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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14. 

napján a Sződligeti Közösségi Házban (Sződliget, Szent István u. 29.) 16.00 órakor megtartott 

Képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Juhász Béla: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Kékesi Gábor alpolgármester úr és Szilágyi Krisztina 

képviselő asszony jelezték távolmaradásukat. Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, 

képviselőket, Jegyző Asszonyt.   

Kemenes úr jelezte, hogy napirend előtt szólni szeretne, átadom a szót. 

Kemenes Lajos: Mi jogon adta át az önkormányzat a Magyar Államnak a 10/1 hrsz-ú területet, 

amikor ez a terület az önkormányzat törzsvagyonát képezi? 

Juhász Béla: A kormányhivataltól kaptunk egy levelet, amelyben tájékoztattak, hogy az 

önkormányzat köteles átadni a területet a NIF-nek, hogy az. M2-es szélesítését el tudják 

végezni, tekintettel arra, hogy ez nemzetgazdasági érdek és kiemelt nemzetgazdasági 

beruházás. Szerettem volna ezért pénzt kérni, de sajnos nem sikerült. Köteleztek a terület 

átadására.   

Juhász Béla: Köszönöm, kérem térjünk át a lejárt határidejű határozatokra, Van-e észrevétel 

ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem szavazzunk, aki el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.  

Juhász Béla. Köszönöm.  A meghívóban szereplő napirendhez képest egy változtatást szeretnék  

a „Sződliget település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére ellátandó feladatra 

ajánlattétel kiírása ” c. napirendi pont felvételét szeretném kérni. 

Kérem Jegyző Asszonyt – tekintettel arra, hogy ő az előterjesztő - szíveskedjék tájékoztatni az 

előterjesztésről. 

dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Sződliget lakosságának döntő többsége, 

mintegy 95%-a csatlakozott a közüzemi csatornahálózatba, a többi ingatlantulajdonos a 

háztartási szennyíz összegyűjtését saját ingatlanon belül oldja meg. Ennek begyűjtésére, 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az önkormányzat árajánlatokat kér be. A 

határozati javaslat az ajánlatkérést tartalmazza. Kérem, aki változtatást el tudja fogadni, 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az  

„Sződliget település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére ellátandó feladatra ajánlattétel 

kiírása” c. napirendi pont felvételét elfogadta.  

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem, aki a teljes napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

teljes napirendet elfogadta.  

NAPIREND 

 

   1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. féléves     

        átcsoportosítása - rendelet 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése (rendelet) 
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3./ Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott     

     köztisztviselők vonatkozásában 

4./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban       

5./ Szakmai beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 

6./ Faanyag térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása 

7./ Idősek Tanácsa Tagjának megválasztása                                                                                           

8./ Polgármester szabadsága 

9./ Sződliget, Málnások (Duna Liget lakópark) területén kialakított 1213/46 hrsz-ú ingatlan  

     térítésmentes átvétele a Magiszter Kft-től 

10/ A Sződliget, külterület 078/7, 55, 61 hrsz ingatlanok gázellátása kiépítéséhez szükséges 

      hozzájárulások 

11/ Dunai fasor 760 hrsz-ú járdaterületének térítésmentes átvétele a Magyar Közút Zrt-től 

12/ Sződliget, Vadkacsa u. 1212/220 hrsz ingatlan gázellátása kivitelezéséhez szükséges     

      hozzájárulások 

13/ Sződliget település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási  

      szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére ellátandó feladatra  

      ajánlattétel kiírása. 

 

 

   1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. féléves     

        átcsoportosítása - rendelet 

Juhász Béla: Átadom Elnök Asszonynak a szót.  

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. A költségvetés átcsoportosítására  az 

évközben megérkezett állami támogatások, bevételek és kiadások módosulása, illetve a 

költségvetés belső átcsoportosítása miatt volt szükség.   A költségvetés eredeti8 előirányzatának 

fő összege 567.907 eFt-ot, a jelenlegi rendelet módosítással 1.107.808.- eFt végösszeget takar. 

A Pénzügyi Bizottság mind az átcsoportosítást, mind a rendelet módosítást elfogadásra 

javasolja.  

Juhász Béla. Köszönöm Elnök Asszony. Kérem, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2020. (II. 14.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetés II. féléves  átcsoportosítását.  

 

            Felelős: polgármester 

           Határidő: azonnal 

 

Juhász Béla: Köszönöm, kérem aki ezzel együtt a költségvetés módosítását is elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (II.17.)  önkormányzati rendelete  

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 

szóló 2/2019. (II.12.) rendelet módosításáról 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.  

 

1. §. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban :Rendelet)  3. §-ának 1-3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését 

    1.107.808.- e/Ft  bevételi fő összeggel 

    1.107.808.- e/Ft  kiadási   fő összeggel állapítja meg. 

      

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1.sz. melléklet) 

(3)  

 

  A bevételi előirányzatokon belül       

      - a kötelező feladatok ellátását          1.105.248 e/Ft-ban 

      - az önként vállalt feladatok ellátását               2.560 e/Ft-ban 

      - az állami feladatok ellátását           0 e/Ft-ban 

        állapítja meg. 

  

(4) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet) 

 

     A kiadási előirányzatokon belül      

      - a kötelező feladatok ellátását         1.105.248 e/Ft-ban 

      - az önként vállalt feladatok ellátását               2.560 e/Ft-ban 

      - az állami feladatok ellátását           0 e/Ft-ban 

                  állapítja meg. 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2020. február 17. napján kihirdetésre került. 

 

 

dr. Törőcsik Edit                                         Juhász Béla 

          jegyző                               polgármester 
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2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése (rendelet) 

Juhász Béla: Elérkeztünk az önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez. Néhány szóban 

szeretném ismertetni az idei évre tervezett kiadásokat. 

Bölcsőde építés pályázati önrész 20 millió forint, sződligeti  gyermekek rujienai táboroztatására 

1 millió forint, közvilágítás bővítésére 3 millió forint, utcák javítására, felújítására 34 millió 

forint,  civil pályázatokra 2 millió forint, ravatalozó felújítására 1 millió forint. Átadom Elnök 

Asszonynak a szót. 

Bácskai Edit. Köszönöm a szót Természetesen tárgyaltuk, hiszen, ez a legfontosabb része a 

munkánknak. A    2019. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege 637.115 eFt.   A rendelet-

tervezet részletesen tartalmazza a személyi juttatásokat, beruházásokat, felújításokat, 

fejlesztéseket, ahogyan Polgármester Úr Is tájékoztatta a jelenlévőket.  A Pénzügyi Bizottság a 

2020. évi költségvetést elfogadásra javasolja. 

Juhász Béla: Köszönöm, kérem aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi rendeletet alkotta: 

  Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletaz önkormányzat és intézményei  

2020. évi költségvetésről 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.  

 

A rendelet hatálya 

1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési 

szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.  

 

       (2)  E  rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében 

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 

minden támogatásban részesülőre. 

 

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2020. évre vonatkozóan    

       a következők szerint határozza meg: 

 

                             Címrend          

 

1. Önkormányzat önállóan működő 

          költségvetési szerv         

 

2.Közös Önkormányzati Hivatal  

   önállóan működő és gazdálkodó  

   költségvetési szerv                     

 

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 

          önállóan működő költségvetési szerv 

 

3.Gondozási Központ  

          önállóan működő költségvetési szerv 
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Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése 

 

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 

 

    637.115 e/Ft  bevételi fő összeggel 

    637.115 e/Ft  kiadási   fő összeggel  

      

(5) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. melléklet) 

 

  A bevételi előirányzatokon belül       

      - a kötelező feladatok ellátását   637.115 e/Ft 

      - az önként vállalt feladatok ellátását                       0           e/Ft 

      - az állami feladatok ellátását    0 e/Ft 

  

(6) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet) 

 

     A kiadási előirányzatokon belül      

      - a kötelező feladatok ellátását   634.650 e/Ft 

      - az önként vállalt feladatok ellátását      2.465 e/Ft 

      - az állami feladatok ellátását    0 e/Ft 

 

      (4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak 

részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

      (5)  A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 

1. és 2. oszlopa tartalmazza. 

 

      (6) A dologi jellegű kiadások kormányzati funkciók szerinti  részletezését a 3. számú 

melléklet 3. oszlopa tartalmazza. 

 

      (7) A felhalmozási célú pénzeszköz átadások , kormányzati funkciók szerinti  

részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások kormányzati 

funkciók szerinti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza. 

 

     ( 8) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak 

részletezését és az intézmény finanszírozását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

      (9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait az  

5.sz. melléklet tartalmazza. 

 

       (10) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek 

beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester és az 

intézményvezető,  illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, 

illetve az általa meghatározott személy jogosult. 

 

4.§ (1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. 
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számú melléklet tartalmazza. 

 

      (2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 7. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

      (3) Az önkormányzat általános tartalékot 2020-ban  nem  tervez. 

 

      (4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-

felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

      (5) A 2020-23. évre vonatkozó gördülő költségvetést a 9. számú melléklet tartalmazza.. 

 

(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro 

      jektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.  

 

 5.§ Az önkormányzat és intézményei 2020. január 1-jei létszámkeretét összesen 68 fő 

 főben  

       határozza meg az alábbiak szerint: 

 

 

a.)       főfoglalkozású              részfoglalkozású 

 

- közös önkormányzati hiv.     16 fő köztisztviselő    

- közös önkormányzati hiv. 2 fő egyéb bérrendszer 

   összesen:            18 fő     

 

-  intézményi étkeztetés            8 fő közalkalmazott  1 fő közalkalmazott 

- óvodai nevelés   1 fő karbantartó   - 

- óvodai nevelés            15 fő óvónő    - 

- óvodai nevelés   7 fő dajka 

-  óvodai nevelés  2 fő ped. asszisztens 

- óvodai nevelés   1 fő óvodatitkár 

- takarítónő       1 fő egyéb bérrendszer 

- kisgyermeknevelő   1 fő közalkalmazott 

- bölcsődei dajka   1 fő közalkalmazott 

összesen:            36 fő    2 fő 

 

 

    

- házi segítségnyújtás  2 fő szociális gondozó  - 

- szociális étkeztetés  -     

- családsegítő szolgálat  1 fő közalkalmazott  1 fő családgondozó  

 

   összesen:   3 fő    1 fő 

 

Önkormányzat 

- jogalkotás polgármester    1 fő   

- védőnői szolgálat     2 fő védőnő    - 
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- közösségi ház      1 fő közalkalmazott  - 

- köztemető-fenntartás     1  fő temetőgondnok  - 

   - város és községgazdálkodás    3  fő egyéb bérrendszer  - 

         

   Összesen:       8 fő 

 

 

 b.) A közfoglalkoztatottak 2020. évi létszám-előirányzata 3 fő foglalkoztatott. 

 

Előirányzatokra vonatkozó szabályok 

 

6.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül 

átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul 

haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.  

 Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosítás- 

ról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt. 

 

      (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és kormányzati 

funkcióik,  között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre 

átcsoportosítást. 

 

7.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a 

polgármesterre átruházza. 

 

      (2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére 

az általános és céltartalék felhasználásáról. 

 

       (3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi 

Bizottság jóváhagyása szükséges. 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az 

önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét. 

 

      (2) A képviselő-testület a hiány fedezetül hitelfelvételt irányozhat elő. A hitelfelvétel az 

érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A 

hitelfelvétel a képviselő-testület határkörébe tartozik. 

 

     (3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – 

csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A 

fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

      (4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl 

kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.  

 

9.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített 

pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza. 

 

       (2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a 
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soron következő ülésen köteles tájékoztatni. 

 

 

A költségvetési évet követő elkötelezettségek 

 

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 3 év várható előirányzatait, a 

költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a 

rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

Pótlólagos források 

 

11. §  (1) A képviselő- testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források 

gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további 

növelését. 

 

          (2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a 

jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatokra támogatási igény bejelentését. 

 

          (3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a 

szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti 

végrehajtásával  a polgármestert bízza meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást 

adni az eredményekről. 

 

 

 

Hatályba lépető rendelkezés 

 

 

12.§ Ez a  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit  2020. január 1-

jétől  kell alkalmazni . 

 

 

 

 

 

 

dr. Törőcsik Edit       Juhász Béla 

jegyző         polgármester 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2020. február   17.napján kihirdetésre került. 

 

 

dr.Törőcsik Edit 

         jegyző 
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3./ Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a 

foglalkoztatott  köztisztviselők vonatkozásában 

Juhász Béla: Kérdezem Jegyző Asszonyt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést, ha nem 

átadom Elnök asszonynak a szót.  

Bácskai Edit. Köszönöm a szót Polgármester Úr, természetesen tárgyaltuk az előterjesztést.    

Az előterjesztésben foglalt jogszabály alapján kötelező feladat a köztisztviselőkkel szemben 

meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazása minden 

évben, ezt tartalmazza a határozati javaslat, amelyet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasol 

a Képviselő-testületnek. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony. Ha egyéb észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020. (II. 14.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2020. évre az önkormányzat 

kiemelt céljainak átfogó keretét  jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jegyzőre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket a meghatározott célok figyelembevételével  

határozza meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

4./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban       

Juhász Béla: Kellemetlen témához érkeztünk, a konyhának az elmúlt év végére 2 millió forint 

kintlévősége keletkezett az étkezési térítési díjak be nem fizetéséből adódóan, illetve az 

élelemiszergazdálkodásból eredő problémák miatt szintén 2 millió forint hiánnyal zárta az évet. 

Az élelmiszergazdálkodásból eredő hiány miatt Takács Zsuzsa képviselő társam segítségét 

kértem, aki a konyha folyamatok ésszerűsítésére tett javaslatokat. Az étkezési térítési díjak 

hátralékait illetően szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az 50.000 Ft feletti tartozásokat 

végrehajtónak adtuk át. Remélhetőleg ők nagyobb sikerrel járnak. Őket követik majd a 20.000 

Ft feletti tartozók, sajnos ők is átadásra kerülnek. A kialakult helyzet miatt a gyerekeket nem 

büntethetjük, így más eszközünk nem lévén, kénytelenek vagyunk végrehajtó segítségét 

igénybe venni. Most átadom a szót Elnök Asszonynak.  

Bácskai Edit. Köszönöm szépen. Takács Zsuzsa képviselő társam a bizottsági ülésen elmondta 

véleményét, javaslatait, ennek elfogadását kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől.  

a határozati javaslatban. Szükségesnek tartjuk a szakács helyettesítésére kijelölt konyhai 

dolgozó beiskolázását, az élelmezésvezető az óvodavezetőnek negyedévente készítsen 

beszámolót a gazdálkodásról, a konyhai számítógépes program használata elengedhetetlen 

tartjuk, valamint a havi élelmiszer felhasználásról készült összesítést írja alá az óvodavezető 

asszony is. Ezeket a javaslatokat fogalmaztuk meg a határozati javaslatban. 

Juhász Béla. Köszönöm Elnök Asszony  Felolvasom a határozati javaslatot. (Polgármester úr 

felolvassa határozati javaslatot.)    
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020. (II. 14.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az Élelmezésvezető beszámolóját - a tapasztalt 

élelmiszergazdálkodási hiányosságokkal kapcsolatban ne fogadja el. 

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a keletkezett hiány a felelőtlen vezetői 

gazdálkodásnak köszönhető, az élelmezésvezető nem jelezte időben, hogy nem 

jön ki az áremelkedések (infláció) miatt a normatívákból, és módosítani szükséges 

az étkezési térítési díjakat.  

A bizottság felhívja figyelmét az élelmezésvezetőnek az átgondoltabb 

gazdálkodásra, ennek érdekében az alábbi javaslatokat teszi a továbbiakra nézve. 

- A szakács helyettesítésére kijelölt konyhai dolgozó beiskolázása szükséges. 

- Az élelmezésvezető az óvodavezetőnek negyedévente készítsen beszámolót 

a gazdálkodásról.   

- Konyhai számítógépes program használata elengedhetetlen. 

- A havi élelmiszer felhasználásról készült összesítést írja alá az óvodavezető 

asszony is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

5./ Szakmai beszámoló a Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 

Juhász Béla. A szakmai beszámolót Fövenyessy Petra készítette, aki már nem dolgozik nálunk, 

ezért nincs jelen.  Nincs vezető most Gondozási Központ élén, kérem, ha valaki ismer olyan, 

megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakembert aki szívesen ellátná a Gondozási Központ 

vezetésével járó feladatokat, kérem jelezze, keressen meg. Átadom Elnök Asszonynak a szót. 

Bácskai Edit:  Köszönöm a szót Polgármester  Úr. Egyetértettünk abban, hogy egy nagyon 

alaposan összeállított anyagról van szó, amely tartalmazza a feladatokat, mind a  házi segítség 

nyújtásra, mind a gyermekjóléti feladatokra vonatkozóan nagyon részletesen. A bizottság a 

beszámolót elfogadásra javasolja. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 

munkájáról szóló 2019. évi beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./ Faanyag térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása 

Juhász Béla: Megkerestem a NIF ZRt-t, kértem, hogy azt a mintegy 384 erdei m3 állami 

tulajdonban lévő faanyagot, amely a 2-es főút bővítése során került kitermelésre adja át 

térítésmentesen önkormányzatunk részére. Ezt a famennyiséget a későbbiekben szociális 

tűzifaként a rászorulóknak szeretnénk szétosztani.  Kérdezem Elnök Asszonyt tárgyalták-e ezt 

a napirendi pontot? 
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Bácskai Edit:.  Természetesen tárgyaltuk, és egyetértettünk a határozati javaslat elfogadásában, 

reméljük sok rászoruló családnak tudunk ezzel segíteni. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony, előterjesztés szerint bocsátom szavazásra, kérem, aki 

el tudja fogadni a határozati javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (II. 14.) határozata 

 

1. Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagyonkezelésében) lévő 383,54 erdei m3 állami 

tulajdonú faanyag (39,93 erdei köbméter keményfa, 343,61 erdei köbméter puhafa 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott szociális 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális tűzifa célra kívánja 

felhasználni. 

 

3. Sződliget Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll (elsősorban örökségvédelmi védettség jöhet szóba) 

védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

7./ Idősek Tanácsa Tagjának megválasztása                                                                                           

Juhász Béla. Sajnálatos esemény történt a közelmúltban, elhunyt az Idősek Tanácsának Tagja 

Bőcs Mihály. Az Idősek Tanácsa egy konzultatív szervezet, melyet az idősek iránti 

tiszteletünk jeléül hoztunk létre. A Férfi Nyugdíjas Klub a megüresedett helyre Kovács Dávid 

Józsefet jelölte, akit tisztelettel köszöntök körünkben. Átadom a szót: 

Kovács Dávid József: Köszönöm a szót Polgármester Úr.  20 éve élek Sződligeten, és régóta 

tagja vagyok a Férfi Nyugdíjas Klubnak is. örömmel vállaltam el a felkérést és szívesen részt 

veszek az Idősek Tanácsa munkájában.  

Juhász Béla: Köszönöm. A Férfi Nyugdíjas klub egyhangúlag javasolták Kovács Dávid 

Józsefet, kérem aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Józsefet választja 

az Idősek Tanácsa Tagjának. 

 

A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a határozatról az Idősek Tanácsának 

Tagjait értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

8./ Polgármester szabadsága 

Juhász Béla: A jogszabály értelmében minden év február 28. napjáig a Képviselő-testületnek 

jóvá kell hagyni a szabadság ütemezését. Elkészítettem, bízom abban, hogy – bár több nagyon 

lélegzetű beruházás is lesz - sikerül is kivenni. Ha nincs észrevétel, kérem szavazzanak, aki el 

tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény 225/C.§ -ban 

foglaltaknak, Juhász Béla polgármester szabadságát 2020. évre a következők 

szerint hagyja jóvá: 

- január 2-től – január 3-ig                             2 nap 

- február 7-től – február 11-ig                       3 nap 

- március 16-tól - március 17-ig                    2 nap 

- április 10-től - április 13-ig                         2 nap 

- június 15-től – június 19-ig                         5 nap 

- július 17-től - július 20-ig                           2 nap 

- augusztus 19-tól - augusztus 24-ig             3 nap 

- augusztus 27-től – augusztus 31-ig             3 nap 

- szeptember 21-tól – szeptember 30-ig        8 nap 

- november 2-től – november 3-ig                2 nap 

- december 21-től – december 31-ig             7 nap 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9./ Sződliget, Málnások (Duna Liget lakópark) területén kialakított 1213/46 hrsz-ú 

ingatlan térítésmentes átvétele a Magiszter Kft-től 

Juhász Béla: : Az Önkormányzat 2018-ban értékesítette a 1213/4 hrsz-ú ingatlant a Magiszter 

Kft-nek. A Vállalkozó a több mint 2 ha területű ingatlant megosztotta, így kialakított 24 építési 

telket és 1 db útterületet. A 1213/46 hrsz ingatlan a tulajdoni lap szerint jelenleg kivett 

beépítetlen terület. Ahhoz, hogy magánútból közút funkciót töltsön be, szükség van a terület 

Önkormányzati tulajdonba adására. 

A Vállalkozó felajánlotta, hogy az említett ingatlant térítésmentesen átadja az 

Önkormányzatnak, és az ügyvédjével elkészíttette az ingatlan ajándékozási szerződésének 
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tervezetét. Ehhez azonban szükség van a Képviselő-testület hozzájárulására is. Ezzel 

szeretnénk elkerülni azt, ami Vác-Délen alakult ki, ahol nem került kialakításra közút, a 

magánutat pedig sorompóval zárják le. Ennek az áldatlan állapotnak szeretnénk elében menni.   

Kérdezem Elnök Asszonytól tárgyalták-e az előterjesztést. 

Bácskai Edit: Tárgyaltuk és természetesen egyetértünk a 1213/46 hrsz-ú ingatlan térítésmentes 

átvételével.  

Juhász Béla. Köszönöm. Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent István út 34-36.) 

hozzájárul a Sződliget, Málnások (Duna Liget lakópark) területén a 1213/4 hrsz-ú 

ingatlan megosztását követően létrejött 1213/46 hrsz-ú – jelenleg a tulajdoni lapon 

kivett beépítetlen terület megnevezésű – közút részére felajánlott ingatlan 

térítésmentes átadás-átvétellel – ajándékozási szerződés keretein belül – történő 

átvételéhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert fenti ingatlan tulajdonosával, a 

Magiszter Kft-vel történő ajándékozási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

10/ Sződliget, Vadkacsa u. 1212/220 hrsz ingatlan gázellátása kivitelezéséhez 

szükséges hozzájárulások  

Juhász Béla: Ismét egy kérés, a Sződliget, Vadkacsa u. 1212/220 hrsz ingatlan tulajdonosa 

az ingatlana gázellátásának kiépítését tervezi. Az engedély kiadása miatt a tervező fordult az 

Önkormányzathoz. Tekintettel arra, hogy lakóingatlan gázellátásáról van szó, javasolom a 

hozzájárulás megadását. Elnök Asszony Öné a szó. 

Bácskai Edit: Köszönöm, természetesen a Pénzügyi Bizottság is egyetért a hozzájárulás 

megadásával. 

Juhász Béla: Köszönöm, kérem aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja / nem adja meg a tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulást Prókai Péter tervező (2100 Gödöllő, Ligeti J. u. 14.) 

részére a Sződliget, Vadkacsa u. 1212/220 hrsz ingatlan gázellátása kiépítéséhez. 

 

Kikötések: 

- Az útlezárás kapcsán biztosítani kell mindkét irányú forgalom megszervezését. 

- A munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint 

a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. 

- A munkálatok kizárólag fűtési szezonon kívül végezhetők. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájárulások 

aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

11/ A Sződliget, külterület 078/7, 55, 61 hrsz ingatlanok gázellátása kiépítéséhez 

szükséges hozzájárulások 

Juhász Béla: Megkereste önkormányzatunkat az ingatlanok gázellátásának kiépítésével 

megbízott tervező közútkezelői hozzájárulás miatt. A 078/7, 55, 61 hrsz ingatlanok 

mezőgazdasági besorolásban vannak, így kérdés, hogy a műszaki leírásban szereplő 

lakóingatlanok, amelyek ellátását szolgálná a gázvezeték, miért és hogyan épülnének meg. 

Tartunk attól, hogy olyan ingatlan épülne itt, amely nem biztos a település érdekét szolgálná. 

Ennyit elöljáróban, most átadom Elnök asszonynak a szót. 

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Egyetértünk Önnek, mi is pontosan ezzel a 

logikával gondolkodtunk és nem javasoljuk a gázellátás kiépítéséhez szükséges közútkezelői 

hozzájárulás megadását. 

Juhász Béla: Köszönöm.  Kérem, aki egyetért azzal, hogy Sződliget Nagyközség 

Önkormányzata ne adja meg a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a 078/7, 55, 61 hrsz 

ingatlanok gázellátásnak kiépítéséhez kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja meg a 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást Prókai Péter tervező (2100 Gödöllő, 

Ligeti J. u. 14.) részére a Sződliget külterület 078/7, 55, 61 hrsz-ú mezőgazdasági 

besorolású ingatlanok gázellátása kiépítéséhez. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Polgármester 

 

12/ Dunai fasor 760 hrsz-ú járdaterületének térítésmentes átvétele a Magyar Közút Zrt-

től 

Juhász Béla:  A Sződliget, belterület 761 hrsz közút, azaz a Dunai fasor a Magyar Állam 

tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelésében van. Az út mellett mindkét 

oldalon külön helyrajzi számokon helyezkednek el a járdák.  

A Magyar Közút megkereste az Önkormányzatot az ingatlan önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatban a jogszabályban foglaltak szerint.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a Sződliget, belterület 760 hrsz-ú, 

jelenleg Magyar Állam tulajdonában és Magyar Közút Zrt vagyonkezelésében lévő közterület 

térítésmentes átvételét, és hatalmazzon fel az ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási 

szerződésének aláírására.  

Az előterjesztés mellékleteként megkaptuk az érintett területek térképét, valamint a Magyar 

Közút Zrt levelét is. Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kézfelemeléssel 

jelezze. Elnök Asszony tárgyalták a napirendi pontot? 

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr, természetesen a Pénzügyi Bizottság 

javasolja a Dunai fasor mellett húzódó járdaterület térítésmentes az átvételét. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony, kérem szavazzunk, aki el tudja fogadni a határozati 

javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze. 



15 
 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent István út 34-36.) 

hozzájárul a Sződliget, belterület 760 hrszú ingatlan (természetben a Dunai fasor 

mellett húzódó járdaterület) térítésmentes átvételéhez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Közút Zrt-vel történő 

térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

13/ Sződliget település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási  

      szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére ellátandó    

      feladatra ajánlattétel kiírása. 

Juhász Béla. Jegyző Asszony a napirend felvétele alkalmával már ismertette az előterjesztés 

tartalmát. Kérem, ha egyéb kérdés nincs szavazzunk. aki elfogadja a határozati javaslatot, 

illetve az ajánlattételi felhívást, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2020. (II. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, kötelező 

feladatát teljesítve– úgy dönt, hogy a következő ajánlattételi felhívást hirdeti meg:  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz. begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

Sződliget 

Nagyközség területén 

1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye: 
Sződliget Nagyközség Önkormányzata (2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36.) 

2. Jelen ajánlati felhívás: 
Sződliget Nagyközség Önkormányzata  Beszerzési szabályzata alapján készült. 

3. Ajánlattételi határidő: 
Az ajánlati felhívás ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. március 2. (hétfő) 10.00. 

4. A beszerzés tárgya: 
A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes 
elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül a jogszabályi előírások szerint. 

5. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek: 
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Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege. 

6. A begyűjtés helye: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye: Sződliget 
Nagyközség közigazgatási területe, a lakosság létszáma 4620 fő. A település 
ingatlanainak mintegy 95-97%- a szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött. 

7. Általános és szakmai kikötések: 
A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie 
kell: 

a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező 
járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a 
tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, 
hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, 
valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással 
kötött szerződéssel; 

olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során 

esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő 

elhárításához szükségesek; 

a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és' 

járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - 

szakemberrel; 

a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; 

a közszolgáltatás ellátásához szükséges - legalább telefon alapú - 

ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel. 

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a 
pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes hatósági 
engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy 
mutassa Ajánlatkérőnek. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem kezdheti meg a 
közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát 
veszti. Sződliget Nagyközség Önkormányzata új pályázati eljárás keretében választja ki a 
közszolgáltatót. 

8. Csatolandó a pályázó részéről: 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolata, 

• a közszolgáltatás teljesítésére való alkalmasságának alátámasztására szolgáló 
referenciaigazolások példányai, 

• nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy a pályázó a pályázati kiírásban 
foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő 
legalább 30 napig fenntartja. 

9. A pályázó alkalmatlan, ha: 

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel, 

- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen 
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telephely használatára, 

- nem rendelkezik legalább 1 db a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi 

engedéllyel ellátott gépjárművel 

- nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység 

gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő 

elhárításához szükséges 

- nem rendelkezik legalább 1 fő szippantógép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és 

legalább 1 fő középfokú végzettséggel és legalább 3 éves cégvezetésben szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel, 

- nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási 

rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve 

legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel, 

- nem rendelkezik legalább 1 db 1 éves időtartamú, az előző három év valamelyikében 

végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

referenciával. 

10. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye: 

Sződligeti Közös Önkormányzati  Hivatal, 2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36. 

A pályázatokat elegendő egy példányban, lezárt borítékban benyújtani. 

A pályázat elektronikus úton is benyújtható a hivatal@szodliget.hu email címre. 

11. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 
munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Sződliget 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. 

12. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás - indokolás nélküli - 
eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás 
eredménytelenségére vonatkozóan Sződliget Nagyközség Önkormányzat Beszerzési 
szabályzata rendelkezései az irányadóak. 

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban 
dr.Törőcsik Edit jegyzőnél kérhető a 06/202031356 telefonszámon vagy elektronikus úton 
jegyzo@szodliget.hu 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy a napirend végére értünk, megköszönöm mai munkájukat, 

és a Képviselő-testületi ülést berekesztem, 17 órától folytatjuk a közmeghallgatással.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

    

  dr. Törőcsik Edit                                          Juhász Béla  

  jegyző            polgármester 

mailto:hivatal@szodliget.hu
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