belső ellenőrzések - a .ióváhagyott belső ellenórzési tervnek
megfelelően - ez idáig teljesültek:

Ellenőrzési .íelentés:

- SzadaNagyköZ§égcsatornahálóZatánakvagyonátadásáról

- Szada Nagyközség .,Jövónk a gyermek| Ór,odai
kapacitásbővítés Szada községben'' projekt berulrázásának
ellenőüéséről

- Szada Nagyközség Örrkormányzatlírrak pénzkezelési
tevékenységéIől

- A Szadai Gyennekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha
tevékenységéről

A 2015, évi belsó ellenőrzés megállapításairól, aZ önkomlányzatnál
végzett ellenőrzések tapasztalatairól és a javaslatokról szóló beszámolót
- Motv. a Ber. alapján _ az éves ellenórzési j elentés keretében tárgyalja
a képviselő-testület a nlellékelt Ellenőrzési Jelentés alapján,



Török László:

A Képviselő-testület 7 fő
határozatot hozza:

108

sz|da Nagyköz§ég Önkormányzat 20l6. évi belső ellenőrzési
munkat€r! én€k jóváhagyá§a:

A 370/201l. (XIL3I.) Kormányrendelet (a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérő1) 32.§_a szerint a
költségvetési szervek belsó ellenőrzéséről a következő évre vonatkozó _

kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési terveket a belső ellenőrzési
vezető készíti el. amelyet a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Szada NagyköZség Önkormányzat költségvetési szeNeire vonatkozó
kockázatelemzésen a]apuló, elózetes egyeztetés alapjátl e]készíteit _
20l6. évi belső ellenőYzési t€rv aZ előterjesztés mellékletét képezi.

A pénzügyi bizottság az anyagokat elfogadásrajavasolja.

igen szavazattal - ellenszavazat és taltóZkodás nélkül - a következö

38/20l6. (0,1.28,) szálnú Képviseló_testületi határozat:

szada Nagyközség Önkormányzatának Képviseló_teslülete a
2015. évi belső ellenőrzés jel€nté§t az előterjesztés mellékletét
képezó tartalommal jóváhagyj a,

Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltakrrak
megfelelően a szükséges intézkedések végrehajtásáró]
gondoskodjon,

Felelős: Oroszi Sándorpolgármestel
Haiáridő: ellenórzési tervben lbglaltaknak megfelelóen

A Képviselő-tcstület 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás nélkül a következő
hatálozatot hozza:

39/20l 6. (04,28.) számú Képviselő-testületi határozat:

szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belső cll€nőrzés 2016. évi ellcnőrzési tefiét az előterjesztés
mellékletét kepezö tartalom ma l j öváhag5j a,

Felkéri a jegyzót, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon,

Felelős: Oroszi Sándorpolgármester
Hatfuidó: ellenórzési teNben foglaltaknak megfelelóen
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{. Napirendi pont
Közbeszerzési SzabáyZat módositása
20]6. évi Közbeszerzési Ten
Előter_iesztó: oroszi sándor polgámester

Oroszi Sándor Dolgármesteri Felkéren dr, Pál Szilvia jegyzőt, hogy a napirend kapcsrin

Dr. Pál Szilvia:

táj ékoztassa a Képvi§elő_testü]tet.

szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő_testülete 2016. április 1 8-
án megtartott rendkivüli ülésén határozott a Csíky és Tár§a BeruháZás_
szervező Kkt. ajánlatáról,
Nevezetesen negbízta a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatával és
módosításával, amely a közbeszezési törvény (a közbeszerzésekról
szóló 2015. évi CXLIII. tv,) 20l5_ben törtélrt változásainak megfeleiő
hatályosítás elvégzését ielentette,
E-mail fotmájában korrektúrázva is b€csatolásra keúlt.
Megbízta továbbá a 2016. évi Közbeszerzési Ten, elkészitésóvel is.
melyet jelen elótedesztéshez szintén mellékeltem.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavMattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
közbeszerzési szabályzatról szóló 6/2016, (IV.29.) önkormányzati rcndeletét az alábbiak
szerint megalkotja:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
612016, (IV, 29.) őtlkormányzati rendelete

a közbeszerzési szabálvzatról

Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIII.
törvóny (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján Szada Nagyközség Önkormányzata által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érwényesüljön a verseny tisztasága és nyilvánossága.
aZ ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód.

Mindezen célok megvalósulása érdekében Szada Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 27. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja:

1.§

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

(1,) Ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezései alkalmazandók szada Nagyközség
Önkormányzat, mint ajánIatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) által lefolytatandó
közbeszerzési eljárásokban,

(2) A Közbeszerzési Szabályzat elóirásait köteles betaítani a közbeszezési eljárásban részt
vevó valamennyi személy és szervezet.
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(3) A Közbeszerzési szabályzat tárgyi hatálya alá tailozik - a Kbt. 15. § szerinti, illetve az
éves köjtsógvetési töNény szerinti értékhatároktól ffiggöen -

a) árubeszerzés.
b) építési beruházás,
c) épitési koncesszió.
d) szolgáltatásmegrendelés,
e) szolgáltatásikoncesszió,

2,§

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁR{SOK TERVEZÉStr

(l) Az ajánlatkérő a köllségvetési év elején, március 31. napjáig összesített közbeszerzési
tervet köteles készíteni,

(2) A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megielölve az árubeszerzés. építési
berulrázás és a szolgáltatás megrendelés körébe tartozó beszerzéseket, rneg|elölve az
egyes közbeszerzési eljárás fajtáját, indításának tervezett idejét.

(3) A közbeszezési terv nyih,ános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait
ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság áltat működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
közzéteszi.

(4) Az ajánlatkéró elözetes tájékoztatót készíthet az adott évre. illetőleg az elkövetkezó
legt'eljebb tizenkét hónapra a Kbt, 38.§-ban foglaltak szerint,

(5) Az elózetes tájékoztató és a közbeszerzési terv elkészítése a Jeg)ző l,agl a Jeg)ző
utasítósáfa a kózbeszeqési tanácsadó feladata és a KépNiselőlestülel hagyja j&á, az
elóZetes tájékoztató hirdetményi megjelenteLésrőI a Jegyző \}LlEy a Jepyző utasítasára a
kt)z b e s 2e r z é s í t a nác s add gondoskodik,

(6) Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, május 3l. napjáig köteles elkészítenie az éves
statisztikai összegzést az elmúlt év közbeszezéseiről és a fenti határidóig megküldeni a
Közbeszerzési Hatóság részére. Az éves statisztikai őssze}zést a Jeglző fagl a Jeglző
utasítósára a közbeszetzési tanácsadó készíti és küldi meg,

(7) AZ ajánlatkérő a Kbt. 26,§ (1) bekezdése értelmében köteles a közbeszerzési törvény
hatálya alá taftozásáról, valamint adataiban bekövetkezett változásáról a Közbeszerzési
HatóSágot értesíteni, a Kbt, hatálya alá kerüléstől, illetve a változástól számított 30
napon belül. A fenti határidóig a Közbeszerzési Hatóság részére az énesítés
megküldéséről a -/esró köteles gondoskodni.
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(l)

(2)

3.§

AZ AJÁNLATKÉRÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ ES AZ ELJÁRÁSBA BEVONT
SZEMÉLYEK

Az ajánlatkéIő nevében eljáIó személy a Polgármester.

Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat ellátó
személyek:

a) az eljárásba bevont külsó szakéiő (Felelős akkíeditált k:;zbeszcrzési
s z a kta n óc s a dó, kö z be s zer zé s i t anócs a dó).

b) a Kózbeszerzési Bítáló Bízousúg, melynek állandó ragiai: Jegyző, Pénzügy'|
csopoí vezetője, mindenkori közbeszerzéSi tanácsadó,

A közbeszerzési eljárás nrinden szakaszában (előkészités, ajánlati - bírálati §zakasz) az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek. szervezeteknek
megfelelő - a közbeszeúés tárgya sze nti, közbeszerzési, iogi vagy penztlg;i-
szakértelemmel kell rendelkezniük, Ezen előirásnak az ajánlatkérő nevében eljáró,
ilietőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel nTeg, ha a tevékenységében
személyesen közremúködő tagjai között legalább egy olyan §zemély van, aki megfelelő
szakéúelenrmel rendelkezik,

Az ajánlatkéró, a közbeszerzési eljrárással kapcsolatban a felhivás és dokumentáció
előkészítésébe, illetőleg a közbeszerzési el.járás további lefolytatásába a Közbeszerzési
Hatóság által Vezetett névjegyzékben szereplő, Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót vonhat be.

Az eljárásban eljáró személy/ek (lebollyolíló) kijelölése, felkérése, megbízása esetén
figyelemmel kell lenni a Kbt.25. §-ában meghatározott összeférhetetlen§égi okokra, íg)
tőlük már a közbeszerzési eljárás előkészitő szakaszában összeférhetetlenségi
nyilatkozatot kell beszerezni. Az eljárásban eljátó (lebonyolít) felkéréséről,
megbizásáról, minden egyes közbeszerzési eljárás elinditásáról szóló testületi döDtés
elött SZada Nagyközség Önkotmányzat Képviselő{estülete külön határozatban dön1.

A 3l0/2015, (X.28,) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tcrvpályázati eljárís esetén a
biráló bizottság felállításáról aKéptiselő-te,lírlel külön határozatában dönt.

4.§

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRáSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLralÁNOS
szABÁLYAl

A közbeszerzési eljárás megkezdéséról a költségvetés és közbeszerzési terv
figyelembe vételével a KépNiselő-tesíület dönt, meghatározza a közbeszerzés tárgyát. a
becsült éíéket, és az eljárásba bevonandó személyeket, kijelöli a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság nem állaídó tagjait.

A Közbeszerzési Biráló Bizottság vegzi a közbeszeízesi eljárás e]ökeszitéséve],
lefol},tatásával. az aiánlatok értékelésével kapcsolatos feladatokat. A Kőzbeszerzési
Biráló Bizottság munkáját külsó, közbeszerzési tanácsadó segíti,

(3)

(4)

(5)

(ó)

(l)

(2)
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(3) A külső, közbeszeÉési tanácsadó közremúködése, megbizása esetén a közbeszerzési
eljárás előkészitésével, lelbl},tatásával kapcsolatos 1'eladatokat aZ ajánlatkéró
adatszolgáltatása alapján a közbeszerzési tanácsadó végzi, és biztositja a közbeszerzés
tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénziigyi szakmai szempontok érvényesülését.
A közbeszerzési tanácsadó előkészíti és segíti a Közbeszezési Biráló Bizottság
munkáiát. az éfiékelést és ajavaslatokat a Közbeszerzési Biráló Bizottság hozza nleg.

5.§

A KÖZBESZERZÉSl ELJÁRÁS ELÓKESZÍTÉSE

(1) A közbesze.zési eljárás elókészitése körében el kell végezni az adott közbeszerzési
eijárás rnegkezdéséhez szükséges cselekményeket, igy különösen az adott
közbeszerzésse] kapcsolatos helyzet- illetőleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült
értékének megállapítását. az eljárást meginditó felhívás, összefoglaló tájékoztató,
közbeszerzési dokrrmentumok előkészítését.

(,2') A Ki)Zbeszerzési Bíláló Bizoltság feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítése soran:

a) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára,
b) meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat (pl, becsült érték

megállapításával, piacfelmérésével kapcsolatos feladatok megállapitása), és az
ezekhez kapcsolódó intézkedéseket,

c) javaslatot tesz az alkalmassági szempontoka, a kizáró okokra, énéke]ési
szempontoka, a pontozásla, az eljfuást megindító felhívas szővegére, az ajánlati
biztosíték összegére, a keretszerződésre, a részajánlat tételre. aZ alternativ
ajánlattételre,

d) szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keretmegállapodásos eljárás
alkalmazására_

e) forgatókönyvet ké§Zít az adott eljárásra. amely tartalmazza az egyes eljárási
cselekmények tervezett időpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó
feladatokat és azok felelősót.

0 kötelezően elkésziti az ajánlattételheZ szükséges közbeszerzési dokumentumokat.
g) meghivásos, tárgyaláso§ eljárásnál, versenypárbeszédnél, keretmegállapodásos

eljárásnál - szükség esetén - javaslatot tesz a keretszámÉ, valamint az alkalmas
részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára,

h) tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a táIgyalás
szabályaira vonatkozóan,

i) elkésZíti és beszerzi az összeféIhetetlenségi nyilatkozatokat,
j) kapcsolatot tart az ajánlatkéró közbeszerzés tárgya szerint illetókes

szakembereivel, tólük állásfoglalást, véleményt. adatot kérhet be,
k) elvégzi a köZbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges egyéb feladatokat.

(3) A Jeg|zó feladatai a közbeszerzési eljáLrás előkészítésébenI

a) kapcsolatot tart az eljárásba bevont, vagy eljárás lefolytatásara felkéít
tanácscdóral,



l13

(4) A Polgárnester d,öní:

(l)

a,)

b)
c)
d)
e)
t)

az alkalmazandó eljárás fajtárót (nyilt, meghivásos. tárgyalásos),
a gyorsított, keretmegállapodásos eljárások alkalmazásáról,
az ajánlati biztositék összegéról.
az ajánlattélelre i'elkért szervezetekról.
az ajanlati felhívás, ajánlattételi felhívás, ré§zvételi felhjvás szövegéról,
a köZbeszerzési eljárás megindításához sziikséges előZetes intézkedésekről.

6,§

^ 
KöZBESZEP(Zú|,SI ELJÁRÁS LEFoLYTATÁ§A

A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívás közzétételével vagy közvet]en
megküldésével indul. A lélhívást Ajánlatkérő hirdetmény útján köteles köZzétenni, A
Kbt l 13. §-ban meghatározott esetekben az eljárás összefoglaló tájékoztató közzététele
után az ajánlaüételi felhívás közvetlen megküldé§ével. a hirdetmény közzététele nélkül
indított tárgyalá§os eljárás és a Kbt. l15. § szerinti eljárás az ajánlattételi feihívás
közvetlen megküldésével indul.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. valamint a Kbt, l15, §-a szerinti eliárás esetén
a Kbt előírásainak figyelembevételé\,el a Polgiirmester dönt az ajánlattétehe felhívandó
gazdasági szereplők köréről,

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása sorin:

a) gondoskodik arról, hogy az eljáIást megindító felhivás elektronikus úton
megküldésle kedljön a Közbeszerzési Hatóságnak, \,agy közvetlenül az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőknek.

b) hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás esetében elkésziti a Kbt,
l03. § szerinti tájékoztatót és adatközlést és gondoskodik annak határidóben
1örténő KöZbeszezési Döntőbizottság lészére történó megküldéséről,

c) biztosíúa, hogy a közbeszerzési dokumentumok a törvényben meghatározott
idótafiamig korlátlanul és teljesköníen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
elérhetőek legyenek,
kjegészítő tájékoztató (szükség esetén helyszíni bejárás, konzultáció) biztosítasa,
megtartása az ajánlattevőklek, részvételre jelentkezőknek,
ajállat /réSZvételi j elentkezés bontásálak bonyolítása.
javaslattétel az ajánlatok érvényessége, érvényte]ensége, az ajánlattevők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében,

g) ajanlatok értékelése részletesen, irrdokolással, értékelési szempontok alapján,
tagonl(ént elkészitett értékelési/bírálati lap csatolása mellett, íIásbeli
szakvélemény és jegyzőkönyvbe foglalt döntési javaslat készítése az e]járást
lezfuó döntést meghozó személy vagy testület lészére,

h) a részvételre jelentkezések bííáIata, az €gyes részvételre jelentkezések
érvényességének, érvén).telenségének, az egyes részvételre jelentkezők
alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizírásának vizsgálata és ezeknek
megállapítására vonatkozó javaslat elkészitése,

i) részvételi eljárás eredményétől íiiggően javaslatot tesz az ajánlattételre
felhívandók szernélyére,

(2)

d)

e)
1)
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j) tárgyalásos eljárásban az ajánlattevőkkel folytatandó tárgyalások lebonyolitási,
k) részvételre jelentkezők kizárásáról, a]kalmatlanságáról, a részvéteii jelentkezések

érvénltelenségéról sZóló tájékoztató elkészítése, határidőben történő megküldése
a részvételre.jelentkezőknek,

l) a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezést elkészíti.
gondoskodik a Közbeszezési Hatóságnak / részvételre je]entkezőknek történő
megküldéséről,

m) szükség esetén javított/módosított összegezés elkészítése és hatfuidőben az
ajánlattevók részére történő megküldése,

n) hiánypótlás szükségessége esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatása,
o) az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba korrigálása"
p) szükség esetén felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől,
q) anínytalanul alacsony ellenszolgáltatás vagy más teljesithetetLen feltétel

megajánlása esetében adatkérés és indokolás és szükség esetén további
tájékoztatás ké.ése az ajánlattevőtől, ennek elfogadhatóságára vonatkozó álláspont
kialakítása a valós helyzet és teljesíthetőség ftiggvényében, esetlegesen j avas Lat az
érvénytelenség megállapítására. adott esetben az Európai Bizottságnak szóló
tájékoztató elkészitése és a Közbeszerzési Hatóság útján töfténő megküldése.
szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi/részvételi határidó
meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek/részvélelre
jelentkezóknek az ezzel kapcsolatos értesitéseket, szükség esetén elkészíti az ene
vonaikozó hirdetménlt és gondoskodik anól, hogy elektronikus úton megkü]désre
kerüljön a Közbeszerzési Hatóságnak,
szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkésziti es
nregküldi az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ene
vonatkozó hirdetnényt és gondoskodik arról, hogy elektronikus úton megküIdésre
kerüljön a Közbeszerzési Hatóságnak.
ajánlattevői ké.ésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellenzőiről és a kérést
benyújtó ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszoDyított előnyeiről,
az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészitése,
az eredmény közlése az aj ánlattevők/részvételre j elentkezők felé,
az eljárás eredméiyéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény határidőben való
elektronikus úton vaió megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak,
két szakaszos eljárásnál elkésziti az ajánlattéte]i felhívásl és gondoskodik annak az
aiá]lattevők részére tölténő megküldéséről, valamint, ha van , az ajánlattételhez
szükséges közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátáslól. az
ajánlatkérőnek történó megküldéséről,

y) megtesz miDden, a közbeszerzési eljárás lefol}1atása során szükséges - fentiekben
nem részletezett cselekményt, intéZkedést a.nak érdekében, hogy az ajánlatkérő
döntését megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak
érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt,-ben meghatáIozott módon. a
Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek.

(3) A Polgármester az eljárás vagy az eljárás részvételi szakasza eredményének, az eljárás
eredménytelenségének, az ajánlattevó vagy részvételre jelentkezó kizárása. a szerződés
teijesíté§ére való alkalmatlansága, az ajánlatok/részvételi jelentkezések a Kbt,73, §
szerinti egyéb okból való érvénytelensége, a nyertes és adott esetben az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minö§itett ajánlattevó
személyének megállapítására vonatkozó bizottsági javaslatot a Képviselő-leslület elé
terjeszti.

r)

s)

t)

u)
v)
w)

x)
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(4) A KépNiselőaesíület d,önt

a) az ajánlattevő vagy lészvételre j elentkező kizárá§áról,
b) a szerződés teljesítésére való alkalmatianságról,
c) az ajánlatok/részvételi jelentkezések egyéb okból való érvényte]enségéIől,
d) az e]járás eredményének, a nyertes és adott esetben az ajánlatok éíékelése során á

következó legkedvezőbb ajánlatot tevőnek miiősített ajánlattevő személyének
e) az elj&ás eredménytelenségének
megállapításáró1.

7.§

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRr(SOK BELSÓ ELLENÓRZÉSE

(l ) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és elóírások betanásának és
végrehajtásának ellenörzéséről a Szada Közseg Önkormányzat Polgámesteri Hivatal
beiső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézóje, vagy külön megbizott szakértője
gondoskodik.

(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:

a) a Kbtben elői.t szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesitésének ellenőzése;

b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen
szabályzatban meghatározottak betafi ásának ellenőrzése;

c) a közbe§zerzési eljárás töNényességi és szabályszerű§égi ellenőrzése.

(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) ész]elése, feltárása esetén
köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoáatni a Képviselő-les!ületel és a
Biráló Bizottság elnökét,

8.§

ELJÁRr(sI szABÁLYoK

(l ) A KöZbeszerzési Bíráló Bizottság feladaia, hogy a közbeszezési eljárásokban a szaknrai
szempontok és a KbL alape]vei és szabályai maradéktalanul érvényesiiljenek.
Szakmailag megalapozott munkájukkal elősegítik, hogy az aiánlatkérő döntéseinek
nleghozatalához minden infolmáció rendelkezésre áiljon és hogy az ajánlatkéró a
nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan a legmegfelelőbb döntést hozza meg,

(2) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatot tehet, de közbeszerzési ügyben döntést nem
hozhat.

(]) A Közbeszerzési Bíráló Bizoltság - az állandó tagokon kivül kiegészül a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértelenrmel rendelkező taggal.

(,1) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság valamennyi eljárási cselekményról jegyzőkönyvet
köteles késziteni,
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(5) A jegyzőkönyv elkészítéséért a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke felel, A
jegyzókönyv taltalmazza:

a) a.iegyzőkönyv felvételének helyét, időponúát (év, hó, nap, óra. perc), tárgyát,
b) jelenlévók felsorolását,
c) ajegyzókönywezető személyét,
d) birálat esetén a Közbeszerzési BíráIó Bizottság tagjainak bírálati lapjait a

jegyzókönyvhöz csatolni ke1l,
az elhangzottakat. észrevételeket, kérdéseket,
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság indokolással ellátott megállapitásait, a döntések
elókésZítését szolgáló határoZott é§ egyértelmújavaslatát,
a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (óra, perc).
A KöZbeszerzé§i Bíráló Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítése valamenn)i
jelenlévő tag aláírásával történik,

(6) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság határozatát egyszerű többséggel hozza. a véleméíyek
ntegoszlása esetén a jegyzőkönyvben rögziteni kell a határozatlól eltéró vélenlénl,t
képviselő bizottsági tagok nevét, véleményüket és az eltéIés indokát. A szavazástól
tafiózkodni nem lehet,

9.§

A KÖZBESZERZÚSI ELJÁRÁS DOKUMDNTÁLÁSA

(l) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke a közbeszerzési eljárás lezárását követő
irattározás napján köteles a köZbeszerzési eljárásról feüegyzést készíteni, ame]y aZ
alábbiakat taItalmazza:

az eljárás megindításának időpontja,
a közbeszerzési eljárás iktatószáma.
a hirdetmény Közbeszerzési Értesílőben meghatározott iktatószáma.
a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke,
a lefol}1atott eljárás fajtája, specjális jellemzői (pl, gyorsitott)
ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma,
érvénye§ ajánla(oL s./áma. ajánlalle\ ök megnevezise.
alkalmas ajánlattevők szíma, ajánlattevók megnevezése.
egyéb, éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adat megadása.
irattározás napja.
irattározás sziima.

e)
í)

g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
1)

c)
h)

D
j)
k)

(2) A feljegyzést a Közbeszerzési Biráló Bizottság elnöke íIja alá és átadja a Jeg,zőnek, aki
nyilvántaltást vezet a közbeszerzési eljárásokról.

A közbeszerzési eljárás befejezését követően a Közbeszerzési Biráló Bizonság elnöke
köteles az eljárással kapcsolatos valamennyi dokunentumot irattározásra átadni a
Jegyzőnek.

A Jegyző köteles az eljárásokról nyilvántartást vezetni, a fcljegyzéseket megórizni és
ellenőrzések alkalrnával ezen nyilvántaftás alapján a dokumentációt a külső ellenórzó
hatóság és a belsó ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.

(3)

(4)
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(5) A közbeszerzési eljárások iratanyagát a közbeszerzés lezárásától szán iott öt évig meg
kellórizni,

(6) A .íegyző köteles a Kbt,43. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat a Szada
Nagyközség Önkormányzat www,szada.hu honlapján, és a helyben szokásos módorr
közzétenni.

(2)

(l)

(3)

10.§

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁR{S ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZÓDÉSEK
MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESiTÉSE

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módositására a Kbt.l4l. §-ában
foglaltaknak megfelelően van lehetóség, A módosítást a Kipviseló-testúlet haiyja jó\,a.

Az ajáúlatkéró köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
módosításáról tájékoztatót késziteni és azt hirdetmény útján közzétenni a szerzódés
módosításától számított tizenöt munkanapon belül,

A Jegyzó a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről külön nyilvántafiást
vezet. A szerződés módositása esetén elkésziti a tájékoztatót. és gondoskodik annak
határidőben. a közbeszerzési Értesítőben való közzétéleléről.

11. §

FELELÓSSÉG A KÖZBESZERZÉSI ELJÁR{§OKBAN-

(1) A Jeg}ző felel|

a) a közbeszerzések belsó elienőrzéséért,
b) külső §zeNek ellenórzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre

bocsátásáért,
c) ezen Közbeszerzési Szabályzat 9. § (4) bekezdésében foglalt nyilvántartás

vezetéséért,
d) a Kbt 42.§ (l) bekezdésében meghatározott éves összesitett közbeszerzési terv

elkészíiésééí és a Közbeszezési Hatóság részére határidóben történó
megküldéséért,

e) a 44/2015. (XI.2,) MvM rendelet 40. § (l) bekezdése szerinti éves statisztikai
összegezés elkészítéséért és a Közbeszerzési Hatóság részére határidőben történó
megküldésééft,

1) a jelen Közbeszerzési szabáIyzaL 10. § (3) bekezdéséb§n részletezett tájékozlaló
eIkészitéséén és megjelentetésééft .

(2) A Kózbeszerzési Bíróló Bizottsóq elnökc felel|

a) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájának irányításáéit,
b) a Közbeszerzési Biúló Bizottság üléseinek szabályszerú |efolytatásáért,
o) a jegyzőkönyvek megfelelő, hataridőben történő elké§Zítéséért,
d) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság jelen Közbeszerzési Szabályzatbarr

megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért,
e) a határidók betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért,
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(3) A Rözbeszelzési Bíláló Bízollság tagjai felelnek azért. hogy

a) a Közbeszerzési Biráló Bizottság ezen KöZbeszerzési Szabályzatban
meghatározott feladatait határidőben, pontosan és megfelelő szakmai színvonaion
légezze,

b) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jeLenjenek meg.
aktív közreműködésükkel segítsék az adott bizottság munkáját,

c) a bíráati lapokat mindenkor szakszerűen töltsék ki és késedelem nélkül adják át a
Közbeszerzési BíIáló Bizottság elnökének,

(1) A, ki)zbeszelzési lanúcsadó felell.

a) a Kbt. Iendelkezései maradéktalanul érvényesüléséén a közbeszerzési
eljárásokban,

b) a határidók betartatásáéft és betartásuk folyamatos tjgyelemmel kíséréséért.
c) amennyiben azL tapasztalja, hogy a Kbt. szabályaival ellentétes javaslatot kiván

hozni a Közbeszerzésj Bíráló Bizottság, úgy erre köteles a Bizottság figyelmét
irásban 1élhivni.

(5) A Polgórmester lelel

a) ezen KöZbeszerzési Szabályzat 5, §
b) ezen Közbeszerzési szabályzat 6,

határidőben történő elvégzésééft ,

(,1) bekezdésében meghatározott leladatokért

§. (4) bekezdésében meghatározott fe]adatok

(l)

12. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Közbeszezési Szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésének napja 2016. nájus
1,

Jelen rendelet hatályba tépésével a 5/2013. (0.1.29.) számú rendelet hatályát vesztj.

A rende]et kilrirdetéséről - helyben szokásos módon - az SZMSZ előirásainak
megfelelően - a települési önkormányzat Jegyzője gondoskodik.

S z a d a. 20l6. április 28.

(2)

(])

_]_

i ár. pál szilvia
jegyző

,. . í1.., (
OroszY Sánrlor (,
polgárme§ler
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5. Napirendi pont
Gödölló Hivatásos Tűzoltóparancsnokság be§zámolója a 20l5. évben végzett
tevékenységéről
!]§19!991{ oroszi Sándor polgármester

Pintér Mihálv tű. 2l€7rede§:
állomány felkészül a feladatoka, továbbképzéseken vesz részt, Taval)
Ix. l2-én ü]nepelie a parancsnokság a 125. éves évfordulóját.
szeretném megköszönni a hozzájárulásukat. A beszámoló részletesen
tanalmazza az e]múlt év munkáiát. Amennyiben kérdésük \an. szi\ escn
válaszolok.

Török László: Technikailag hogy alakul a Katasztrófavédelemnél?

Pintér Mihálv tű. alezredesl Egy-két éves Renaultjárművek vannak, Műszakilag jelenleg jó
állapotú autóin} vannak,

A Képviselő{estület 7 fő igen szavazattal elleDszavazat és hnózkodás nélkül - a köVetkező
határozatot hozza:

.1ll20l6. (04,28.) szálnú Képvise]ő-testületi határozat:

Szada Nagyközseg Önkortnányzat KépYiselo-testülete a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos
Túzoitóparancsnokság beszámolóját & 20l5, évben végzett
tevékenységéró1 tudomásul veszi,

Felelős: oroszi Sándor polgátmester
Határidő| azonnal

6. Napirendi pont
Pazsaki út forgalonrszabályozási problémája
Elóterjesztő: oroszi Sándor polgármester

oroszi sándor Dolgármester: szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megielenteket, Öriilök,
hogy mindenkivel tudunk szót Váltani az előterjesztésről, AZ
előteljesztést minden képviselő megkapta, tudta tanulmányozni, mely
kapcsán a Pénzüg},i és Általános Bizortság üIest hivott össze, hog),az
anyagot megbeszélje és tudjon vélemén}-t alkotni.
A bizottsági véleményt szeretném ismertetni, Szada Nagyközség
Önkormányzat Pénzügyi és Álklános Bizottsága 04.2l-én ült össze.
határozatában elismeri és megköszöni a Pazsaki út Csapás út Méhes
utca Margita utca Boncsoki utca lakóközösségének eddigi munkáját
és aktivitását, Megérti a problémát, és álláspontja szednt ol,van
negoldást kell keresni, ami nem csak az ott lakók, hanem egész
településünk érdekeit szolgálhatja. Ez nagyon tbntos megállapítása a
biZottságnak.
Az előterjesztésben kidolgozott megoldást a Bizottság nem javasolja
elfogadásra a Képviselő{estületnek,

Az elmúlt év szada tekintetében nyugodt volt. AZ
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oroszi sándor Do|gárme§ter: Javasolja a képviselő{estület felé egy olyan műszaki és
közlekedési rendszer kidolgozását, ami megfelel az előirásoknak.
ugyanakkor egész Szada telepiilés érdekeit is biztositja.
Javasolja a Képviselő-testület felé továbbá a fekvőrendőr kialakításit
megoldás kidolgozását a folyamatos áthaladhatóság biztosítása
érdekében. Erre egy határozati j avaslatot is előterjesztettek,

,.1/2016. (04.2l,) számú Pénzügyi é5 Álhlános Bizottsági határozát:

SzaJa \aglközség Önkormanyzat Pénlüg)i es Áltrlinos BizoLLsaga
elisneri és megköszöni a Pazsaki utca Csapás utca Méhes utca
Margita utca Boncsoki utca lakóközösségének eddigi munkáját és
aktivitását, Megérti a ploblémát, és álláspontja szerint olyan megoldást
kell keresni, ami nem csak az ott lakók, hanem egész településünk
érdekeit sZolgálhatja.
Az előterjesztésben kidolgozott megoldást a Bizottság nem javasolja
elfogadásra,
Javasolja a Képviselő-testület felé egy olyan mű§zaki és közlekedési
rendszer kidolgozását, an]i megfelel az előírásoknak és egész Szada
település érdekeinck.
Javasolja a Képviselőtestület felé to\,ábbá a fekvőrendőr kialakitású
megoldás kidolgozását a folyamatos áthaladhatóság biztosítása
érdekében."

En voltam egyedül, aki hel)-t adtam a virágládás elképzelésnek, de hogy
ne legyen egymásra mutogatás, kikértem a katasztrólavédelem
véleményét is, A palancsnokság a következő véleményt adja:

,,A Szada, Pazsaki út csapás út - Méhe§ utca - Margita utca
Boncsoki utca lakóközösségének kérelnére. miszerint a forgalon'
]assitása céljából beton kútgyúrúk és virágládák az úttestre töfténő
kihelyezése kapcsán alábbi tájékoztatást adom:

A {ijnti útszakaszon élők élet és vagyon biztonsága a fent említett
akadályok kihelyezésével veszélybe keúl, továbbá Vercsegyház, ilL,
Gödöllő megköZelíthetőségének lehetősége időben viszont
lekorlátozódik, A bajbajutott személy gyors kimentése, egy égő háZ
ol1ásának megkezdése az akadályok miatt később kezdódik el. ez
beláthatadan következményekkel járhat, Továbbá egy katasztrólá
esetén a fenti utak kiválthatják a Gödölló - Szada összekötő fő utat, AZ
Önkormlínyzat engedélyével akadályokat helyeznek el, ak](or aZ otl
é|ók és a bajbajutottak megsegítése, életük mentése veszélybe kelülhet,
Kérem Polgármester Urat, hogy a lakóközösség figye}mét hívja fel arra,
hogy gyors és szakszerú segítség késlekedé§e, a kihe)yezett akadályok
miatt saját és családja életét és anyagi javait kockáztaüa."
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oroszi sándor í,olgárme§ter: Tehát az ilyen jellegú. az ennyire beszorított út akadályokkal
történő ellátása, hogy a sebességet igy korlátozzuk, ez lehetetlenné teszi
adott esetben ennek az útnak azt a funkcióját, amire épült, hog!,
menekűlő útvonalként múködhessen. EZ ügyben már a környék
polgámesterei is megkerestek. Mindenhol csak három méter széles utat
épitünk, A csapás és a Pazsaki út, ami kétsáVos, 5,5 méter. Lényege.
hogy szándékosan ilyen szélesre építették az utat. pontosan azén, hogy
katasztrófa esetén a főútvonalat mentesiteni tudja, é§ aZ élet ne álljon
meg, Főként ha tűzoltó kocsinak, mentőnek kell ott közlekednie,
Katasztlófa esetén minden felelősség a polgánnesteré, tehát a
megelőzésben a döntés is őrá hárul. Tehát ha nyugalmi időben történik
egy döntés és nem tekint előre, akkor ha bekövetkezik egy katasztróla
helyzet, akko. az ő felelóssége, hogy nem fog tudni oda eljutni valaki,
A bizottsági ülésen óIiási vita volt, Kérem a tisztelt képviselőket. hogy
mondják el a véleményüket a szemétszállításról, hó eliakaritásról.
mindenról, Mindenki mondja el a véleményét. mert valamilyen
döntésnek születnie kell, Elsőként átadom a szót a képviselóknek. ezt
követően minden jelenlévó szólhat,

Vcróbné Kovács Rozálial Magam részéról egyet értek a bizottság javaslatáva], hiszen
elmondtuk a pro- és kontra érveket. Nem tudom, lrogy most van itt a
helye an_nak, hogy újra e]kezdjűnk vitatkozni, vagy a lakótársakat
meggyózzük.

Oroszi Sándor (Szódá§): Önöknek, akik ott laknak a Pazsaki és a környékbeli utcákban.

Török László:

azoknak természetes törekvése az, hogy lassitsák a forgalmat és minél
kevesebb autó menjen arra, Ez aZ út településiinket a szomszéd
településsel köti össze. Reggel a kiáranrlást segíti. este pedig a
visszaáramlást. Nyilván hasznáüák átmenő forgalomra is, nem tudom.
hogy milyen méftékben. A bizottság az irá'tyba gondolkodott, hog),
beton elemeket ne helyezzünk ki az úttestle, hanem engedjük a lassíl
áramlást. Egyetértünk azzal, hogy drasztikusabb sebességkorlátozásra
van szükség. Etképzelhetó, hogy a táblát vannak, akik nem veszik
figyelembe, a fekvő rendőrt muszáj mindenkinek észrevennie, n]9ít
átrepül rajta, ha nem. Fekvőrendór kihelyezésével belátható az úttest és
a lassú, egyen]etes kélirányú forgalmat szabadon engedi.

Ez egy 2010-ben induló beruházás volt, me]y egylészt Uniós pénzbő1.
valamint kb, 50 n llió Ftos önkormányzati támogatással épült. Ez egy
belterületi út fejezetként indult és gyakorlatilag abba a térségbe je]entős
pénzeszközöket csoportosított a falu önerőből, hogy az a térség ol},an
szintre kerüljön. Az elmúlt évben a Panoráma, SZuIdok utcába is
jelentós pénzeszközt csoportosítottunk. szadán több, mint 5000 ember
él, abban a térségben kb, 300 fő él, Ha arányaiban nézem, ennek a
falunak egy térsége sen kapott annyi pénzt. mint az a térség. AZ volt a
nagy löket, hogy uniós lehetőség volt, hogy egy átvezető útra az uión
keresztül pénzt tudtunk megnyemi, Azzal miDdenképp egyetértek. hog)
egy térségben le vannak Zónásítva 30 km/h sebességre.



Török László:

Pctrák ÁrDíd:
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Ahol én lakom még íijld út van a Jókai utcában, ott is van 30-as zóna.
de 60-70-es sebességgel mennek. Ha az emberek agya ilyen. nen'
tudom, hogy műszakilag hogy lehet besarkítani.
Az biztos, hogy nagyon dra§ztiku§ b§§arkítás, hogy 14 pár gyűrűt
helyezek el, aZ között összeszűkítem a forgalmat, Ha autókka]
parkolnak az úton. felállnak a járdára is, Az emberek agyát nem lehet
átmosni, nem fognak megváltozni. A fekvő rendőrökön is át 1'ognak
repülni. A Rákóczi úton is 40-50-nel átrepülnek a fekvő rendőrön és ki
van téve a 30-as tábla. Az emberek gondolkodásmódjába nem tudjuk
belekényszeríteni. Az önkományzat pénzügyi háttele szúkös, 5000
emberéIt kell felelősséget vállalnunk, más térségeket is kell fejleszteni,
EíTe az önkormányzatnak pénze nincs. Az elgondolásukkal, hogy a
forgalmat lassítani kell, egyetértünk, de ezt a formáját a bizottság nen,]
javasolja. Egyrészt az út keresztmetszet szűkités. akkor lehetett volna ]
méter széles utal csinálni, sőt jfudát se kellett volna építeni. Akkor még
építettünk volna 2_3 km utat, Ez már megtörtént, tehát abból kell
kiindulni, ami most van. Ezt az állapotot 1'ekvőrendőr kihelyezéséve]
lehetne feloldani. valamint a lakosság jobban oda íigyeljen, a
rendórséget, polgáórséget jobban mozgatni, hogy a
szabálytalankodókat jobb belátásra bírjuk, hogy biztonságos köZlekedés
legyen.
Vannak olyan kijelentések a beadványukban, hogy a gyereket nenr tudja
kerékpározni tanítani, A KRESZ most sem teszi lehetóvé, hogy ajárdán
ke]] tanitani a gyereket kerékpározni. Erre megfelelő helyet kell keresni,
Ha ez a gondolkodásmód,hogy a gyereknek aZ utcán kell megtanulnia
kerékpározni, ez lribás, mindenki belátja.
Összegez.,e a bizottság az mellett döntött egylészt a tisztántaftás.
útszúkület végett, jelentős pénz lett oda téve, és csinálunk egy szűk
utcát.

Török Lászlónak igaza van, amikor az 50 milliót negszavaztuk ene az
utcára. kaptunl hideget, meleget ís. Ezzel az egy érwej tudtuk
meggyőzni magunkat. hogy katasztlófa esetén lehetőség van a l'alll
gyors elhagyására, va]amint elkerülő útként használni. Gyönyörű szép
utcát csináltunk. Első probléma az volt, hogy kátyús volt. mikor
megcsináltuk, akkor az volt a baj, hogy po.os, most pedig, hogy túl
sima az út. Ez az uíca kicsit túl van íLlpiíozya, az utcában lakók
hozzáállása. A lakossági fórum óta kiemelten figyelem ezt az utcát. Az
volt gond, hogy babakocsit nem lehet a jardán eltolni. A parkoló autók
miatt nem lehet elmenni ajárdán. Kiküldtük a körzeti megbizottat és az
ott lakók parkolnak a saját járdájukoú. Anyósom nagyon óvatos Yezeló.
ós látta. hogy az ott lakó 45-tel meit ki az utcából. Tehát a lakosok a
saját járdájukon parkolnak. a lakosok nem tartják bc a 30 km-es
sebességet, Egyik képviseló kiült oda délután 5 órakor 5-6 percet.
egyetlen autó sem ment el az utcán.
A véleményemet fenntafiom, a bizottság javaslatát elfogadon és
támogatom.



Pintér l,aios: Támogatom, amit a bizottsági ülésen határoztunk. Ha tovább kell
lassítani, vagy rábirni a közlekedőket, hogy lassabban menjenek. a
fekvő rendőrt támogatom.

v9rébré Ksyé!§ BaZáljB! Látom a velem szemben ülők arcát. hogy nem érlenek egyet.

simon Tamás:

Higgyék el, hogy nagyon fontos szempontunk volt, amit Török László
képviselő mondott, hogy a falu több, mint 5000 lakosának adójából, és
mindenki adójából a falu oda tett 50 millió Ft-ot, amihez l40 millió
pályázati pénzjött. Ez egy nagyon fontos szempont. melt máshova ezt a
pénz1 nem tudtuk oda tenni. Másik nagyon fontos szempont, amit
valószinűleg Önök is tudnak, és mi is tapaszta]unk, hogy ha valamelyik
környéken megjavítják az utat, aszfaltos út lesz, jönnek a lakossági
panaszok. Nézzen magába mindenki, hogy ahol bele lehet lépni a
giiba, ott bele lépünk. Ilyen hosszú utakkal eZ a veszély megvan. EZen
viszont itt hatan, vagy heten nem tudunk változtatni,

Csak akarni kellene, Nem az Ön autójának mennek neki hátulról és
hagyják ott úgy, hogy nem volt ott a helyszinen a károkozó és nem az
Ön családját fenyegetik meg azok, akik meg varrnak állítva és
kiszállnak az autóból és lekövetik hazáig és a ház előtt kiabálnak be.

Nagyon nehéz ez az üg) abban a7 értelemben. hog1 van az Önök
kérésének egyfajta racionalitása, és érzelmi tafialma, amivel nagyon
nehéz szembe állni. Ezekkel a dolgokkal, amiket Tamás elmondott, mi
nem találkoztunk. Komolyan vettük az Önök kérését. Az elóterjesztést
elolvastuk. ennek az eglik tanúbizon)sigd. hogy PoIgármesler l r

napirendre tűzte ezt a témát. Semniképpen sem szerettük volna
félvállról venni. A bizottsági ülé§en is nagyon sok idót szelrleltünk
ertnek a kérdésnek a megvitatására. Egész települési érd§ket képvisel.
amikor egy ilyen témában dóntünk. En is azon a véleményen vagyok,
hogy ha lehet, amilyen módszerekkel tudjuk, a forgalnat lassítsuk. A
pályáZati szándék, amikol ezt megíItuk, valanlilyen úton módon
szerettük volna, hogy ha tudjuk a fő utat tehem,]ente5iteni, az már egy
pozitív dolog. Amennyiben töfiénik baleset a fő úton, fő szerepetjátszik
ez az ltca. A szemétsállítás is szóba jött. hó eltakarítás kapcsán is
aggályok merültek fel. Mindent végig gondolva és higgyék el, hogy
nem az önök kéré§ét nem vettük elég komolyan, hanem próbáltuk olya.l
mélységig köIbejámi a témát, ahogyan kell, és mindent összeletve
született meg a döntés,

vrabé|v Balázs:

petrík Ároádl Az elmúlt testületi ülésen itt volt a rendórkapitány. A Paz§aki utat
felvették méIési pontnak, Lehet számolni ara, hogy ott traffipaxozni
fognak.

Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a térségnek nincs működőképes
sebességmérő készü]éke 4 hónapja. ugyanis tönkement és nem kap
Gödöllő.

simon Tamási
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oro§zi sándor Dolgármester: En a Szabadság úton lakom, ott is megépült a múút,
nincs járda, a kaputól egy méterre megy a forgalom, Nem ötvennel,
hanem nyolcvannak és százzal mennek, Nem tudok ellene mit tenni.
nem ziirhatom le. Az ipari parkban lévő naglvállalkozások pénze, ami
eltartja a falut, a kisvállalkozások csak kis adalék hozzá, A kommunális
adó a kömyék legkisebb kommunalis adója, Ósszcl rendeletet kell
módositanunk, nem tudjuk tartani tovább ezt a szintet. 92 mellékutunk
van, ami még lirldút. AZ úttervben évi 3-4 szakaszt terveztünk, ami már
idén egyre csöktent. Ha évente egyet tudunk megcsinálni. akkor van,
aki 92 év múlva kerül sora? Nem olyan rózsás a helyzet és nem olyan
egyszerú dönteni, El kell, hogy mondjam. és örülök. hogy meg tudom
osztani a napi terhet, 35 milliót kell kigazdálkodni, hogy a gyerek
étkeztetés működjön és l] mil]ió kintlévőség van, amit nem íizettek be
a szúlők. 1l millió kintlévőség van, aki nem fizeti be a szemét dijat, oda
29.5 milliót teszünk hozzá, hogy ne a lakosságot terheljük.
Nem tudonl, hogyjövóre mi lesz. Ami itt fenntafiásra megépül míiszaki
fejlesztés címszó alatt út, vagy egyéb, 96 %-ban a nagy teljesítményú
ipari cégeink tarlanak el bennünket, igy tudjuk működtetni az óVodát.
iskolát, sZAK-ot, konyhát. 80 gyerek iratkozott be, nem fogiuk tudni
hova tenni a gyerekeket. Egy osztálynak nincs helye,
Ez az út pályázati pénzből és kemény önkományzati pénzbő] épült.
Valami kompromisszumot kellenc kötni, Én is szenvedcj alanya vagyok
a gyors hajtásnak. Kompromisszumot kell kialakitani, Mindenki érezze.
hogy őéfte is van, de segítsen abban, hogy 5,190 lakóról kell. hog1,
minden tekintetben gondoskodjunl(. Mindegy, hogy hol lakik.

Verébné Kovác§ Rozália: Temlészetesen mondhatják, hogy az önkormányzatnak kevés
pénzébe kerülne, nrert összegyújtöiték a pénz nagy részét. ami
tiszteletre méltó és minimálisra lenne még szükség ennek a
megvalósításához. A fekvőrendőr megoldáshoz partnerek vagyunk.

Baricz Árnád: Tis7rell Polgámcsler Úr. Jeglz<i A.szon). KépviseIok. naP)on s/epcn
köszönjük hogy lehe|őséget kaptunk arra. hogy ni is kifejthessük a
véleményüket. Sajnálom, hogy volt egy bizottsági ülés, amiról nem
tudtunk, ezért most híl,tuk el a teNező urat, aki különböző hatóságok]Gl
egyeztetve készitette el a teívet. Ha van olyan múszaki kérdés, ami
felmerül itt, _ é§ nem akarok senkivel sem vitatkozni, főleg nenr egy
hatósági katasztrófavédelmi papíral - de a tervező úr sok mindent eI

tud mondani, Ugy tervezte meg az utat, hogy a túzoltóság, mentő és a
kukás autó is rendeltetésszerűen el tudjon haladni. Nagyon sajnálorn,
hogy a bizottsági ülésre nem kaptunk meghivást, mert akkor ott még
keményebben elö tudtuk volna adni az éNlendszen. Nagyon
megköszönönl, hog1 megtiszteltek a velemenyükliel, Úgy gondolom,
hogy demokráciában, főleg akkor, amikor mi választjuk meg Önöket,
akkor legalább egy beszélgetésre nyitottak, amikor egy olyan
problémáról legyen szó, ami nem csak minlet érint, -jómagam a Méhes
utcában lakom - hanem egy egész lakóközösséget, és hosszú távon
Szadának is fontos lehet ez. Arra hadd mutassak rá, hogy az EU-s
beruházásoknak nagyon szoros és kötött rendje van,
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l]lricz Áro::id:

Török Líszló:

Baricz Árnád:

Drozdik Bóla:

fiiszászv Gvula:

Ennek a benrházásnak sehol nem találtam kitételét. hoqv itt azért olvan
széles az ílt, mert eZ egy átmentő forgalmat biztos'ió egérú1. v;gy
katasztrófavédelmi szempontból fontos út. Azt találtam aZ EU-s projekt
kapcsár, ami mai napig a Miniszterelnökség honlapján megtalálható.
illetve egyeztettem a Miniszterelnökségi Hivatal bizonyos
munkatársaival, hogy azéíí építeíték eü az utat, mert ez egy lakóövezet.
Mi tisztelettel es nigy hálá\al nézünk Önökre. hog) 50 millió Fr-or
áldoztak elÍe a területre és 145 milliót kaptunk az EU-tól és a Magyar
Államtól az útra, de hadd utasítsarrr vissza Török Urat, amikor a
gyermekek kapcsán valamiféle. a gondolkodásmód negatívumáról
beszélt. úgy gondolom. hogy ne minősítsük, hogy ki mit gondol. és
hogy az pozitiv. vagy negatív gondolkodásnód. Az biztos. hogy ezen
az úton 100 km,4r-val is száguldoznak. Van olyan szakasz, alrol egy
alasznyi a táVolság az út és a járda köZött. Amikor is elsodorhatják a
gyermekeinlet. Azt viszont visszautasítom, hogy egy lakóövezetbe á
gyemekeket nem vihetjük ki, ahol nincs is járda, mint például a Méhes
utcában és a gyemekeket ne taníthassuk biciklizni.

Uram a KRESZ mit ír elő?

A lakóövezetet olvas§a el.

Ez belterület. az van kitáblázva, hogy zóna. 30 km_es zóna. Kint voltant
azon a telületen a bizonsági ülé§ előtt.6 percet álltam ott, egy
babakocsis hölgy volt ott a sarkon. 6 percet álltam ott Gödöllőről a
Pazsaki útra vezető szakaszon, és egyetlen autó nem jöü el, Délután 5
előtt 6 perccel.
Hol van az hivatalosan, hogy lakóövezet?

Ki van téve, hog,v lakóövezet, Az EU jegyzőkönyvében is, és a
Szada.hu honlapon is megtalálható, ltogy ez az egész terület a Csapás
u,. Méhes u., Pazsaki u, mind lakóövezetté minósül az EU-s támooatás
alapján. A lakótársaimmal sokan vagyunk, akik ezt is aláírták 

"és 
1

millió Ft-ot összeadtunk máL ltt van a teivező úr. akinek a munkáiát
kiíizettük már. Ezek a tervek olyan tervek, amik minden hatósági próúát
kiálltak,

Ez valóban lakóövezet, Lakóházak épüinek, a szabályozási terv szerint
is lakóöVezet. se nem hétvégi, se nem ipari, hanem lakóövezet.

Ne sarkítsuk ki arra. hogy bicikliznek a gyerekek. Két kicsi lányom van.
egy 8 éves és egy 4 évcs, Amikor kilépünk az utcára, a kezemet fogják
és gyalog bemenekülünk a Méhes és a Margita utcába. Az ember szive
kiugrik. hogy a gázról nem hajlandó levenni a lábát a nyonorult. Ne
haragudjon, hogy így fogalmazok, Egy dolgot szeretnék kérni,30_as
tábla van, és joggal várom el, hogy harminccal, vagy neg}.vennel
közlekedjenek, Ne sarkitsuk ki, hogy a helyiek 45-tel mennek, 45 km-
rel boldog és elégedett embere lennék Szada lakosságának, de 80-90-nel
jönnek és az ember eszköztelen.
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Ui§zászv-Kovács Katai Ez az első alkalom, hogy testületi ülésen ülök. Egy pici
segítséget hadd kérjek, hogy mindenki számára világos legyen. Tehát
ha jól éltem az elmondásuk alapján. Önök erről az iigyről már
határoztak, és jelen alkalommal az állásfoglalásukkal kiegészitett
döntésüket halljuk ugye? Jól értem Polgármester Ur?

oro§zi síndor Dolgármester: A Bizottság a problémás kérdéseket nenr itt á]} neki
megvitatni, A Bizottság elnöke összehívja a bizottsági úlést és
javaslatot tesz, hogy mit tudna elfogadni a bizottság az érvek alapján,
Kialakított a bizottság egy vélemén}t, hogy támogatja a lakosság
kezdeményezését, de fekvő rendőnel. Meghatározta a bizottság, hog!,
ha ez elfogadásra kerül, természetesen a lakosságot terheli. A
fekvőrendór ahol ki le§z építve, legalább a négy környezó lakónak a
beleegyezését alá kell írnia, melt mál ezzel is volt bajunk. N'em
egyszeni köZös nevezőIe jutni. A bizottságnak az előkészítés a dolga,
azért is hoznak létre bizottságokat,
A dönté§ meg§Zavazása a képviselő-testületi ülésen kell, hogy
megtöfiénjen,

Uiszászv-Kovács Katal Köszönöm. Tehát értelem szerűen a bizottsági ülés aZ! követóen
volt, hogy mi ezt benyújtottuk? Tehát mindenkinek volt alkalma ezt
mél) ségébcn anekinleni,

oro§zi sándor Dolgármcster: Igen, azt követően. A bizottságnak minden mondatot meg
kellett vizsgálni, hogy érvelni tudjon.

Uiszászv-Kovác§ Kata: Azt szeretnem kérdezni. hog1 Önök közül ki lakik a környéken.
esetleg a Pazsaki úton, Boncsoki úton?

Pintér Lrios: Dózsa György úton lakom, onnan nyílik a Csapás út.

Ui§zászv-Kovács Kata: sejtettem, hogy Önök nem azon a környéken laknak- Azén
sejtettem. nert végig hal]gattam az érveiket é§ különösen Petrak a]r
felvetésével kapcsolatban rcagálnek. És ez kerdes is egl ben, Szerinten
íijlösleges du, 5-kor bárkit is kiültetni. Meg kcll nézni a kan)erát-
Tudnán Önnek sorolni, hogy mikor mentek kb. százzal, százhússzal,
Tegnap 16,55-kor, ma l0.27-kor és nem figyelem a forgalmat, AZt
gondolom, hogy teljesen szubjektív, hogy ki mikor ü1 oda aZ út szélére.
Meg lehet nézni a kamera felvételeit, hogy mi töíénik reggel 6-9 óia
között és du. 4 és 7 óra között? Mert akkol nem lesz miről beszélnünl,
Elképesztő, hogy milyen álIapotok vannak, Nem véletlen, hogy mosi itt
vag}unk 15-en. 20-an.
Nem véletlen, hogy ezt az előterjesztést tavaly 102 fő, mosl pedig 82 fó
ífia alá. Nem véletlen, hogy összejött ez az egymillió Ft, Nem úgy jött
össze ez az egymillió Ft, hogy néhány bőkezű tánogató nagy összeggel
beszállt ebbe a projektbe, hanem éppen ellenkezőleg. Kb,
ötvenvalahány háztartás adta össze, 5 é§ 80 ezer Ft közötti ös§zeggel.
Ez nyilvánvalóan azt üzeni, hogy ez egy komoly probléma.
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Uiszása-Kovács Katal Teljesen érten] a felvetésüket, hogy itt nem 300 ember érdekét kell
figyelembe verrni, hanem 5400-ét. De évek óta próbálunk egy olyan
megoldást taláni, ami mindel szempontból optimális lehet.
Elsó, amit figyelembe vettünk, hogy az út funkciója ne sé ljön,
Amikor felkéftük a tervező mérnök urat, ez egy külön kérés volt. IVli

azért jöttünk most ide, mert nem értünk egyet abban. hogy ez a
megoldás az út funkcióját befolyásolná. Mi azt kérjük. hogy miután
összeadtuk ezt a péDzt, mert nem azélt vagyunk itt, hogy biztosítsák a
financiális hátterct, hanem azórt vagntnk itt. hogy megértsék, hogy már
a pénzt is összeadtuk és engedjék, hogy legyen megoldást.
A fekvőreDdőr ugyanígy szóba jött. A fekvőrendőr lehetőségét is
megvitattuk a helyben lakókkal. Senli nem szeretne fekvő rendőn, ez
nem véletleD. Egylészt a mérnök úr elnrondja, hogy szakmaj oldalró]
milyen haszna van, másrészt, ha mérleget kell késziteni a különböző
mego]dások közöti, akkor ennek van a leglöbb hátrányá és kélséges,

Berecz András:

hogy van-e előnye,

A lakóközö§ség keresett meg a problémá\,al bennünket. hogy
kéSzítsünk forgalomtechnikai szabályozást az útszakaszra, hogy ez a
fajta áldadan állapot megszűnjön. vagy mérséklődjön. Nyilvan
mérlegeltük a lehetóségeket, megnéztük azokat a forgalomcsökkentósi
eszköZöket. amiket igénybe lehet venni. csak azt tudjuk beterYezni.
amit az útügyi műszaki előírások engednek. mást nem. Biztosan vannak
praktikusabb, jobb megoldások, amit nyugat-erüópában használnak. de
nálunk nincsenek komfortizálva, ebból kifolyólag nem használhatjuk
ezt. Az, al1..iL terveztiink egy útügyi műszaki előírás által támogatott
dolog.
En sem adtam volna a nevemet olyanhoz. amit légből kaptunl volna és
csak azért. hogy kiszolgáljuk az érdekeiket, megcsináljuk. A ten,
elkészülte után egyeztettünk a közlekedési hatósággal, akinek támogató
volt a vélemény§. AZ út funkcióján lehet vitatkozni, hogy lakó utca.
nem lakó utca, elkeúlő út, nem elkerüló út. Az éNeik. amikel
elmondtak, a hó takarítás és a szemétszállítás azt gondolom. hogy
megoldható. Vannak ilyen ütcák, láttam már ilyen utcákat, de nem
terveztük volna be. ha ez nem működne.
A fekvőrendőr is forgalomcsökkentési megoldá§, de aZ a lajta e]váí
eredmény, amit szercttek volna elémi tőle, az a csavarozható Változaitól
nem várható el, statisztikailag kimutatható, hogy semmiféle elónye
nincs. Anlak talán. ami épített fekvő rendór, Ez költségeiben
messzemenően felülmúlja ezt a dolgot.
Nyilván hozzá ]ehet tenni, lrogy annak van egy dinamikai hatása is,
aniből düböIgő lrang van. En laktanr olyan helyen, ahol fekvő rendór
volt, az sem egy megoldás.
Az ő érdekeik mellett állok, de úgy tudok dolgozni, ahogy az út
muszaki eIoirás meghatározza és engedi,

oroszi Sándor nolgármester: Köszönjük szépen, egyértelmú.
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Uiszászy-Kovács Kata: Nekünk ez a megoldás egy kényszermegoldás valójában. Tehát
nem a létező legoptimálisabb megoldás, Valójában a létezó
legoptimálisabb megoldás az egy fix traffipax volna, iLrni azt feltételezi,
hogy nem nyúlunk az útburkolathoz. Nem képződik forgalmi akadály,
nem lassítja a forgalmat, Azok a kifogások. amiket önök emliteüek.
hogy funkciójában gátolja az út használatát, azonnal kiesnek. Az ok,
amiért ezt nem vettük számításba, mint opciót a maga§ költség, Egy
ilyen berendezés két millió Ft ölótt van. Az apparátust, hogy nli
szüksége§ hozzá a rendőrségen, hogyan tudják szankcionálni. ha
kihágást tapasztalnak, azt ugyancsak nem vizsgáltuk a magas ár miatt,
A legjobb ez volna. Minden igény ki lenne elégítve, csak túl magas az
ára.

A fekvőrendőr szóba sem jött, következő megoldás a sziget. Ha jártak
Gödöllőn a Szent lmre iskola utcájában, ott is van egy sziget. Mint eg_v

fekvó rendőr, csak magasabbra van építve, Gyakorlatilag kénl.telen
lassítani aZ autó§. A fekvőrendőrön átmegy egy mágasabb jáImú, a
csapás úton a sarkon van is kettő ta]án. A lakók szeretnék, hogy
szedjék fel, Azt gondolom, hogy a fekvórendór költséges volna. és
semmit nem oldana meg. A sziget, vagy aZ állandó traftipax volia a
megfelelő,

Egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Öt év alatt én nraganr
háronr olyan esetet láttam, arnikor hajszálon múlt egy enber é]et,

Kisgyerekől van szó, és olyan eset lett volna. ami Szada nagyközséget
a kereskedelmi csatomákra eme]te volna.
Ez az víca predesztináija a balesetet, meft százzal is mennek a
harminca§ utcáball.

oroszi sándor í,olgármcstcr: Mi is próbáljuk megkeresni azt a megoldást, hogy mi lenne jó,
Biztos, hogy valami megoldás kell, ezért a rendőrség felé áJ]andó
nyomás gyakorlást teszünk. Tegnap is beszéltem a Pest Megyei
Rendőrfőkapitánn,val, Bozsó dandfulábornokkal,

A rendőrségnél ez a helyszín rövidesen mérési pontként fog életbe
lépni, Jelerrleg két fajta traífipax van, a fix, ami mérési ponton n]érhet.
és a mobil. ami bárhol,
lde az új tipusú traffipaxból van egy fix tervezve. Meg fog valósulni,
mert ki vanjelölve.

Pintér Laios:

dr. Kiss Gergely:

Sok helyen alkalmazták ez az útszűkitést.
alrol két települést kötött össze az út?

Ausztriában országos főúton van ilyen.

Olyan helyen is alkalmazták,

Uiszá§zy-Kovács Kata: A településeket összekötó út hivatalos minősítés?
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oroszi sándor Dolgármester: Nádasky Laszló volt polgátmester ígéretet tett
Veresegyháznak, hogy az Öreghegy sornál átszeljük a szeszfózdénél az
utat, így lesz egy második ún. menekülési útvonal Ez nem va]ósuh
meg, Közben ez a terület beépült családi házakkal. Most már akkora
kártéritési és kisajátítási per kellene, hogy nem lehet megvalósítani. EZ
volt az eredeti terv. Ez volt a mi döntésünk hátterében is. Megjelenik
egy belsó útépítési pályázat Ezt a pályázatot mondhatja a Képviselő-
testület, hogy Panoráma út, vagy Kisfaludy, vagy Szabadság út, de azt
mondta, hogy ennek a koncepciónak kapcsán, ha nem is tudtuk azt
megvalósitani, amit elódeink elhatároztak, de ez a koncepció meg tud
valósulni. Akkor a Képviselő-testüIet azt mondta. hogy Gödöllőre ott
tud ez a forgalom benenni, akkor ezt a pénz a Pazsaki útra tegyük rá,

Másik utcára is rátehettük vo]na.

ljiszászy-Kovács Kata: Értem, köszönöm szepen. Önök miben lár.jdk \eszélyét annak,
hogy ez az elkedló út harminccal lehessen elkerülő út? Miben
korlátozza az alternatív útszakasz beteljesítését az, ha nem nyolcvannal,
hanem halminccal haladunk rajta? 5 év alatt egy€tlen baleset Volt a
fóúton. Azt gondolorn, hogy a településeket összekötő út, iegalábbis
laikusként azt feltételezem, hogy a fóút.

dr. Ki§s GergelY: Ezeken a terveken azt látjuk, hogy három méter széles hely marad még
úgy is, ha megépülnek ezek a lassítók, tehát nem gondolom. hogy
egyetlen másodpercet is veszítene katasztrófa esetén a tűZoltó, vagy
mentő. Egy mentóautó nem hiárom méter széles. Fel sem merül az, ami
elhangzott a jelentésben, hogy nem tudnak köZlekedni. Szerintem
tökéletesen tudnak közlekedni,

Uiszászy Gyula:

dr. Kis§ GergelY:

Három méter 20
felfestése között,
elfér itt.

A pazsaki útnak
kötelezettség volt,

épült ez az ütca.
hogy bele kell tenni

vagy elkerülónek épült? EU-s
az önkormányzatnak,

cm maradna a jármúforgalom elól eizán terület
Fizikálisan 4 méter maradl1a. Szemetes autó. bármj

oroszi sándor Dolgármestcr: Az EU-s pályázati lehetőséget bármelyik belterületi útm fel
tudtuk volna használni,

Töriik Lá§zló: Egy tökéletes Degoldás híve vagyok. Mi az, ami 100 o/o-ban biztositja a
megoldást? Ha a traffipax biztosítja. akkor ana kell koncentrálni, hogy
ezt a kérdést megoldjuk. Ha valaki száguldozik a 6 méter széles úton, a
három mételesen is fog, Arra kell koncentrálni, hogy mi az, ami
tökéletes megoldást ad ezen a helyszínen, Hogy a pénzt hontlan tud.juk
előteremteni. az külön kérdés, azt meg kell vizsgálni.

Oro§zi Sándor Dolgármest€r: Magán tralfipaxot a hatóság nem fogad el.

Török László: Nem tartom tökéletes megoldásnak a javasoltakat.
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Berecz András: Pszichikai hatása van. A magyar vezetési kultúra a béka feneke alatt
van. A száguldozókkal szemben elősebb szankciót kellene alkalmazni,
A fekvő rendőrhöz képest ennek jóval erősebb forga]omcsökkentó
hatása van, nint a másik megoldásnak,
Valami megoldást mindenképp kellene találni, ami az utcában élőknek
megoldja a problémáját.

szüt§né Perge Edina: Evek óta megy, hogy mi lehetne a negoldás. A fix traffipax lenne a

Baricz Ároátl:

csúcs, Ha azt mondjuk, hogy fix traftipax. aZ megint két év. ElTól volr
eddig l'olyamatosan szó. hogy nincs pénz. Most a lakosság összeszedte
a pénzt, ennek van valanrilyen hatása a száguldozók ellen.
A fekvó rendőr mennyivel olcsóbb?

A fekvó rendórt az utcán nem fogják elfogadni, tehát ez az opció nen,t

opció. Hozhatnak egy olyan rendeletet, már most megmondom, hogy
senl<i nem ír alá az utcába. Olyan opciót rre hozztrnk. ami nem opció.

szüt§nó Perge Edina: A iekvő rendór miértjobb megoldás?

oro§zi sándor Dolgármestcr: Elmondták már előüem, hogy az út átláthatósága.
a jégmentesitésig ez a tárgyi

Piníér Laio§:

Brrricz Árpád:

dr. Kiss Gergely:

takaríthatósága, hó eltakaritástól kezdve
kihelyezés nehézséget okoz.

Kétsávos útból lesz egysávos út.

Akkor fessék fel a sávot. a felezó vonalat, EZ nem kétsávos út.

Nincs is akkora forgalom, hogy állandó el]enirányú forgalom legyen. a
harminccal közlekedő autók kényelmesen ki tudják kerülni egymást.

szütsné perge Edina: Amikor óránként elmerrrrek százzal, veszélyes,

l'etrák ArDád: A kossuth utcában lakom. háron métere§ az út aszfalí része. Mindkét
irányból behajtani tilos tábla van. kivéve ]akó. Súlyosan mozgásséri'llt
gyereket nevelek. Autóval nem tudok úgy megállni, hogy ne lógjon ki
aZ autó az utcára, Feleségem nem tudja a lányunkat felemelni. Ki van
nyitva az ajtó, feleségem próbálja betenni a kocsiba, és van, aki
elszáguld a kocsi mellett. Ezekkel az emberekkel nem lehet n)ár
csinálni semmit. Láüa. hogy probléma van, Nem lehet ezeket az
embereket megfékezni.

f]iszászy-Kovács Kata: Akl<or Ön szerint ha nem tehetünk semmit, akkor ne tegyünk

Pctrák Árrrád:

semmit? Mert ez irányba megyünl(.

Ismerjük az emberek hozzáállását, Megoldunk egy problémál és
azonnl] gcnerálunl eg1 másiL problémet.
Nem fogja megoldani a problémájukat, Azért támogatom a traffipaxot.

Uiszászy-Kovács Kata: A traffipax melyik változatát támogatja?
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Petrák ÁIÍ)ádl

Uiszászy-Kovács

A fix traf'fipaxot.

E3]!!_Polgámester úr az előbb mondta, hogy alra semmi esé]yünk,

Dr. Ki§s Gerge|Y:

Tegyük tisztába. Nem szereürénk nyomást gyakorolni a rendőrségre, 5

éve könyörgtink a traffipaxért. A körzeti megbízott 4 éve fejtette ki.
l]ogy semmi értelme nincs a vetés-forgó szerú tra1'I'ipaxra épiteni. mert
akkol fél évellte két óíára ludnak kijönni sebességet nrérni, Mondanom
sem kell, hogy ennek senmiléle hatása nem lesz a forgalom általános
ütemére, viszont ki lehet pipálni a problémát, Tökéletes látszatmegoLdás
lenne, ha elkezdenénk Dyomást gyakorolni a rendőrségre.
Az összes rendóri személy visszairányított Önökhöz. Most me8 itt
vagyurrk Önöknél. Aúikor készültünk eire a találkozóÉ. és a
helybeliek unásig isnrerik ezt a problémát, mindenki azt kéIdezte. hogy
ezen az alkalmon vajon Önöknek milyen ér\,ük lesz majd a beadvát,ty
ellen foglalni állást? Mert hogy máI a pélzt is összeszedtük, Taval},
március 26-án az volt a probléma, hogy nincs financiális keret, mer1
bölcsőde. iskola.
Megvan a forrás, lgyekeztünk olyan előterjesztést beadni. hogy
kellőképpen megalapozottan tudjanak dönteni, Megpróbáltuk felvázolni
Önöknek, hogy milyen az élet a kömyéken, Sokáig készítettük. AZért
vagyunk itt, hogy segítsenek. Mivel tudnak segíteni?

Nem csak Pazsaki utcaiak vannak itt, nem arról van szó, hogy két
jónlódú, ünalkozó anyukának a problémáját kellene támogatni,

Oroszi Sándor Do|gármester: Az aláírók közül 28 ember, aki a Pazsaki úton lakik,9
gyermek van a Pazsaki úton, Komolyan vettem a beadványt. utána
jártam. Vannak a Pazsaki úton, akik azt mondták, hogy ezzel nem
krránnak [oglalkozni

UiszászY-Kovács Kata: 60 telek van. abból egy önkormányzati, valóban nem támogatja
mindenki, men négyről tudunk. aki nem, Ebből három hétvégi
tulajdonos, akinek van egy faháza és úgy ítélte meg, hogy évi 8
alkalommal amikor kijön, nem olyan súlyú ez a probléma. Akik
életvitelszerűen ott é]nek. azoknak az aláírása o1t van a beadviinvon,

oro§zi sándor DolgármestcrI Nem- csak 28 fő írta alá,

UilZ|i§..\-KováC§ KataI Bocsás\un mcg. nelem nincs annli idöm. hog} negys/er-üts,/ör
visszanrenjek egy heiyre,

oroszi Sándor nolgármesterl Neken sincs atnyi idoIn. de en krrmol1an venem a beadványt,

Uiszászy-Kovács Kata: Köszönjük, hogy ennyire alaposan állt ehhez a témához. 59
telektulajdonosból a 4 ember nem azért nem állt ez lnellé, mert nem
érezné ezt problén]ának. A negoldással lenne problémája, hogy mi van,
ha íéltorlódik a forgalom, de egy trafíipaxnak mindenki örülne,
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Oroszi sándor Dolgárme§teri Gyakoriatilag 49,2 % -a az ott lakóknak, aki aláírta, tehát még
50 7o sincs. A többi a környezó utcakból van. Én voltam egyedül. aki
azt mondtam, hogy csináljuk ezt, Mi van, ha a Képviselő-testület azt
mondja, hogy mi van,haamásik51 % beadvánnyaljön, hogy azonnal
szüntessük meg hatósági úton, amit a többi 49 % odatett.

Baricz Árpád: A Méhes utcában lakom, a Pazsaki utcán vagyok folyamatos.u1
életveszélyben, amikor arra gyalogolok, a gyerekem is, Felháborítónak
tartom, hogy kisebb jogú állampolgár vagyok. Ez nenr csak a Pazsaki
utca problémája,

oroszi sándor: Ne forgassa ki, hogy kisebb jogú, én is járok ana. Én az ön kenjében
nem rendezkedek, az Ön házában nem rend ezkeó,ek. Ha az az 5l yo az\
mondja, aki nem írta alá, hogy ugyan polgármester ur, mit képzelnek
maguk? Azéft, mert 49 % aláírta? En a szabadság úton lakom, nekent
semmi jogom elhatározni, hogy a Pazsaki utcában mi lesz.

Írassuk alá a gyerekektel is, men ők is ott élnek?l]aricz Árnád:

uiszászy-kovács kata: Ezek szerint azt akarja mondani. hogy ha átbillen a mérleg, és
51 Yo lesz az aIáiIó, akkor azonnal megszavazzák a kérdést?

oroszi Sándor Dolgárme§ter: Akkor nem kerüIök olyan törvényességi helyzetbe, hogy
ellenem beadványt készítsen az 51 Yo.

Ui§zlisz!-Kovác§ KataI Megszerzem a többi aláírá§t, hogy átbillenjen a mérleg, Rengeteg
nem helyben lakó van, akiküez nem akaúunk elmenni. Meg tudom
szerezni ezeket az alaLrásokat, Úgy vélem. hogy itt lifoBást ke.esnek.

Baricz Árnád: En kérem ki magamnak, hogy aki Rákospalotán lakik és Gödöllőn
lakik. én pedig aki nrinden nap elmegyek a Pazsaki utcán, kisebb
állampolgári jogom van?

oroszi sándor Do|eárme§ter! Lehet engem támadni, de akkor megkérdezziik Szada 4900
lakóját, aki minden nap jár ott, Ezt a vitát le tudon így gömbölyíteni,



Uiszászy Gyula:

PaDD csaba:

Simon'l'amás:

oroszi sándor DoIgírmester: Szada lakosságának ez egy útvonal Gödöllő felé.

Simon Tamás: Legyen feifestve a 1'elezó vonal,

()roszi sándor írolgármester: Holnap fel fogon festetni.

SiInon Tamás:
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A harmincas tábláról ugye nem akarunk szavazni? Ismerjük a KRxSZ_t,
Havonta 5-6 ezer kln-t vezetek, és igenis, hogy a 30-40-es táblát tartsa
be mindenki. Vegye figyelembe. hogy lakóövezetbe ment be, Amikor
az ember haza jön a családjához és a kertjében a gyerekével akar
játszani, esetleg átmenni a szomszédba és nem tud, felhábo tó. Találjuk
meg azt a megoldást. ami ezt valamilyen szinten korlátozza.
Jambor Lajos Úr czl nlondta. hog1 lenr r anrral a kamerák és Ágo.ton
tisztában lesz vele. Irogy kik azok, akik rendszerességgel szegik meg
duna módon ezeket a szabályokat. és mindig lesz oka megállílani
ezeket, Tudok mondani olyan rendszámú autókat, akikrrek mai napig a
haja szála nem görbült lneg.
Amikor próbálunk jelezni, hogy álljon meg, akkor a rendőrség azt
mondja, hogy nincs jogom a kereszteződésben megállni. veszélyeztette
a saját gyerekét, aki pedig mellette elment és meghúzta a lökhárítóját ót
fogják kel,ésbé elószedni.

Azén, amiért megálltam az úton, engen vesznek eló kiskorú g),ermek
veszélyeztetéséért.
A gyermekemet vittem haza a szadai óvodából. és jövőre a szadai
iskolába fog menni. Akik itt vannak. akik onnan ki akarnak jönni.
Gödölló, vagy Veresegyház ilányából jöínek. Nem csak a nri
problémánJ<, a térség problémája, Akik itt vagyunk. mindenkirrek voit
már atrocitása naponta, Múlt héten törté[t cserbenhag},ásos balesetnél
kint voltak a rendörök és annyit mondlak, hogy egy tollvonással el
lehetne intézni. Lakó-pihenő övezetté nyilvánitással. Ha egy lakó-
pihenó ö\,ezet 1áblát kitesznek a Csapás utca e]ejére, akkor a KRESZ
előírja, hogy azok tafióZkodhatnak ott, akik ott laknak.

Februárban töftén! a DóZsa GyöIgy úton egy szenélyi sérüléses baleset.
amikor busz mögiil kilépett valaki, és elsodonák. Gödöllő és
Veresegyház végón állt a sor vége. Senki nem hasznáta elkerülő útként
a pazsaki utat.

Margita utcában lakon, ni is tapaszta]juk a problémát. Polgám]ester úr
azt mondta, hogy hogy számol el a többiekkel. Próbaidő, Kihelyezni a
terv diapján ezcket a forga]om lassitókat, ami a mi pénzünkból töiténik
nleg. Mi lenne. ha a Képviseló_testülct egy próbaidőszakot
megszavazna nekünk. Lehet látni a kameriikon, a lakossági
visszajelzéseken, hogy múködik, vagy nem. Ha nem, el lehet takaritani
onnan. Kon,lpromisszumos megoldás, és nem gondolom, hogy nem állja
meg a helyét olyan fórumon, ami ellenfórum, 1-2_3 év. és megnézzük,
hogy van-e értelme, vagy nincs értelme,
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oroszi sándor nolgármester: Minden megegyezés kérdése, Ha a Képviseló-testúiet
azt n]ondja, helyezzük ki. csináljuk meg, meglátjuk a fogadtatást,
lakossági észrevételeket. Ezeket gyújtjük és egy idő után leülünk újra.
Minden ésszerű dolognak partnere vagyok,

Uiszászv-Kovács Kata: Az elvi kérdésekről szeretnék kicsit egyeztetni, mert meg fogiák
kéIdezni nagyon soksn. hogy Önöknek mi rolt az ellenérv. Hadd
kérdezzem meg, hogy ha errnyire egyértelműen elutasították az
előterjesztésben lévő megoldá§t, de mégis csak megvan a segítő
szándék. és az Önök által felvetett fekvő rendőrre pedig mi mondjuk,
hogy nem, akkor milyen más megoldásban tudnának segíieni,

Oroszi síndor Do|gármester: Amit az ílr felvgtett, ha a Képviselő-testület azt mondja.
hogy meghatarozott próbaidőre hozzájárul, akkor én nem fogok ellent
mondani. de testületi döntést én nem he]yettesítek.

Ui§zá§zy-Kovács Kata: A legutolsó alternatíva, a magas fekvő rendőr, \ag} szigct
megoldás lelretne-e, vagy sem.

oroszi sándor Dolgárme§ter: lgen, az is megoldás lehetne. Meg
aszlblt úttestet, oda ki keI] alakítani, a költség
cnnek, Minden szené]ykocsi lelassít, de a magas
nem túlzottan.

kell bontani eg1
három-négyszerese
épitésű terepjárók

l_]i§zászv-Kovács Katai Azt a kettót, am1 naponta elmegy, ki lbgjuk birni.

dr, Kiss Gergely: Van egy lakóközösség, mely magyarországi szinten is kiemelkedően
próbál együtt élni. boldogulni. Akár a Margita utcai közös
kezdeményezés kapcsán. Mi is azt szeretnénk, hogy jobb legyen
Önöknek, De azér,t. mert valakinél rossz valami, közbiztonság, vagy út
minőség, mi szeretnénk, hogy nálurrk jó legyen. Azéft, men vaiahol
nagy a bűnöZés, akkor nem mondjuk, hogy nálunl is legyen nagy. Mi
azt szeretnénk képviselni, és ennek vagyok büszke és lelkes hír,e, hog1
miDden lakóköZösség rnűködjön jól. A mienk elég iól mr]rködik annak
ellenére, hogy különbözó emberek vagyunk és különböző időben
költöztünk Szadára, Vegye figyelembe a Képviselő-testület, hogy mi jót
szeretnénk, jó fele szeretnénk merrni.

oroszi sándor Do|gárme§ter: Mi a vé]eménye a testületnek, próbaidős dologban
tudunk-e komplomisszlunot kötni?

Török László: Emberi tapasztalatból nem látom a kútgyűrűs megoldás hatását.
Mindeíképpen meg akarom oldani a dolgot, akkor járdasziget feié
kellene elmenni. Ami tényleg drasztikus, bele kényszeríti az elnbel,t.
hogy nem szágLrldozik. Nem bízok a kútgyűrűs megoldásban.

oroszi sándor poIgárme§ter: Egy próbaidót megérdemelne,
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Tórök László: Belehajszoljuk a lakóközösséget kiadásba, és ba nem válik be a
plóbaidő? Akior már tényleges megoldásba íiktessék a pénzt,
Nem tudjuk. hogy merrnyibe kerül a sziget, mennyibe kerül a traffipax.
Vannak pályázati lehetőségek, Az önkormányzatnak nem lesz rá pénze.

Oroszi Sándor Dolgárme§teri Hány szigctnek kellene épülnie, hogy ez megvalósuljon?

BcreczAndrási Négy-öt,

Dr. Kiss Gergely. Margita utcában van két fekvőrendőr. lla nem az utca végén lenne,
lehet, hogy két_három elég lenne, ha beljebb tolnánk, men mire
gyorsítana az illető, máris lassítania kell.

Ui§zászv-Kovács Kata: Ugy látom, hogy körvonalazódik olyan nregoldás, mely nrindkét
félnek megelégedésére volna. Ezek szerint ez az ajárdasziget, ami az új
óvoda mellett is épült.

oroszi sándor Do|gármester: Az útbonlással jiir, bekerülési költsége kétszer háromszor
magasabb. Lehet. hogy a kútgyűrűs megoldás meghozza a várt
eredményt.

Uiszászv-Kovács Kata: Az ötven valahány háztartás, aki ebbe beleszállt, nem azért adja
ezt az egymillió Ft-ot, hogy egy év múlva eltávolíts.ák.

Oroszi Sándor írolgármesteri Ha rnegl,ozza az elvárt eredmén},t, akkor nem ke1l
eltávolítani.

Uiszászy-Kovács Kata: De ha nem? AZ eredményben Önök kételkedDek.

oroszi sándor í}olgármester: Fél órával ezelótt azt nondta a mérnök úr, hogy ez meghozza
a vfut eredményt. Elhangzott az Ur részéről egy javaslat, hogy
próbaidő.

szütsné perge Edinai Mi hiszünk egy megoldásban, amit a napi tapasztalataink
alapján mémökökkel és saját józan paraszti eszünkkel megoldásnak
látunk, Ósszeszedtünk egy pénzösszeget és semmi mást nem kérün]q
mint hogy támogassák ezt. Nem pénzt kérünk, támogatást kérünl( egy
olyan megoldásra, an'ri tény és való, hogy benne van a pakliban, hogy
nem fog múködni. Nap, mint nap ott járunk az utcán, sétáltatjuk a
kutyát, gyereket, sportolunk, Azt támogassák, hogy adjanak ]ehetőséget
annak megvalósítására, amire magunk összegyűjtöttük a pénzt.

oro§zi sándor Doleármcster: Elmentem Nag},tarcsára és megnéZtem az ott3lli
kivitelezést, Nem lstentől elrugaszkodott dolog, amit láttam. Beszéltem
az ottani polgármesterrel, és pozitivan nyilatkozott. Nem hiszem, hogy
kettőnk között akkora küiönbség lenne, Elfogadom okos embernek, ha
ő ezt megvalósította több utcán, adjunk ni is esélyt, próbáljuk ki.
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Uiszászv-Kovács Katai Múlt héten Nagytarcsán negtárgyaltak egy ilyen ügyet, és lé1
óra alatt megszavazták, Nagyon bevált, máshol is bevált.

Oroszi Sándor polgámester l0 perc szünetet rendel el,

oroszi sándor Dolgármester: A Képviselő_testület abban naradt, hogy készek

Dr. Pál Szilvia:

kompromisszumra, de feltételeket szabott,

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján Rendelet tervezetet kizárólag
a jegyző, polgármester, és a Képviselő{estület bizottsága terjeszthet
elő, lakóközösség nem. A l'elmerülő problérna nem rendeleti t.tgykör,

Uiszá§zY-Kovács Kata: Ene váItunk évekig. hogy Önök ezt megtegyék helyettünk. de
n]ivel ez nem történt meg, ezért készült,

oroszi sándor Dolgármester: Mi ezt nem iudjuk elfogadni, mert a törvény mást mond.
Lényeg az, hogy kompronisszumos döntés született a Képviseló_
testület részérőI, hogy próbaidőre a mérnök úr által készített tervnek
megfelelően elhelyezzék. Ami a lendelet tervezetben szerepel. nem
kivitelezhető, Elóször is pénzüg}ri támogatási és a Szada Nova
Nonprofit Kft-t nem tudjuk oda adai, A testület kéri, hog1 Önök rs
jelöljenek ki két főt, és a testület is kijelöl két fót, vagy három fót és
kidolgoznak egy szabályzatot az útkeze]és összes problematikájára. ami
ezutánjöD. Az ott maradt hulladék, amit a gép nem tud eltakaritani, hó.
stb, legyen közös megegyezés, hogy a következő hónapban ne jelenjen
meg itt egy csopoú és kérje enrrek rendbe tételét, Taftalmazza ennek a
működési elvét,
Rögzíteni kell a próbaidót. és a kijelölt csoport fogia meghatáozni, akit
kijelölünk, e2 a négy fő, hogy ez bevált,jó, vagy nem jó.
Ha nem jó, a kijelölt csoport fogja megmondani, hogy nem jó. vag1-

kimondani, hogy maradjon öröke. Tehát ilyen feltételeket vitatott meg
a testület,

Ez az út az önkormányzat lénntartásában lévő út- Ha itt megjelennek
különböző műtárgyak, attól ez a jogi helyzet nem változik. A
műtá.gyak felhelyezésével ez ajogi helyzet megváltozik?

oroszi sándor Dolgármester: Nem változik meg, csak nekünk a körülményeink változnak

Baricz Arpád;

meg.

Jegyzónőtől kérdezen], hogy példáu] a takóközösség hogy vállalhat
felelősséget egy olyan útért, ami nem az ó fenntaításában van? Például
tisztításért, takarításéí, stb, Tehát jól értem, hogy ennek egy része
minket terhelne, Llgye?

Baricz Anríd:
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Dr. Pál§zilvia: Az ilt funkciója nyilván nenr fog megváltozni, Továbbra is
önkormányzati fenntafiású íltról beszélünk, Egy kompromisszumos
megoldást ajánlott a Képviselő-testület, Ugymond az onök
nyomásgyalorlására jutott oda a testület, hogy valamilyen garanciát
szeretne kémi a lakókö7össéglöl cserében a,,én. hog1 az Önük jara.latu
mellett dönt, és támogatja a kútgyíkú kihelyezést.

A Járási Hivata] .vezetője mondta, hogy a törvényességi problémát
szeretné kizárni. En most nem látom azt, hogy ha ez önkományzati
fenntanású, akkor mi hogy vállalhatü* fel jogi garanciát. de biztos
meg lehet oldani,

Baricz ArDád:

Uiszászv-Kovács Kata: Tehát Önök engedélyezik, de a 300,000,-Ft-os támogatást nem
adják meg, a Szada_Nova általi felajánlást sem adják meg. Iehát
temészetben sem segítenek, Cserébe mi takaritjuk aZ utat?

Oroszi Sándor Doleármester: Nenr a funkciója változik az útnak, csak a helyzete. Amit
eddig géppel tudtunk sík területet takarítani. azt nem fogiuk tudni
megoldani,

Ui§zászv-Kovács Kata: Tehát a hókotró.

Török László: Az előtt temészetes volt egy szadai embemek, lrogy a hfua kömyékét
rendben tartotta. Nincs másról szó, csak arról, hogy ezeknek a
mútárgyaknak a kömyékét rendben kell tartani. Ez természetes
folyamat volt, de sajnos ma mfu nem az. Van, aki elvárja, hogy a hriea
elótt az önkormányzat nyida]e a füvet,
Enberi hozzaállás kérdése. En is otthon lendben tafiom a ház pol1ájá!.
elejét, lenyírorn a ftivet, stb. Nem kérem az önkonnányzat segítségét.
csak ma már nem ez a temészetes. Tehát lendben kell tartani. ha a széI
oda fújja aZ avart, a hókotró oda túr tömeghavat. Jelenleg egy
közmut <ásunk van,

1,1 db kútgyűrűről lan 52ó a tervek szelint. ott ahol mi lakunk, azt
gondolom van 3-4 pár, az máI 8 db, A jelen lévők támogatása biztos
meglesz. Marad még 6, Ismerek még két o]yan ember, hogy biztos
vagyok benne, hogy r,állalják. En válialom, Hólapáttal oda megyek és
eldobálom,

Uiszászv Gvula:

uiszászv-kovács katai Már ott tartunt, hogy bánnit vállalunk.

oroszi sándor írolgárme§ter: Amit TöIök képviselő elmondott, itt naponta megismétlődik,
Egy eső után meg pláne.

Oroszi Sándor (Szódás): Ezek a feladatok kézi munkával oldhatók meg, amit mi nem
tLrdunk biztositani

vrabély Bálázs: Önök kiválasztanak két embert, akik tudják a lakóközösséget képviselni
és mi is.
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oroszi Sándor (Szódás): Nem is kell meghatározni, lrogy csak két-két fő lehet.

Összefoglalva a lakóközösség a kompromisszumos javaslatra trajlandó,
felvállalja ezt, be tudja vállalni, vagy sem? Ha nem, a Testület nem
lbgja megszar azni.

A lakosság e§r'öntetűen vállalja.

Oroszi sándor Dolgármester| A Trans-Motors Kft. feltölti a kútgyűrűket homokkal.

A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatta] - ellenszavazat né]kül l fő tartózkodás mellett - a
köveikezó határozatot hozza:

42120l6, (04.28,) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Nagyközség Ónkormányzat Képviseló-testülete a Margita
lakóközösség Pazsaki utca forgalomlassítására vonatkozó
beadványát megismerte. megtárgyalta. A kútgyűús megoldás
megvalósítását egy év kísérleti időre támogatja. aZ alábbi
l'eltételrendszerrel.
A lakóközösség által megielölt két vagy három fő, és a
Képviselö-testületből megjelölt két vagy három fő, nint
,.koordináló bizotlság" kia]akit egy szabályrendszert az út
kezelésére vonatkozóan. (Lakosság által vállalt kézi erővel
végzendő azon rnunkák, amelyek a kúltgyűrűk kihelyezéséból
adódnak.) A telepítést ezt követően ]ehet megkezdeni,
Az út haszDálatát ennek nTegfelelóen figyelemmel kíséri ebben
az egy évben. majd anrrak kiéfiékelését elvégzi a ,.koordináló
bizonság",
A kivitelezésben az önkormányzat a műtárgyak homokkal vaió
feltöltését biztosítj a,

A bizonság létrejöttének hatírideje: 2016, május 10.

Felelős: Oloszi Sándor polgármester
l{atáridő: folyamatos



l4l

7. Napirendi potlt
Javaslat a Szada 25,19/15, 2549/59. valamint 2550 hrsz. út elnevezésére
!]!41pp2lfi oroszi Sándor polgánnester

Oroszi Sándor Dolgármester: Szilágyi László Szada, Fenyvesliget 2549/62 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa , mint leendő építtető-névtelen utca elnevezési kérelmet
nyújtott be a Fenyvesligetben lévő 2550, z549l59, 2549l],5 l1fsz-ú
néVIelen utciil elnef ez(.ere.
Ja\aslala a köVellezö|
2550 hrsz. Cserje utca
25,19/59 hr§Z, Cserje köz
2549/l5 hrsz. Rekettyés utca
A tervezeti elnevezések illenek a környező utcák hangulatához és
t§rmészet közeli elnevezéséhez.
Java§lom az utca elnevezések elfogadását.

A Képviselő-testület 7 fó igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
hatáío7etot ho77a]

43/20l6, (04.28.) számú Képviselő_testületi határozat:

szada N3gyközség Önkormánl,zet KepVjselő-testülete a
beérkezeit utcanéV javaslatok kapcsán a 2549/59. hrsz_ú.
valamint a 25,19/15. brsz-ú terület elnevezésére vonatkozóan
további javaslalot kér.

Felelős: oroszi Sándor poigáImester
Határidő: folyarnatos

8. Nrpirendi pont
Szada, Rákóczi u. 6. szám alatti KMB iroda PMRFK részére történó ing)enes
használatba adása

Eó!g!§§Zű oroszi Sándor polgármesier

oroszi sándor Do|gárme§ter: Szada Neglközseg Önkormdnlzat Kepviselö-testülele a
98/2015. (06.25,) szánú határozatában döntött a tulajdonát képező 2l ] l
Szada, Rákóczi u. 6. szán (hísz.: 515,) alatti ingat]an körzeti megbizolti
szolgálati lakás céljára történó térítésmentes bérbe adásáról.
Az ingatlan egyik 11,08 m2 nagyságú helyiségében múködik a körzeti
megbizotti iroda.
Az irodaként múködó helyiségre a Pest Megyei Rendór-főkapitányság
és Szada Nagyközség Önlormányzata között helyiség használati
megállapodást kell kötni, melyhez szükséges a Képviselő{estület KMB
iroda hasalálatára vonatkozó döntése.

Kérenr a Képviselő-testületet, hogy hatáíozzon a helyiség KMB iroda
működése céljából történó ingyenes hasznáIatbaadásáról.
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A Képviselő-testület 7 fti igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

44120l6. (04,28,) számú Képviselő-teslúleti határozat:

Szada NagyköZség Önkormányzat Képviseló-teslülete a

tulaidonát képező 211l Szada, Rákóczi u. ó, (hrsz.: 515.) szám
alatt taláIható ingatlanból l 1,08 m2 alapterületú helyiséget a Pest
Megyei Rendór-lokapitányság részére ingyenesen használatba
ad körzeti megbízotti iroda múködtetése céljából,

A Képviseló{estiilet felhatalmazza a Polgármestert, hogy a

- nem lakás céljára szolgáló helyiségre - Helyiség használali
megállapodást aláíria,

Felelós: Oroszi Sándorpolgfumester
Határidő: azonnal

Polgármcstcri tájékoztatók

Oroszi sándor Dolgárme§ter| A llatár út területén készül az aszfalt burkolatú út, A
csapadékviz elvezetés megnyugtató megoldására megvásárolható a
Diósok területén lévő 67612 hrsz_ú, 831 m2 kivett beépítetlen terülcl
nregnevezésű ingatlan (keít). Ezen az ingatlanon keresztül (a Határ
utcával szemben lévő Szabadság utca és Diósok út köZötti
önkományzati ingat]anon összekötve) a Diósok utcától a Hajagos patak
vizfolyásig kiépíthető lenne a vizelvezető árok.

oro§zi Sándor Dolgármester: Az^útépítés során a kiépített árok elkészül a Diósok utcáig.
majd itt 70 m'-es víz szikkasztóárok - tároló létesülDe. A fenti ingatlan
megvásárlása esetén ezt nem kellene megépiteni, hanem a vásarolni
kivánt iDgatlanon 1bl}1atható lenne a vizeh,ezetó árok a Hajagos
vizfolyásig,
Az ingatlan tulajdonosai Bódis Sándor és Bódis sándomé 21l2
Veresegyház Damjanich u. 10. sz. alatti lakosok, Megkeresésiinkre
e]adnák aZ önl(ormányzat részére, Az elózetes alku után a vételar
2,000,000,- (azaz 2 millió) Ft lenne.
Ez elfogadható ajánlat, az ön](ormányzat részére megfelelőnek
ninősíthető, annál is inkább, mert a csapadékvíZ elvezetése korrektüI
megoIdható.
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását az ingatlan fenti célú
megvasárlásához,
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igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következó

45/201ó, (04.28.) számú Képviseló-testületi hatáIozat:

Szada N-agyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada
Diósok területén lévő (Bódis Sándor és Bódis Sándorné 21]2
Vereseq}háZ Dcmjenich u. l0. tulajdonában állót o7o 2 hr"z-Lr
8] l m' leíüleLu kirett beépitetlen tcrület megjelölesu kcn
ingatlannak aZ önl(ormányzat részére 2.000.000,_ Ft (kettó
millió forint) vételáron történő megvásárláshoz hozzájárul. A
vételárat a költségvetéS terhére biztosítja.
Egyúttal l'elhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzódés
elkészittetésére és annak önkormánvzal nevében törtónő
aláírására.

Felelős: oroszi sándor polgármester
Hatfuidő: folyamatos

Oroszi Sándor Dolgármester: Szada Vasút u. 13. sz. alatti (I0'1912^ l079/3, 4335/l,,13335/2
hrsz-ú) területen ]évő Mondi Szada Kft, üzemi telephel), további
iéjlesztéséhez szükséges lenne a meglévő kettős Gip-3 és Gksz-5 jeiű
gazdasági ipari övezet egységesítésére. A Mondi szada Kft- vezetősége
kéfte a szabályozási terv módositásálkiegészitését azzal, hog), annak
költségeit átvállalj ák.
A Mondi Szada Kft, által tervezett bővítés indokolja az eg)siges
övezeti besorolás átvezetését,
Erre csak a meglévő szabályozási terv és helyi építési szabál,vzat
módosításával nyíllrat 1ehetőség.
A Mondi Szada Kft, fejlesztései az önkomlá]yzat bevételeit is
növelnék, va]amint több munka lehetóséget bizrosíthatna.
EzéIt a szabályozási terv nT ódosítása indokolt.
Kérem Képviselőtestület jóváhagyását a szabályozási terv
módosításához.

A Képviselő-test et 7 fő igen szavazattal, e]lenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő
határozaiot hozza:

46/20 l 6. (01.28.) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada NagyköZség Önkormányzat Képviselő - testülete Szada.
vasút u, l3. sz, Io'19l2 ,10'79/3, 433511 433512 htsz-ú
területekre vonatkozóan - ( Mondi Szada Kft telephely-üZemi
terület) a 0140 hrsz-ú Vasút u.. 0142/115 hrsz-ú Halesz u, és a
4335 hrsz-ú Métyárok által határolt terúletekre vonatkozó
szabályozási terv és helyi épitési szabályzat módosítás
elkészittetéséhez hozzájárú azzal, hogy annak költségeit az
é ntett ingatlan tulajdonos (Mondi szada Kii.) vállálja
településrcndezési szerzódés megkötésével.

Felelős: Oroszi Sándolpolgármester
Határjdő] folyamatos
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oroszi sándor íro|eármestcr: Szada Ipari Park terü]etén lévő BIoTECI-1-USA Kft további
fejlesztéséhez szüksége lenne a neglévő 60%-os mértékű beépítettségi
arány növelésére,
Eíe csak a neglévő szabál},ozási terv és helyi épitósi szabályzat
módosításával nyilhat lehetőség.
Az üzen] tulajdonosa vállalja az ezzeljáró költsé8ekei.
Az ipari parki fejlesztések aZ önkormányzat be\,ételeit is növelnék,
valamint több munka ]ehetóséget biZtosíthatna.
EZért a szabályozási terv módosítása indoko]i.
Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását a szabályozási terv
módosításához.

A Képviselő{estülel 7 tó igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
határozatot hozza:

4712016, (04.28.) számú KépViselő{estületi határozatI

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete Szada
lprrri Park Dny-i területéIe vonatkozóan a szabályozási ter! és
hel},i építési szabályzat módosítás elkészíttetéséhez hozzájárul,
azzal hogy annak költsé8git az érintell ingatlan tulajdonos
(BIOTECH-USA Kft,) vállalja településrendezési szerzódés
megkötésé\,el.

Feleló§: oroszi Sándor polgánnester
Határidó: 1blyamatos

Jeglzői előterjesztések

- Szada, Pazsaki u, 1. szám ingatlanhasalálat

dr. Pál Szilvia: Szada község Önkormányzat Képviseló-testülete 2014 júniusában a
6'712014. (06. 05.) számú határozatában döntött a 21 1l Szada, Pazsaki
utca 1. szám alatt található ingatlan tartós használatba történő adásáról a
Szadai Polgárór Egyesület valamint aZ Ökomama Egye§ület részére.
Jelenleg a Zöldgömb Kistérségi Termelő és Szolgáltató Szociális
S,/ö\eLkezet len oz Ökomama tgresület .jogulödjd", Ok .zcretninek
együttmiiködni a Polgárőrséggel, é5 fent nevezett ingatlant köZösen
használni, Ezen együttműködésre a Polgárőrség is n},itott.
KöZgyűlés céljára valamint klubhelyiségnek kívánják használni, Mind
ezen nrirrd pedig a többi plog|anr tekintetébei folyalnatos egyeztetésben
á]lapodtak meg.
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dr. píl szilvial A Zöldgömb Szövetkezet pár mondatban összefoglalta a cé§át, melyet
jelen elóterjesztéshez mellékelek.
AZ Egyesület és a Szövetkezet elmondása szerint az épület fblújitásá
jelenleg lblyamatban van. Egy fal kibontása rörtént meg, két l'al le letl
szigetelve. A belső munkálatok vannak még hátra, Fatüzelés valósult
meg, villany van, a vizesblokkhoz a vízóra intézése van folyamatban.
A kertet szeretnék még rendbe tenni, magas ágyásokat létesíteni.
Hosszú távon szeretnének előadásokat, programokal szeNezni.
Az Önkormányzattól a rezsi költségének a biztositását kérik, ahogyarr
elmondásuk alapján ez az eddigiekben is működött.

7 fő igen szavazattal - ellenszavaza! és tafiózkodás nélkül - a kö\,etkezőA Képviselő-testület
hatálozatot hozza:

48/20l6. (0,1,28,) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Nag)közsets Öniormán) zat KepviseLő-tcstülete a 21 l l
Szada. Pazsaki u. l, sám alatti ingatlült a Szadai Polgárőr
Egyesület valamint a Zöldgömb Kistérségi TemTelő és
Szol8áltató Szociális szövetkezet részére tartós használatra. 2
éVre térítésmentesen biztosítja. Az Önkormányzat a rezsi
költségel a 2015. évi mértékben biztosítja, Az ezen felüli rész a
szövetkezetet és az Egyesülelet terheli,

A Képviseló-testület a 6'7l20l4. (06.05) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
FelhatalmaZZa a Polgármestert aZ együttműködési megállapodás
aláírására,

!'elelős: Oroszi Sándor polgámester
Határidő: 2016. május 3l.

O.oszi Sándor polgárme§teri A pályázati támogatások kiirása során lehetóség nyilik
bölcsőde és gyermekorvosi rendelő építésének
támogatására. Településünk ellátásából (kötelezó feladat is lesz)
hiányzik a bölcsőde és a gyermekorvosi rendelő funkciója. Ezért a
fejlesztésre gondolva biztosítani kellene a pályáZati lehetóség
kihasználását. A bö]csőde - a sziikséges alapterü]ettel és helyiségekkel
- megépíthetó lenne a Székely Bertalan utca 39/a sz.484/4 hrsz-ú ]959
m2 területú önkormányzati telken,
A gyermekorvosi rendelő a Szabadság u.l5. sz, 849/4 brsz-ú védőnői
szolgálat épület 2, ütemű bővítésével lenne megvalósitható.
Amennyiben a megva]ósításuka aZ önkolmlinyzatnak is megfeleló
pályázati támogatási lehetőség nyílna érdemes lenne azt kihasználni.
Kérem a Képviscló-testület hozzájárulását a pályázati előkészités
meginditásához . és a pályázati anyag elkészíttetésére,
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A Képviseló-testület 7 fő igen szavazattal - ellenszavazat és taltózkodás nélkü] - a következó
hntározatot hozza:

49/2016. (0,1,28,) számú Képviselő-testü]eti határozat:

Szada Nagl közseg Önkormánl,zar Kép\,jselö-íestülete a2
önkormán,vzat tulajdonában lévő Szada, Székely Bertalan Ll,

39/a. számú, 484/4 hrsz-ú ingatlanra bölcsőde épül€t, és szada.
Szabadság u. l5. szám alatti, 849/4 hrsz-ú ingatlanon
gyermekorvosi rendelő épitéséhez pályázati támogatás
igénylésének előkészitéséhez és pályázaL benyújtásához
előzetesen hozzájárul, Az ehhez szükséges fedezetet a
költségvetés terhére bizto§ítja.
A pályázati anyag elkészítésélel a Csíky & Társa Kkt-t (2081
Piliscsaba_Kloti ldliget, Fényesliget sétány) bízza meg.

FelelósI oroszi Sándorpolgármester
Határidó: azonnal

oroszi sándor Dolgármester: Kármán György a Teíatrust Kft nevében az Iparj Parkban
lévó út és ingatlan tulajdon jogait, valamint az Ipari Park Kft_ben lévő
érdekeltségéi ( 4308/2,43321 1,430816,4308/15 h]sz) tédtés mentesen aZ
önkormán},zat Iészére átadná,
Ez egyezík is az elózetes tárgyalások menetével és elvi
megállapodásokkal.

A Képviselő{estület 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

50/20l6, (0,1.28,) számú Képviselő-testületi határozatj

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
a Polgármesteí, hogy a Terratrust Kft. nevére lészben és teljes
tulajdoni hányadban bejegyzett ingatlanoknak a Szada lpari Park
Közhasznú Nonprofit Kft. részére történó rendelkezési jog
átadására é§ az lpari Park cím viselés jogosult§ágának átadásála
vonatkozóan jogi megoldás kidolgozása tárgyában keresse meg
a Budapesti 5000, Ügyvédi Irodát (1031 Budapest. Szentendrei
út 208,).

Fele]ós: Oroszi Sándor polgármester
Haiáridő: folyamatos
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oroszi Sándor Dolgárme§ter: A szada,0121/4, hrsz, alatt található 22 ha 5418 m2 kivett
sporttelep, illetve a Szada,0I2Il3. hrsz. alatt található l00 ha 7340 m!
kivett sporttelep vonátkozásában a tulajdonos Szada Park Kereskedelni
és szolgáltató Kft. jelentős telekadó-tartozást halmozott fel.
A Képviselő-testület átal kapott felhatalmazás alapján a tárgyalásokat a
Budapesti 5000. Üglrédi lrodrral a Penzügyi es Általános Bizottság
elnökének jelenlétével lefol}tattuk. A Képviselő-testüiet
felhatalmazásával a Megbízási Szerzödés végleges szövege elkészült,
kérem a Testület felhatalmazását a szerződés aláirására.

A Képviselő-testület 7 fó igen szavazattal - ellenszavazat és tafiózkodás llélkül - a következő
határozatol hozza:

5 l/20 l 6. (04.28,) számú Képviselő-testületi határozat:

Szada Nagykózség Önkormrinyzat Képviselő-testü]ete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szada Park Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a Szada.
0l21/,1. hrsz.. valan]int a 0l2l13. hrsz, alatt található kivett
sporttelepek kapcsán felhalmozott jelentős telekadó-lartozás
tárgyában jogi §Zolgáltatás és jogi képviselet ellátására a
Budapesti 5000. Ügyvédi Irodával (103l Budapest, Szentendrei
út 208.) Megbízási szerződést aláirja,

Felelős: oroszi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testületi ülés 20.15 órakor zárt ülés keretében folytatódik,
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