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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. március 4. 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 3 fővel határozatképes, Volentics Mária és Ritzl Gergely képviselő társunk jelezte, 

hogy nem tud részt venni mai ülésünkön.  
A meghívóban szereplő napirenden kívül egy új napirendi pont felvételét is szeretném kérni, ez 

a Sződ és Sződliget 2006. évi közigazgatási határainak módosítása után átadott közterületek 

tulajdonjogának átírása c. napirendi pont. Kérem aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) a  

napireni pont felvételét elfogadta. 

Bácskai Edit. Köszönöm. Kérem, aki így, a teljes napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) a  

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

   1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. negyedévi     

        átcsoportosítása 

2./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása  

3./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről  

4./ Helyi civil szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról 

5./ Helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a pályázatok kötelező tartalmi 

elemeinek meghatározása         

6./ Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése 

7./ Óvodai és mini bölcsődei beíratást megelőző hirdetmény közzététele 

8./ Sződliget, 049/3 hrsz alatt található Horgásztó bérbeadása        

9./ Sződ és Sződliget 2006. évi közigazgatási határainak módosítása után átadott  

     közterületek tulajdonjogának átírása 
10/ Egyebek 

 

 

   1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. negyedévi     

        átcsoportosítása 

Bácskai Edit: Megkaptuk a 2018. IV. negyedéves átcsoportosítást. Az eredeti előirányzat 

főösszege 563.949 eFt-ot, amely a jelenlegi módosítással  733.475 eFt végösszeget takar.  

Tari Istvánné: Mi okozta a IV. negyedéves negatív előjelű az előirányzat átcsoportosítást?  

Mikes Judit: A 2018. III. negyedéves információs jelentés során az Államkincstár felülvizsgálta 

és hibásnak találta a 2018. 0. havi nettófinanszírozás megelőlegezésének bevételi előirányzatát. 

Az önkormányzat 2018. évi főösszegét  10.395.000 Ft-tal csökkentette, amely pénzforgalmat 

nem érint.    

Bácskai Edit: Köszönjük szépen. Kérem aki el tudja fogadni a költségvetés átcsoportosítást, 

kézfelemeléssel jelezze.  
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

20/2019. (III. 4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetés IV. negyedéves  

átcsoportosításának elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

2./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása  

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy az előző napirendben elfogadtuk a költségvetés 

átcsoportosítását, kérem, most szavazzunk a rendelet módosításáról. Aki elfogadja a 2018. évi 

költségvetési rendelet módosítását, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

21/2019. (III. 4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

és költségvetési szervei 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 

1/2018. (II.13.) rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

3./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről  

Bácskai Edit: Megkaptuk a következő negyedéves beszámolót a kintlévőségekről. Van kérdés 

ezzel kapcsolatban? 

dr. Czirjákné Tábori Györgyi: Sajnos romlott a fizetési morál, bízunk benne, hogy a jövőben 

kedvezőbben alakul, és folytatódik majd a hátralékok csökkenése. 

Bácskai Edit: Köszönöm, kérem, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

22/2019. (III. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról 

szóló beszámoló elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

 

4./ Helyi civil szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról 

Bácskai Edit: Minden érintett civil szervezet beadta a támogatás elszámolásáról készült 

beszámolót, még az utolsó pillanatban is érkezett beszámoló.  Mindenki elszámolt a 

támogatási összeggel.   
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Tari Istvánné: Valóban megérkezett minden támogatott civil szervezettől a beszámoló, azonban 

kérjük a pályázókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a pályázati feltételek betartására. Ezzel 

együtt természetesen javasolom a beszámolók elfogadását. 

Bácskai Edit: Köszönöm az észrevételt Alpolgármester Asszony. Kérem aki egyetért a 

határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

23/2019. (III. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 3/2011. (I. 14.) számú, helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet 8. § előírásai alapján az alábbi civil szervezetek 

beszámolóját fogadja el.   

 

• Sződligeti Női Nyugdíjas Klub – 50.000 Ft 

• Sződligeti Katolikus Templom Kórusa – 30.000 Ft 

• Okos Nők Klubja – 70.000 Ft 

• Sződligetiek Baráti Köre  – 90.000 Ft 

• Sződligeti Képző- és Előadóművészek Baráti Köre – 30.000 Ft 

• Tündérkert Lovarda Sportegyesület – 100.000 Ft 

• Sződligetért Alapítvány – 80.000 Ft 

• Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre – 50.000 Ft 

• Gereben Melinda gyógytornász – terembérlet díji 

• Barangoló Klub – 70.000 Ft 

• Zsaru-CAR Polgárőr Egyesület – 30.000 Ft 

• Sződligeti Református Gyülekezet – 50.000 Ft 

• Dér Gabriella fittnes-welness, pilates, gerincterápiás jógaoktató - terembérlet 

• Civilek Sződligetért Egesület – 80.000 Ft 

• Vackor Apró Természetjárók Köre -150.000 Ft 

• „Ráérek Klub” – 30.000 Ft 

• Polgár Georgina (2131 Göd, Sárgarigó u. 14.) - terembérlet 

• Baba-Mama Klub (Takács Zsuzsa Sződliget, Dunai fasor 32.) – 50.000 Ft, terembérlet 

• Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapítvány – 60.000 Ft 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 

rendeletben foglaltak szerint az a civil szervezet, mely a támogatási összeggel nem 

számolt el, nem indulhat az idei pályázaton.  

 

A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintett civil 

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 
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5./ Helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a pályázatok kötelező tartalmi 

elemeinek meghatározása         

Bácskai Edit: 2011. január 14. napján fogadta el a Képviselő-testület a helyi civil szervezetekről 

szóló rendeletet. A rendelet értelmében minden év március 31. napjáig hirdeti meg a képviselő-

testület a pályázati lehetőséget. Ebben meghatározásra kerülnek a pályázat kötelező tartalmi 

elemei, a benyújtás és elbírálás ideje, valamint a rendelkezésre álló pályázati keret. A pályázat 

benyújtásának a határideje minden év április 30., a májusi ülésen pedig sor kerül a pályázatok 

elbírálására. Van észrevételük ezzel kapcsolatban? 

Tari Istvánné: Ismét felhívnám a pályázók figyelemét a pályázati feltételek betartására. 

Bácskai Edit: Köszönöm szépen, akkor az előterjesztésben szereplő pályázati kiírást aki el tudja 

fogadni, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

24/2019. (III. 4.) határozata 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy hirdessen pályázatot a sződligeti székhellyel működő klubok, alapítványok, 

egyesületek, és más non-profit szervezetek és szerveződések, - a továbbiakban: pályázó – 

részére, a céljaik megvalósítását segítő önkormányzati támogatás elnyerése céljából.  

Az önkormányzat a pályáztatásra szánt pénz forrásának az aktuális költségvetési rendeletben 

meghatározott összeget jelöli meg, azaz a pályázható teljes összeg: 1.000.000 Ft (egymillió 

forint). 

 

Egy pályázattal elnyerhető legmagasabb összeg 100.000 Ft. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

1.) A pályázó adatai: 

- megnevezése 

- címe, telefonszáma, e-mail címe 

- felelős neve, címe telefonszámai, e-mail címe 

- ha van, számlaszám (ha van), ahová a céltámogatás összege átutalható 

- ha van, pénzbeli támogatáson felüli, jelenleg is érvényben lévő egyéb támogatás 

megnevezése az Önkormányzat vagy más szervezet részéről (Ingatlan, bérlemény, 

tárgyi eszköz, közüzemi díj, stb.) 

 

2.) A tevékenységek (ez esetben tevékenységenként) 

-  megnevezése, célja, indokoltsága, 

-  várható eredményei 

-  rövid ismertetése 

-  megvalósításának tervezett ütemezése és befejezésének határideje 

-  a megvalósításért felelős neve, címe, telefonszámai, e-mail címe. 

 

3.) A megpályázott támogatás 

-  formája: ingatlanhasználat, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás 

-  mértéke: a pályázat összege 

- ütemezése: a kifizetés időpontja 
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- nyilatkozat arról, hogy az anyagi korlátok miatt, esetlegesen az igényelt vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatásnál kisebb összeg megítélése esetén a projekt 

megvalósítását vállalják-e? 

 

       4.) A pályázat feltétele 

A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó a Nagyközség 2019. évi közös 

rendezvényeinek (nyári tábor, augusztus 20.-i ünnepség, Ligetfeszt, Csúszkarácsony, 

stb.) legalább egyikén milyen közreműködést vállal. 

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra: 

 

- ha a pályázó egy közös rendezvényen sem vett részt tevőlegesen, az a pályázatból 

való kizárást vonja maga után, amelynek következménye a pályázaton elnyert 

összeg visszafizetése, 

 

-  hogy az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósítására 

használható fel, az esetleges maradványösszeg az önkormányzat számára 

visszatérítendő, 

 

-  az elnyert támogatásról a projekt befejezését követően – vagy a naptári év végét 

követő 60 napon belül teljes körűen be-és el kell számolni, a projekt teljes 

költségvetésével és az azt alátámasztó bizonylatok bemutatásával a Pénzügyi Bizottság 

felé. Az elszámolásról jegyzőkönyv készül. A beszámolásnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

• a megvalósított tevékenység leírása (hol, mikor, stb.) 

• a résztvevők száma 

• az elért eredmény. 

 

-  Hiányosan, határidőn túl beadott pályázatot elbírálni nem áll módunkban, 

ebben az esetben 2020. évben támogatás nem állapítható meg. 

 

- A pályázat illetve a pályázat be-és elszámolása minden esetben géppel (írógép, 

számítógép) írott formában kerüljön beadásra. 

 

- A pályázat elszámolásakor az elszámolásban szereplő összegekről számla, vagy a 

számla fénymásolata kerüljön benyújtásra. 

 

- A benyújtott számla SZŐDLIGET NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT nevére 

és címére legyen kiállítva. (Sződliget Nagyközség Önkormányzata, 2133, Sződliget, 

Szt. István u. 34.-36.) 

 

A pályázat benyújtásának címe: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal 

(2133, Sződliget, Szt. István u. 34.-36.) 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. ÁPRILIS 30. 

 

 

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

bírálja el, melynek eredményéről írásban értesítjük pályázóinkat. 
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Munkájukhoz kívánunk a továbbiakban is sok sikert és eredményeket. Egyúttal köszönjük, 

hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenységükkel segítik Sződliget közösségének testi, 

lelki, szellemi, kulturális gyarapodását, identitásának erősödését, az épített környezet 

szépülését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

6./ Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése 

Bácskai Edit  A Képviselő-testület 2011. évben döntött a „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” 

történő indulás feltételeiről. Az idei évben is javasoljuk ennek meghirdetését az előző évekhez 

haszonló feltételekkel.  Kérem Polgármester Urat, kérje fel az Idősek Tanácsát, hogy az előző 

évekhez hasonlóan ismét ők tegyenek ajánlást majd a díjazottakra vonatkozóan.  

Kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

25/2019. (III. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi 

témában:  

 

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” 

  

A pályázaton részt vehet minden olyan sződligeti ingatlantulajdonos, akinek - saját 

véleménye, vagy az Idősek Tanácsának ajánlása alapján - ingatlana és az azt 

szorosan körbevevő közterület (az ingatlan telekhatára és a közút szegélye közötti 

területet), rendezett és esztétikus. 

 

- A pályázaton résztvevők vállalják, hogy a Idősek Tanácsa alkalmanként bejárja az 

ingatlant (a lakóépület belsejét kivéve) és ott fotókat készítenek.  

- A pályázatot Idősek Tanácsa 1-10-es skálán pontozza az alábbi főbb szempontok 

szerint: 

1. Az ingatlan (lakóépület) külső higiéniás állapota, az azt közrefogó közterek 

tisztasága, ápoltsága, dekorációja (járda, csatorna stb.), 

2. A növények, virágok ágyasok gondozottsága, esztétikája, 

3. Az összhatás a környezettel, a kert és lakóingatlan összképe. 

  

A nyertes egy 30 x 15-ös kis fémtábla díjat kap (plakett), amit a házára kitehet  

„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2019 – Sződliget” felirattal (ezüst alapon zöld 

betűkkel, zöld keretben). 

          - A pályázatnak négy nyertese lehet. 

          - A javaslatokat az Idősek Tanácsa nyújtja be.  

- Díjátadó a Polgármester. 

- Eredményhirdetés: Minden év Falunapi rendezvényén történik.  

- Az eredmény megjelenik a helyi újságban, és az önkormányzat weblapján. 

       

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 
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7./ Óvodai és mini bölcsődei beíratást megelőző hirdetmény közzététele 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a fenntartó határozza meg – a jogszabályok figyelembe -

vételével – az óvodai és mini bölcsődei beíratás rendjét, kérdezem a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, egyetért-e a határozati javaslatban foglalt időponttal? Kérem, aki egyetért 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

26/2019. (III. 4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csemeteliget 

Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 20. §-a, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A. §   alapján az óvodai  és  a mini 

bölcsődei beiratkozásra 2019. április 23-tól  április 24-ig terjedő időszakot jelöli 

ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

 

8./ Sződliget, 049/3 hrsz alatt található Horgásztó bérbeadása  

Bácskai Edit. Átadom Polgármesternek Úrnak a szót.  

Juhász Béla:  Köszönöm a szót Elnök Asszony. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, hogy 2010-ben kötöttünk haszonbérleti szerződést a Sporthorgász Egyesülettel a a 

horgásztó vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a szerződésben foglalt haszonbérleti díj az 

elmúlt időszakban nem került felülvizsgálatra, szükségesnek tartottam a haszonbérleti díj 

felülvizsgálatát. 2019. február 24-én a Sporthorgász Egyesület közgyűlést tartott, ahol a 

haszonbérleti szerződés felmondását tudomásul vették, így a szerződés 2019. március 31. 

napjával megszűnik. Ezt követően kerülne sor – az Önök egyetértésével – áprilisban a 

pályázatok benyújtására, illetve a versenytárgyalás megtartására.  

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr. Valóban időszerű a haszonbérleti díj 

emelése, kérdezem a bizottságot, egyetért-e az előterjesztésben foglaltakkal.   

Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

27/2019. (III. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat bérbevételre hirdeti 

- versenytárgyaláson -  

 

A Sződliget község területén a Külterület, 049/3 hrsz. alatt található 0,5 ha nagyságú 

tó haszonbérletére. 

Az ingatlan jellemzői:  

 Térmérték: 5.000 m2 terület 

 

Az ingatlan nincs ellátva közművekkel. 

Az elfogadott Településszerkezeti Terv és a HÉSZ szerint a besorolása: Ev – 

Védelmi erdők 
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Az ingatlan bérbevételi induló ára: 16.000.-Ft /év 

Licitlépcső: 1.000,- Ft  

 

A haszonbérbeadás időtartama: 15 év. 

 

A pályázat része az ingatlan tervezett hasznosításának részletes bemutatása és 

leírása! 

 

Az önkormányzat kikötései a bérlővel kapcsolatosan: 

 

- védje a természetes vagy természetközeli vízi ökoszisztémákat és segítse a     

   halállományok   

   természetes gyarapodását, 

-  elősegítse az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését, 

-  az adott vízterületnek megfelelő, többcélú halgazdálkodás és haszonvétel   

   valósulhasson meg 

- támogassa a helyi közösségek részvételét a lakóhelyüket érintő vizek   

   halgazdálkodásában. 

         -  Sződligeti székhellyel rendelkező jogi személy/civil szervezet, amelynek a  

     tagsága – az  elmúlt 1 évben igazolhatóan 100 fő felett van. 

   -  A pályázót képviselő vezető tisztségviselő nyilatkozata, hogy készfizető 

kezességet vállal   

      a haszonbérleti szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért. 

 

 

Pályázat benyújtása:   2019. április 15. 12.00 óra 

A pályázatok benyújtásának módja: Írásban, (lezárt borítékban) Sződligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal, Titkárság 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36. 

 

Versenytárgyalás ideje:  2019. április 16. 10.00 óra 

Helye: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal, 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-

36. 

 

A nyílt versenytárgyaláson az vehet részt, aki: 

- a kiírás részletes feltételeit elfogadja, 

- a pályázatát a jelölt határidőig leadja, 

- személyét, illetve az általa képviselt társaságot hitelt érdemlően igazolja. 

 

A pályázók közül az ingatlan bérlésére az nyer jogot, aki a pályázati feltételek 

elfogadását követően, a legmagasabb összegű bérleti ajánlatot tette, továbbá 

nyilatkozik az önkormányzat kikötéseinek elfogadásáról és csatolja a szükséges 

iratokat. A versenyeztetés során megállapításra kerül a második és harmadik 

legjobb ajánlatot tevő is. 

A haszonbérleti bérleti szerződés megkötésére 30 naptári napon belül kerül sor, 

aminek feltétele a bérleti díj esedékes részének megfizetése. 

A pályázaton eredménytelen pályázók részére a bánatpénz a versenytárgyalást 

követő három banki nap alatt kerül visszautalásra, a második és harmadik 

legmagasabb ajánlatot tevő részére a szerződés megkötését követően. 
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Pályázónak vállalni kell a haszonbérleti szerződéssel egyidejűleg a haszonbérleti 

díj megfizetését. 

További információ: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal, 2133, Sződliget, 

Szt.István u. 34.-36. Jegyzői iroda 

 

Pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás alatt a pályázat 

visszavonására! 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

9./ Sződ és Sződliget 2006. évi közigazgatási határainak módosítása után átadott  

     közterületek tulajdonjogának átírása 

Bácskai Edit: Ismét átadom a szót Polgármester Úrnak.  

Juhász Béla: Köszönöm a szót elnök Asszony. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2006-ban 

változott Sződ és Sződliget közigazgatási határa területcsere miatt. A területcserével érintett 

ingatlanok nagyrészt magántulajdonban voltak, azonban volt köztük olyan közterület is, amely 

önkormányzati tulajdonban állt. Ezek közül néhány ingatlanra nem került bejegyzésre a 

tulajdonosváltás. A 0304, 0311 és a 0320 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapján a mai napig 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata van tulajdonosként bejegyezve. Ezért kérem a bizottság 

illetve a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a megállapodásban vállaltaknak 

megfelelően a térítésmentes átadás-átvételi szerződés aláírásra kerülhessen. 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy ebben az esetben egy 2006-ban vállalt kötelezettségről van 

szó, javasolom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

28/2019. (III. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2006. január 24-i – Sződ 

és Sződliget község közigazgatási területcseréjére vonatkozó megállapodásban 

vállaltaknak megfelelően térítésmentesen átadja a jelenleg Sződ község 

közigazgatási területéhez tartozó Sződ, külterület 0304, 0311 és 0320 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonjogát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Sződ Község 

Önkormányzatával történő térítésmentes átadás-átvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

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 
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