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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. május 6. napján 17.30 órakor Sződligeti Közös Hivatalban (2133 Sződliget, 

Szent István u. 29.) megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Bácskai Edit: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 4 fővel határozatképes, dr. Csányi István képviselő társunk betegség miatt nem tud 

részt venni mai ülésünkön.  
A kiküldött meghívóhoz képest nem történt változás a napirendben, kérem aki a napirendet el 

tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a  

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   

     ellátásáról 2018. évre vonatkozóan 

2./ Beszámoló a Gondozási Központ munkájáróL 

3./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés – pályázatok elbírálása            

4./Ajánlat a Sződliget, külterület 049/3 hrsz alatt található Horgásztó bérbevételére 

5./ Életjáradéki szerződés megkötése 

6./ Sződliget 1794/27 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 

7./ Rujienai nemzetközi tábor résztvevőinek kiválasztása 

8./ Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2019” című pályázathoz 

9./ Sződligeti Egészségház első rész felújítása 

10/ Útépítési munkák 2019 – kivitelező kiválasztása 

 

1./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 2018. évre vonatkozóan 

Bácskai Edit: Elkészült a szokásos átfogó értékelés, amely tartalmazza a demográfiai 

mutatót, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 

gyermekétkeztetés módjait. Tételesen tartalmazza továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokat, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés adatait, valamint a 

jövőre vonatkozó javaslatokat. 

Tari Istvánné:  Néhány elírás történt a beszámolóban, kérem ennek javítását. A 2. 

oldalon az állami költségvetés a szociális feladatok támogatására 8. 167.200 Ft-ot 

biztosított, tavaly sokkal  magasabb összeg szerepelt a beszámolóban. Melyik a jó 

összeg? A 6. oldalon elírás történt a dátumnál, illetve a 7.oldalon az utolsó mondatnál  

szerintem „§”-át kellene beírni. 

Bácskai Edit: Köszönöm Alpolgármester Asszonynak az észrevételeket. Kérem aki a 

javításokat követően el tudja fogadni a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

40/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő – testületnek, hogy az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

2./ Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról 

Bácskai Edit: Nagyon szépen összeállított anyagról van szó, amely tartalmazza a szociális 

étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, a család- és gyermekvédelmi szolgálatra, valamint a 

speciális szolgáltatásokara vonatkozó tájékoztatást. Egyetlen észrevételem van, kérem 

Intézményvezető Hölgyet, szíveskedjék beszámozni az oldalakat, a könnyebb tájékozódás 

miatt. Kérem, aki elfogadja a Gondozási Központ beszámolóját kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

41/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 

munkájáról szóló 2018. évi beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

3./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés – pályázatok elbírálása           

Bácskai Edit: Elérkeztünk a civil pályázatokhoz. 18 szervezet nyújtotta be pályázatát, ebből 

három kért terembérleti kedvezményt. A pályázatok elbírálásához meghívtuk Tóthné Kovács 

Krisztinát, aki részt vesz a civil szervezetek mindennapjaiban és belelát munkájukba, illetve 

segíti azt. Első pályázónk a Női Nyugdíjas Klub.  100.000 Ft-ot kértek.  

Tóthné Kovács Krisztina:   Tekintettel arra, hogy legrégebben működő szervezetről van szó, de 

az évek folyamán csökkent az aktivitásuk, én 50.000 Ft-ot javasolok.   

Bácskai Edit: Köszönöm szépen, kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

42/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Női Nyugdíjas Klub részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától számított 15 napon belül 

felvesz. 

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő két napos kirándulás költségeire 

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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Bácskai Edit: Következő civil szervezetünk a Katolikus Kórus. Ők is 100.000 Ft-os összegre 

pályáztak. Kérdezem a Közösségi Ház vezetőjét van-e javaslata? 

Tóthné Kovács Krisztina: Köszönöm. A Katolikus Kórus színvonalas rendezvényeket szervez, 

pl. az Őszi Liget Zenés Esték c. rendezvényt. Én 70.000 Ft-ot javasolok a Katolikus Kórusnak. 

Bácskai Edit: Köszönöm, kérem aki egyetért Krisztina javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

43/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligeti Katolikus Kórus részére 70.000 Ft, azaz 

Hetvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / vagy a 

Támogatott képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától számított 15 

napon belül felvesz. 

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő utazás költségeire használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Az Okos Nők Klubja következik, ők is 100.000 Ft-ot kértek támogatásként. 

Tóthné Kovács Krisztina: Az Okos Nők Klubjának 50.000 Ft-ot javasolok.  

Bácskai Edit: Köszönöm. Kérem aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

44/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján az Okos Nők Klubja részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától számított 15 napon belül 

felvesz. 

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő kirándulásra, illetve csapatépítés 

költségeire használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni. A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a 

nem megfelelő pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 
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Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Köszönöm. Következik a Sződligeti Művészek Baráti Társasága. 

Tóthné Kovács Krisztina: Aktív csoportról van szó, közreműködnek a kiállítások 

megrendezésében. Én javasolom a kért támogatási összeg - 70.000 Ft – odaítélését.  

Bácskai Edit: Köszönöm, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

45/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligeti Művészek Baráti Társasága részére 70.000 Ft, 

azaz Hetvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / 

vagy a Támogatott képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától 

számított 15 napon belül felvesz. 

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő eszközbeszerzésre és 

reprezentációs költségre használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

Bácskai Edit: Következik a Tündérkert Lovarda, mi a megpályázott összeg felét, azaz 50.000 

Ft-ot javasolunk odaítélni a Lovardának. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

46/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Tündérkert Lovarda SE részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer 

forint támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától számított 15 napon belül 

felvesz. 

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő térítésmentes táboroztatásra 

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  
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A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Következő pályázó a Sződligetért Alapítvány. Az alapítvány évek óta bonyolítja 

a Falukarácsony ünnepi rendezvényét. 100.000 Ft-ot kértek, én 90.000 Ft-ot mindenképpen 

javasolok odaítélni. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

47/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligetért Alapítvány részére 90.000 Ft, azaz 

Kilencvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a 

Támogatott az OTP-nél vezetett 11742094-20170026 számú folyószámlájára 

utal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő Falukarácsony ünnepi 

rendezvényen történő vendéglátásra használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Következő civil szervezünk a Férfi Nyugdíjas Klub. Átadom a szót Krisztinának. 

Tóthné Kovács Krisztina: A Férfi Nyugdíjas Klub nagyon sok taggal működik, javasolok 

60.000 Ft-ot támogatásként megítélni. 

Bácskai Edit: Köszönöm. Kérem aki egyetért Krisztina javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

48/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Férfi Nyugdíjas Klub részére 60.000 Ft, azaz Hatvanezer 

forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott / vagy a 

Támogatott képviselője a házipénztárból a döntés meghozatalától számított 15 

napon belül felvesz. 
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A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő kulturális programok 

lebonyolítására használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Következő civil szervezet a Sződligetiek Baráti Köre. Több rendezvényen részt 

vesz, illetve önállóan is szervez rendezvényeket, megemlékezéseket. Megpályázott összeg 

100.000 Ft, én 90.000 Ft-ot javasolok. Krisztina szeretne hozzászólni. 

Tóthné Kovács Krisztina: Egyetértek Elnök Asszonnyal.  

Bácskai Edit: Kérem, aki egyetért a javasolt összeggel, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

49/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligetiek Baráti Köre részére 90.000 Ft, azaz 

Kilencvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a 

Támogatott 64700124-16553129 számú folyószámlájára utal a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő  megemlékezésre használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Következik a Sződligeti Polgárőrség. Ők zseblámpákra szeretnének pályázni, és 

50.000 Ft-ot kértek. Az én javaslatom 70.000 Ft, tekintettel arra, hogy probléma esetén mindig 

lehet rájuk számítani. Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

50/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 
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támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligeti Polgárőrség részére 70.000 Ft, azaz Hetvenezer 

forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott CIB Banknál 

vezetett 10700323-70738977-51100005 számú folyószámlájára utal a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő  zseblámpa vásárlására 

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: A Sződligeti Református Gyülekezet is benyújtotta pályázatát. Tekintettel arra, 

hogy növekszik a gyülekezet létszáma, bővíteni szeretnék a Gyülekezeti Termet, ehhez kérik a 

maximálisan megpályázható összeget. Krisztinával egyetértésben 70.000 Ft-ot javasolunk 

utalni a Református Gyülekezetnek támogatásként. 

Kérem, aki el tudja fogadni ezt az összeget, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

51/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Sződligeti Református Gyülekezet részére 70.000 Ft, azaz 

Hetvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott  

Dunakanyar Takarékszövetkezetnél  vezetett 64700069-10021598 számú 

folyószámlájára utal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő  Gyülekezeti Terem bővítéséhez  

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Pályázatot nyújtott be a Civilek Sződligetért Egyesület is. 80.000 Ft-ra pályáztak, 

amelyet a túrákon résztvevő tagok szállás költségéhez, útiköltségéhez szeretnének felhasználni. 
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Természetesen ebben az esetben is kikértük a Közösségi Ház vezetőjének véleményét, ennek 

ismeretében 50.000 Ft-ot javasolok támogatási összegként. Kérem, aki el tudja fogadni, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

52/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Civilek Sződligetért Egyesület részére 50.000 Ft, azaz 

Ötvenezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott  

B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 64700124-10009495 számú folyószámlájára 

utal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő szállás és útiköltséghez   

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Most a Vackor Apró Természetjárók Körének pályázata következik. Tekintettel 

arra, hogy nagyon színvonalas programot állítottak össze a gyerekeknek és ezeknek a költsége 

jelentősen meghaladja a pályázott összeget, javasolom a kért összeg odaítélését. Kérem, aki 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

53/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a „VACKOR” Apró Természetjárók Köre részére 100.000 Ft, 

azaz Százezer forint támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott  

OTP Banknál vezetett 11742094-20144999 számú folyószámlájára utal a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül. Támogatott kéri közleményként 

feltüntetni: Vackor ATK.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő kirándulássorozat költségeinek 

egy részére   használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  
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A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: A Ráérek Klub a következő pályázó. Ők 100.000 Ft támogatási összegre 

pályáztak. Tóthné Kovács Krisztina javaslatára 80.000 Ft-ot kívánunk odaítélni. Kérem, aki el 

tudja fogadni ezt a támogatási összeget, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

54/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Ráérek Klub részére 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint 

támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője döntés meghozatalától számított 15 napon belül a házipénztárból 

felvesz.   

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő közösségformálás költségeinek 

egy részére   használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: A Baba-Mama Klub is benyújtotta pályázatát, amelyben 183.000 Ft összegű 

támogatást kérnek rendezvény lebonyolítására, valamint fejlesztő játékok vásárlására. Tóthné 

Kovács Krisztina javaslata alapján 50.000 Ft támogatási összegről kérem, hogy szavazzunk. 

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

55/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Baba-Mama Klub részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

támogatási összeget ítél meg, melyet a melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője döntés meghozatalától számított 15 napon belül a házipénztárból 

felvesz.   
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A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő rendezvény lebonyolítására, 

valamint fejlesztő játékok vásárlására  használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Utolsó – támogatási igényt benyújtó - kérelem Szász Katalintól érkezett, aki 

100.000 Ft-os támogatási igényt nyújtott be, a régi Gondozási Központ épületében működő 

gasztroműhelyhez tartozó terem közösségi térré alakítására. A javaslatom, 50.000 Ft támogatási 

összeg odaítélése. Kérem, aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

56/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Szász Katalin részére 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

támogatási összeget ítél meg, melyet a Támogatott / vagy a Támogatott 

képviselője döntés meghozatalától számított 15 napon belül a házipénztárból 

felvesz.   

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő közösségi tér kialakítására  

használható fel.   

A támogatott a támogatási összeggel 2020. február 29. napjáig köteles tételesen 

elszámolni.  

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás következményeit tartalmazza. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Még három pályázó maradt, ők mindhárman terembérleti díj kedvezményt kértek, 

mivel tevékenységüket a Közösségi Házban végzik. Első pályázónk Gereben Melinda 

gyógytornász. Hetente több alkalommal kb. 10 fő részére tartja gyógytorna foglalkozásait.  

Javasolom a terembérleti díj 50%-os mérséklését. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

57/2019. (V. 6.) határozata 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Gereben Melinda részére a terembérleti díjat 800 Ft/ órában 

állapítja meg.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő gyógytorna foglalkozások 

alkalmával használható fel.   

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

elszámolás következményeit tartalmazza. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Dér Gabriella szintén terembérleti díj kedvezményt kért. Hetente 2x1 órában 

gerincterápiás jóga és pilates tevékenységet végez a Közösségi Házban. Szintén 50% 

terembérleti díj csökkentést javasolok. Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

58/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Dér Gabriella részére a terembérleti díjat 800 Ft/ órában 

állapítja meg.  

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő gerincterápiás jóga, pilates 

foglalkozások alkalmával használható fel.   

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

elszámolás következményeit tartalmazza. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Végül Fekete-Jánossy Adrienn pályázata, ő nyelvoktatás céljára veszi igénybe a 

Közösségi Házat és természetesen neki is az 50%-os terembérleti díj csökkentést javasolom. 

Kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

59/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a 3/2011. (I. 14.) számú, a helyi civil szervezetek 

támogatásáról szóló rendelete, illetve a 39/2019. (III. 8.) számú határozatában 

foglaltak alapján a Fekete-Jánossy Adrienn részére a terembérleti díjat 800 Ft/ 

órában állapítja meg.  
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A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő nyelvoktatás foglalkozások 

alkalmával használható fel.   

A Támogatott figyelmét felhívjuk a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendelet 6.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, amely a nem megfelelő 

elszámolás következményeit tartalmazza. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

4./Ajánlat a Sződliget, külterület 049/3 hrsz alatt található Horgásztó bérbevételére 

Bácskai Edit: Márciusi Képviselő-testületi ülésünkön döntöttünk a Horgásztó 

haszonbérbeadásáról. A pályázati kiírás kifüggesztésre, illetve a honlapon közzétételre került. 

Egyetlen pályázat érkezett határidőre, a Sződligeti Sporthorgász Egyesület, akik tartották a 

pályázati kiírásban szereplő árat, 16.000 Ft/éves összegben. Polgármester Úr kéri a Képviselő-

testület felhatalmazását a bérleti szerződés megkötéséhez. Kérem, aki egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

60/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sződliget, külterület 049/3 hrsz alatt található Horgásztavat – 0,5 

ha területnagyságban -  haszonbérbe adja a Sződligeti Sporthorgász Egyesület  

(székhely: 2133 Sződliget, Árpád utca 60.) részére. 

 

A haszonbérleti díj összege 16.000 Ft/év. A haszonbérleti szerződés 15 év határozott 

időtartamra kerül megkötésre.   

 

A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.  

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

5./ Életjáradéki szerződés megkötése 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót.  

Juhász Béla: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Hergát Viktor Úr azzal a kéréssel fordult 

hozzánk, hogy életjáradék fejében átruházná ingatlanát Sződliget Nagyközség 

Önkormányzatára. A rendeletben foglalt felételeknek az ingatlan minden tekintetben megfelel 

és a határozatban szereplő egyszeri 1.430.000 Ft  kifizetés, illetve havi 42.900 Ft-os életjáradék 

összeggel javasolom az életjáradéki szerződés megkötését, hiszen  rendeletet is azért alkottuk 

meg, hogy a támogatásra szoruló idős személyek létfenntartása, hozzátartozó híján, biztosítva 

legyen..  

Bácskai Edit: Köszönöm Polgármester Úr. Valóban ezért alkotta meg a Képviselő-testület  a 

rendeletet tavaly októberben, és úgy tűnik szükség is van rá. Javasolom a határozati javaslat 

elfogadását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

61/2019. (V. 6.) határozata 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy életjáradéki szerződést kössön a Sződliget, Kossuth Lajos u. 8. 991 

hrsz.-ú, Hergát Viktor tulajdonát képező ingatlanra. Az életjáradéki szerződés 2019. 

június 1-jén lép hatályba. Az életjáradék összege havi 42.900,- Ft,  illetve a szerződés 

megkötését követően egyösszegű  1.430.000 Ft kerül kifizetése.  Az ingatlan-

nyilvántartásba Hergát Viktor javára holtig tartó haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre. 

 

1. A Képviselő-testület kérje fel Juhász Béla Polgármestert, hogy az életjáradék 

összegét, évi 514.800,- Ft-ot a 2020. évi, valamint a szerződés fennállásáig valamennyi 

évi költségvetésbe tervezze be. 

 

2. A Képviselő-testület kérje fel Juhász Béla polgármestert a határozat-tervezet 

mellékletét képező életjáradéki szerződés aláírására. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

6./ Sződliget 1794/27 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 

Bácskai Edit: 2016-ban értékesítettünk a Barackosi játszótér mellett 10 db ingatlant. Az egyik 

ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy – tekintettel 

életkörülményeik megváltozására – az önkormányzat vásárolja vissza az ingatlant. A telek 

előkészítése az építkezésre már megtörtént, ezért kérték, hogy a vételáron felül, az ingatlanra 

eddig ráfordított költségeket is fizesse meg az önkormányzat. A költségek az előterjesztésben 

részletezésre kerültek. Véleményem szerint a költségek egy részét térítse meg az 

önkormányzat, hiszen a vízbekötés, villamos fogyasztásmérőhely kiépítése is megtörtént. Az 

épülettervezés költségét is szeretnék, azonban úgy vélem ennek a felét vállaljuk be. Kérem, 

aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

62/2019. (V. 6.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy vásárolja vissza Sajgó Kornéltól és Sajgó-Dudás Katalintól a 

részükre 2016. július 11-én értékesített Sződliget belterület 1794/27 hrsz-ú ingatlant 

az eredeti vételáron felül a beruházási költségek egy részét megtérítve 9.000.000.- 

Ft-ért.  

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete az ingatlan visszavásárlásával 

kapcsolatos költségek biztosítására a 2019. évi költségvetési rendeletben az 

általános tartalékból 9.000.000 Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodással kapcsolatos feladatokon belül az ingatlanvásárlás 

beruházásainak kiadásaira. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Rujienai nemzetközi tábor résztvevőinek kiválasztása Tábor résztvevőinek 

kiválasztsa 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak szót, kérem ismertesse az előterjesztést.  
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Juhász Béla: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Testvértelepülésünk, Rujiena, nemzetközi 

gyermektábort szervez 2019. 08. 22. – 2019. 08. 29. között. A tábor angol nyelvű lesz és nyolc 

országból érkeznek résztvevők. Sződliget 5-7 főt, 13 és 15 év között gyermeket delegálhat. A 

felhívásra tíz sződligeti tanuló jelentkezett, ezért több lépcsős kiválasztási folyamatot 

szerveztünk. Első körben motivációs levelet kértünk angol nyelven, a második körben angol 

nyelvű prezentációban kértük Magyarország bemutatását. Minden beérkezett pályázat nagyon 

színvonalas volt, nem tudtunk választani, így sor került egy harmadik fordulóra is, ahol azt 

kértük, hogy angolul mutassák be az elküldött prezentációt és beszéljenek néhány szót 

magukról. Nagyon felkészültek voltak a gyerekek, nehéz volt javaslatot tenni. Ezért én azt 

javasolnám, hogy a maximális, 7 fős kerettel vegyen részt a sződligeti küldöttség a táborban.  

(Polgármester Úr felolvassa a gyerekek nevét.) Amennyiben valamelyik pályázó mégsem 

venne részt a táboron, a következő pályázóknak ajánlhatnák fel a részvételi lehetőséget. 

(Felolvassa a neveket.) 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr, kérem aki egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

63/2019. (V. 6.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő- testületnek, hogy a Rujienai nemzetközi gyermektáboron történő 

részvételre az előzetes kiválasztási folyamat figyelembevételével a következő 

gyerekek részvételét javasolja:  

 

1. Kröel-Dulay Gáspár 

2. Rutkay Lili 

3. Zinovjev Helena 

4. Belák Dorottya Sára 

5. Horváth Izabel Sára 

6. Horváth Róbert 

7. Szekeres Hanna 

 

Amennyiben valamelyik pályázó mégsem venne részt a táboron, a következő 

pályázóknak ajánljuk fel a részvételi lehetőséget: 

1. Futó Eperke 

2. Polcz Péter 

3. Reményi Antal 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

8./ Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2019” című pályázathoz 

Bácskai Edit: Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani belterületi utak felújítására, 

amelynek bekerülési költsége 17.617.440 Ft. A támogatás intenzitása 85%-os, azaz 

14.974.824.- Ft-ra tudunk pályázni. Ebben az esetben az önerő 2.642.616.- Ft, amelynek 

biztosítását vállalnunk kell. Tekintettel arra, hogy minden esetben kihasználjuk a pályázatok 

adta lehetőségeket, javasolom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

64/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy induljon az Ebr42 Önkormányzati Információs 

Rendszerben kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2019” című pályázaton a c) 

alcélhoz tartozó belterületi közutak felújítása megvalósítása céljából. 

 

A Viola utca felújítására tervezett beruházás összköltsége bruttó 17.617.440.- Ft, 

a támogatás összege 85%-os támogatás intenzitás mellett 14.974.824.- Ft, a 

fennmaradó bruttó 2.642.616.- Ft önrészt pedig az Önkormányzat saját forrásból 

biztosítja. 

 

Az önerő összegét Sződliget Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi 

költségvetési rendelet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai 

között biztosítja. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

9./ Sződligeti Egészségház első rész felújítása 

Bácskai Edit: Az Egészségház felújítására már többször nyújtottunk be pályázatot, 

azonban eddig nem jártunk sikerrel. Ettől függetlenül a 2018. évi költségvetésben 15 

millió forintot különítettünk el a felújításra, amely a teljes felújítási munkák felére volt 

elegendő. Az idei költségvetésben újabb 15 millió forint került elkülönítésre, az üresen 

álló volt gyermekorvosi rendelő felújítására. Három cégtől kaptunk árajánlatot, ebből 

az UCM Kft. árajánlata a legkedvezőbb, 12.674.243 Ft összegben. Természetesen 

javasolom a legkedvezőbb árajánlat kiválasztását. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

65/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a  Képviselő-

testületnek, hogy kössön szerződést az UCM Kft-vel a 2133 Sződliget, Tinódi u. 

20. alatti Egészségház első része, a volt gyermekorvosi rendelő felújítási 

munkáinak kivitelezésére. 

 

A Vállalkozó UCM Kft kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára: 

 

      Összesen:   bruttó 12.674.243.- Ft 

      azaz: bruttó tizenkétmillió- hatszázhetvennégyezer- kétszáznegyvenhárom forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az UCM Kft-vel történő 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

10/ Útépítési munkák 2019 – kivitelező kiválasztása 
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Bácskai Edit: A 2019. évi költségvetésbe útépítésre  elkülönített összegek alapján több út 

felújítására kerül sor, amelyeket az előterjesztés tartalmaz. Három árajánlat érkezett be, 

amelyből természetesen a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolom. Kérem, aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

66/2019. (V. 6.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Divenire Kft-t választja a 2019-ben 

tervezett útfelújítási munkák (Bocskai utca Határ út és Széchenyi, valamint Dunai 

fasor és Rákóczi utca közötti szakasza, Dózsa György úr Dunai fasor és Petőfi utca 

közötti szakasza, valamit a 2-es főút melletti zöldséges előtti terület és az Üvegház 

étterem felé vezető kiszolgáló út – zöldségestől a gátig) kivitelezésére. 

 

A Vállalkozó kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára: 

 

      Összesen:   bruttó 22.229.572.- Ft 

          azaz: bruttó huszonkétmillió- kétszázhuszonkilencezer- ötszázhetvenkettő forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Divenire Kft-vel történő 

szerződés megkötésére. 

 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a napirend végére értünk, megköszönöm mai munkájukat, 

és a bizottsági ülést berekesztem.  

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Törőcsik Edit                   Bácskai Edit 

        jegyző              bizottság elnöke 
 

 


