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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 8/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés c) pontja és 

49. § (4) bekezdése alapján a folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatok végrehajtásaként 

megtett intézkedéseket az alábbiak szerint jelentem le: 

 

89/2021. (IX. 30.) KT-határozat 

(94/2021. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi rendeletek jogharmonizációs célú 

felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatást a 94/2021. sz. előterjesztésben részletezettek szerint 

tudomásul veszi. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

2./ A Képviselő-testület egyes helyi rendeleteinek jogharmonizációs célú további felülvizsgálatára 

az alábbi jogalkotási programot határozza meg: 

2.1. A Képviselő-testület 2021. november 25-i ülésére készüljön előterjesztés. 

➢ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012.(03.01.) ör. 

felülvizsgálatáról, 

➢ továbbá rendelet-tervezet a Szadai Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünete 

rendjéről, és külön: 

➢ a közszolgálati tisztviselői helyi illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, valamint a 

bankszámla-hozzájárulás mértékéről és a Köztisztviselők Napjáról. 

Határidő: 2021. október 25. 

Felelős: jegyző 

2.2. A Képviselő-testület 2021. december 9-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 

rendeletek felülvizsgálatáról: 

➢ 7/2004.(04.05.) ör. - Építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól 

➢ 3/2010.(03.16.) ör. - Szada község közigazgatási területén megvalósított közművek 

létesítéséhez való közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének rendjéről, 

➢ 4/2018.(II.16.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, 

➢ 11/2020.(VII.10.) ör. - Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 

Határidő: 2021. november 8. 

Felelős: jegyző 

2.3. A Képviselő-testület 2022. februári ülésére készüljön előterjesztés a települési környezet 

védelméről szóló helyi rendelet tervezetéről, és annak részeként a „Takaros porta” és „Legszebb 

utca” cím alapításáról szóló 10/2011.(09.02.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: jegyző 

 
Végrehajtás: A testületi döntés 2.1. pontját illetően az Önkormányzat közép- és hosszútávú 

vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 2022. évi irányelvek 

meghatározása tárgyában a 129/2021. sz. előterjesztést, a 2022. évi igazgatási szünet rendjéről és a 

közszolgálati tisztviselők helyi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről, valamint a bankszámla-

hozzájárulás mértékéről szóló rendelet-tervezetek elfogadása tárgyában pedig a 131/2021. sz. 

előterjesztést adtuk közre. 

A döntés 2.2. pontjában hivatkozott, építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános 

szabályairól szóló rendelkezéseket a jövő évben megalkotásra kerülő, környezetvédelemről szóló 

önkormányzati rendeletbe építjük be. A Szada község közigazgatási területén megvalósított közművek 

létesítéséhez való közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 3/2010.(03.16.) ör.– 

hatályon kívül helyezése szükséges, mivel az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról 

és védelméről   28. §-a alapján a képviselő testület a közművesítési hozzájárulás mértékéről és kivetéséről 

határozatban dönt (nincs szükség rendeletre, mindig egyedileg dönt a testület.) A hatályon kívül 
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helyezésről a párhuzamosan (140/2021. sz. anyagként) beterjesztett, az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályairól szóló önkormányzati rendelet-módosítás tervezet rendelkezik. 

A határozat 2.2. pontjában hivatkozott A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) ör. felülvizsgálata megtörtént, módosítására nincs szükség. 

 

109/2021. (X. 28.) KT-határozat 

(126/2021. sz. anyag) 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az S/1-126/2021. sz. 

előterjesztésben foglaltakra – az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Új Iskola-beruházás 

céljára előirányzott keretösszege terhére elvégezteti a Szada Csapás utca-Berek utca szakaszán a 

4423/2 hrsz.-ra való csatornázás kivitelezését. 

2./ Az e határozat 1./ pontja szerinti bruttó 42 MFt-os keretösszeget a Képviselő-testület a Szada 

Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja - felhatalmazva a 

Társaságot arra, hogy a feladatellátáshoz szükséges szerződések megkötése érdekében a 

beszerzési/közbeszerzési eljárásokat is lefolytassa. 

3./ A Képviselő-testület egyidejűleg a 21109 j. bekötő út (Székely Bertalan út) 1+270-1+640 kmsz 

között jobb- és balpályán 370 méter hosszú szakaszának felújítása érdekében felhatalmazza a 

Szada Nova Kft. ügyvezetőjét a S/1-126/2021. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

Együttműködési Megállapodás-tervezet aláírására. 

4./ A Képviselő-testület - az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „települési játszóterek 

továbbfejlesztésére és kialakítására” céljára előirányzott keretösszeg terhére - a Szada Nova 

Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja a S/1-126/2021. sz. 

előterjesztésben részletezett, 21109. számú út 370 méteres szakaszának felújítási munkálatai 

megrendeléséhez szükséges bruttó 10.000.000,-Ft keretösszeget, felhatalmazva az Ügyvezetőt e 

munkálatok megrendelésére. 

5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1.-4./ pontban foglalt döntésről  

tájékoztassa a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a beruházások befejezését 

követően 30 napon belül – de legkésőbb 2022. április 30-ig - készíttessen vele kimutatást és 

beszámolót az átadott pénzeszközök felhasználásáról, továbbá gondoskodjon a 

maradványösszegek visszautaltatásáról. 

6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének soron következő módosításakor az e határozat szerinti átcsoportosításokat 

vezettesse át. 

Határidő: 1-5./ pontok: azonnal, 6./ pont: 2021. november 15. 

Felelős: polgármester  

Végrehajtás: A testületi döntésről a Szada Nova NKft-t tájékoztattuk, a határozat egy eredeti 

példányát a Kft. részére átadtuk. Az 1./-5./ pontban foglaltak tekintetében a közszolgáltató 

kérésének megfelelően, új bankszámlájának megnyitását követően utaljuk a határozat 

szerinti pénzeszközt. A 6./ pontban hivatkozott átcsoportosításra a soron következő 

költségvetés módosításakor kerül sor.  

 

 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 

Melléklet: - 

 

…/2021. (XII. 9.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést a 138/2021. számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


