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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet    
Határozat   x normatív 
          egyéb 
 
A döntéshez  egyszerű   
  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nadapon jelenleg egy fő munka törvénykönyve szerint alkalmazott munkavállaló és egy fő 
közfoglalkoztatott dolgozik.  
A településüzemeltetési feladatokat a településen 2020. áprilisától a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú Zöld Nadap Nonprofit Kft látja el.  
Folyamatosan rendben tartja a település útjait, közterületeit, parkjait saját eszközeivel és saját 
emberi erőforrásokkal. A Kft. három alkalmazottal és egy vezető tisztségviselővel működik, 
szabad rendelkezésre álló kapacitásai keretében pedig eseti megállapodások alapján vállal 
zöldfelület- és útkarbantartási munkákat a településen élő magánszemélyek részére, ami 
bevételi forrást jelent.  
 
Az Önkormányzat 10.000.000 Ft támogatást biztosított a Kft. alaptőkéjére valamint az 
elinduláshoz szükséges eszközbeszerzés fedezetére a 2020. évi költségvetés terhére.  
Az elvégzett feladatokat a Kft havonta számlázza az önkormányzat részére, melyre a 2020. 
évi költségvetésben további 5.072.320 Ft fedezetbiztosítás történt.  
Az év folyamán a kft a tervezettek szerint ellátta a településüzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokat. Kialakította a feladatellátáshoz szükséges minimális eszközparkot is.  
Közeledve az év végéhez – áttekintve a várható feladatokat – megállapításra kerül, hogy a téli 
időjárás beköszöntével a település útjainak síkosságmentesítése és hótolása is a Kft 
elvégzendő feladatai közé tartozik. A feladatellátás biztosításához szükség lenne a 
megvásárolt traktorhoz egy hótolólapát, valamint egy sószóró beszerzésére is, melynek 
várható költsége 1.000.000 Ft.  
A Kft saját bevételből még nem tudja biztosítani az eszközbeszerzés fedezetét, ezért a 
beruházás csak az önkormányzat támogatásával valósítható meg. Az eszközbeszerzés 
elengedhetetlenül szükséges a téli hónapok alatt a közterületek, utak, járdák 
síkosságmentesítéséhez, ezért az 1.000.000 Ft támogatás az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítható. 
 
Jövőbeni elvárás, hogy a kft. legalább a fenntartásával járó ráfordításokat: bérköltségeket és 
rezsiköltségeket kitermelje és viszonylag gyorsan, pár év alatt gazdaságossá váljon. 
 
Nadap, 2020. november 11.  
 
 
 
 
       Köteles Zoltán 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármesterének 

/2020. (XI….) 
HATÁROZATA 

 
Fedezetbiztosítás Zöld Nadap Kft támogatására 

 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.11.04. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbi döntést hozom:  
 
A Zöld Nadap Kft részére eszközbeszerzésre 1.000.000 Ft támogatást biztosítok az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
 
 
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 
Nadap, 2020. november 11. 
 
 

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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