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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 13. 

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 6 fővel határozatképes. Takács Zsuzsa képviselő asszony jelezte 

távolmaradását. Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, képviselőket, Jegyző 

Asszonyt.   

Demény Katalin jelezte, hogy napirend előtt szólni szeretne, átadom a szót. 

Demény Katalin: Érdeklődöm, hogy Polgármester Úr milyen intézkedéséket tett a koronavírus 

ügyben?  

Juhász Béla. Ma lépett hatályba egy végrehajtási utasítás, amelyet minden intézményünk 

megkapott.  

Következzenek a lejárt határidejű határozatok. Ha nincs kérdés, kérem aki el tudja fogadni a 

beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.  

Juhász Béla. Köszönöm.  A meghívóban szereplő napirendhez képest három új napirendi pont 

felvételét szeretném kérni. az első napirendi pont Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi 

tagjainak megválasztása” Kérem aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

„Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása” c. napirendi pont felvételét 

elfogadta 

Következő napirendi pont, melynek felvételét javasolom „A Sződliget, Vadkacsa u. 

21.(1212/220 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása kiépítéséhez szükséges 

hozzájárulások” c. napirendi pont. Kérem, aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a „A 

Sződliget, Vadkacsa u. 21.(1212/220 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása 

kiépítéséhez szükséges hozzájárulások” c. napirendi pont felvételét elfogadta.  

A harmadik napirendi pont, amelynek felvételét kérem, és zárt ülésen kérem tárgyalni a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§(2) 

bekezdésének c) pontja  a képviselő-testület  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 

rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét 

sértené.- alapján   a „A Sződliget, belterület 1212/131 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

versenytárgyalási kiírás” c. napirendi pont. Kérem, aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a „A 

Sződliget, belterület 1212/131 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos versenytárgyalási kiírás” c. 

napirendi pont felvételét elfogadta.  

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

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

teljes napirendet elfogadta.  
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NAPIREND 

 

1./  Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről  

2./  Helyi civil szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról                                                                                                                                    

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

      elemeinek meghatározása 

4./  Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése  

5./  Óvodai és mini bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása 

6./  A Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

7./  A WIFI4EU pályázat intézkedésének kivitelezésére vonatkozó döntés meghozatala 

8./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

9./ Döntés a Sződliget Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Sződligeti Közös  

     Önkormányzati Hivatal irattározási, iratrendezési, selejtezési faladataival kapcsolatban  

10/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Gondozási  

      Központ  között 

11/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Vácrátóti Mókus 

Óvoda-Bölcsőde között 

12/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Vácrátót Község   

       Önkormányzata között 

13/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal és     

       Sződliget Nagyközség Önkormányzata  között 

14/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Csemeteliget  

      Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde között 

15/Házorvosi feladatellátás helyettesítéséről 

16/Polgármester felhatalmazása a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai  

     Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat beadására  

17/Döntés a Sződliget Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Sződligeti Közös   

     Önkormányzati Hivatal festési faladataival kapcsolatban  

18/Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

19/A Sződliget, Vadkacsa u. 21.(1212/220 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása  

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások 

 

Zárt ülés 

 

1./ A Sződliget, belterület 1212/131 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos versenytárgyalási kiírás   

                                                                                                                                   
 

1./  Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről  

Juhász Béla: Kérdezem Elnök Asszosnyt tárgyalták-e ezt a napirendi pontot? 

Bácskai Edit. Természetesen tárgyaltuk.  2019. év ugyanezen időszakához képest, most 8 

millióval kevesebb a hátralék, azaz 11 millió forint. Látszik, hogy mindent megtesznek a 

kollégák, és  Jegyző Asszony a kintlévőség csökkentése érdekében. A Pénzügyi Bizottság 

természetesen elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

Dr. Törőcsik Edit: Valóban az előző év hasonló időszakához képest jelentősen csökkent a 

kintlévőség, természetesen az adós kollégáknak köszönhetően is, viszont bízom abban, hogy 

az adóbefizetési hajlandóság is nőtt a lakosság körében.  

Juhász Béla: Köszönöm. Ha egyéb észrevétel nincs, kérem, aki el tudja fogadni a határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 
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alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzattal szemben fennálló 

pénzügyi tartozások behajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2./  Helyi civil szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról                                                                                                                                    

Juhász Béla. Minden civil szervezet akik támogatásban részesültek, benyújtották az elszámolást  

Átadom Elnök Asszonynak a szót.   

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Miden civil szervezet határidőben elszámolt 

a támogatás összegével. Apró problémák voltak az elszámolásokkal, de a bizottság úgy döntött, 

hogy minden pályázati elszámolást elfogadásra javasol, tekintettel arra, hogy a jövőben új 

feltételekkel lehet pályázni a támogatásra, most még ezeket az elszámolásokat elfogadtuk.   

Juhász Béla: Köszönöm az észrevételt Elnök Asszony. Hosszú szavazás következik, tekintettel 

arra, hogy egyesével szavazunk a pályázati elszámolások elfogadását illetően.  

Kérem elsőként a Sződligeti Női Nyugdíjas Klub elszámolásáról szavazzunk. Aki el tudja 

fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Női Nyugdíjas Klub  50.000 Ft-os támogatás elszámolásáról 

készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk a Sződligeti Katolikus Templom Kórusának 

elszámolásáról. Aki el tudja fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Katolikus Templom Kórusa 70.000 Ft-os támogatás 

elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem most döntsünk az Okos Nők Klubjának elszámolásáról. Aki el 

tudja fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Okos Nők Klubja 50.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem most döntsünk a Sződligeti Képző- és Előadóművészek Baráti 

Körének nyújtott elszámolásról. Aki az elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Képző- és Előadóművészek Baráti Köre 70.000 Ft-os 

támogatás elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Következő elszámolást a Tündérkert Lovarda Sportegyesület 

nyújtotta be. Aki az elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Tündérkert Lovarda Sportegyesület 50.000 Ft-os támogatás 

elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk a Sződligetért Alapítvány elszámolásáról. Aki az 

elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligetért Alapítvány 90.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem most döntsünk a Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre 

elszámolásáról. Aki el tudja fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre 60.000 Ft-os támogatás 

elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Következő elszámolást a Sződligetiek Baráti Köre nyújtotta be. Aki 

az elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligetiek Baráti Köre 90.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk Gereben Melinda beszámolójáról. Aki a 

beszámolót elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Gereben Melinda terembérleti díj támogatásról készült beszámolóját 

elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk a Sződligeti Polgárőrség elszámolásáról. Aki az 

elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Polgárőrség 70.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk a Sződligeti Református Gyülekezet 

elszámolásáról. Aki az elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Sződligeti Református Gyülekezet 70.000 Ft-os támogatás 

elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Következő elszámolást a Civilek Sződligetért Egyesület nyújtotta be. 

Aki az elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Civilek Sződligetért Egyesület 50.000 Ft-os támogatás elszámolásáról 

készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem most döntsünk a Vackor Apró Természetjárók Köre 

elszámolásáról. Aki el tudja fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Vackor Apró Természetjárók Köre 100.000 Ft-os támogatás 

elszámolásáról készült beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem szavazzunk a „Ráérek Klub” elszámolásáról. Aki az 

elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a „Ráérek Klub” 80.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Következő elszámolást a Baba-Mama Klub nyújtotta be. Aki az 

elszámolást elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján a Baba-Mama Klub 50.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem most döntsünk Fekete-Jánossí Adrienn beszámolójáról. Aki el 

tudja fogadni kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján Fekete-Jánossy Adrienn terembérleti díj támogatásról készült beszámolóját 

elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Következő elszámolást Szász Katalin nyújtotta be. Aki az elszámolást 

elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.) számú, 

helyi civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 8. § előírásai 

alapján Szász Katalin 50.000 Ft-os támogatás elszámolásáról készült beszámolóját 

elfogadja.  

 

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

szervezetet értesítse.  
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Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

      elemeinek meghatározása 

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy Alpolgármester Úr dolgozta ki a pályázati feltételeket, 

átadom a szót. 

Kékesi Gábor: Az új pályázati feltételeket a civil szervezetekkel közösen dolgoztuk ki, 

természetesen figyelembe vettük a véleményüket. A támogatás feltételeit új alapokra 

helyezzük, nem alanyi jogon jár majd. Közösség építő programokat várunk. Néhány civil 

szervezet lehet, hogy nem, vagy kisebb összeggel támogatunk majd, a jó terveket azonban 

díjazzuk. Szeretnénk, ha aktívak lennének a civilek. A megbeszélésen módosítottuk a 

pályázatok beadási  határidejét is. Még kb. 2 hét áll rendelkezésükre a pályázatok beadására, 

viszont egyszerűsítettük az eljárást. Konkrét terveket várunk a civilektől, konkrét 

költségvetéssel és természetesen valós elszámolással.  A pályázatok beadási határideje március 

31. A pályázatokról a következő Képviselő-testületi ülésen döntünk.  

Juhász Béla.  Köszönöm a tájékoztatást Alpolgármester Úr.  A pályázati felhívás, elfogadása 

esetén még a mai napon felkerül a honlapra. A felhívás mellékleteit, a pályázati adatlapot és a 

regisztrációs lapot kérjük benyújtani. A regisztrációs lapot természetesen csak első alkalommal 

kérjük benyújtani. . 

Papp István. Az lenne a kérésem, hogy mivel konkrét eseményeket jelölünk meg a 

pályázatban, tekintettel a kialakult helyzetre, döntés után legyen lehetőségünk módosítani.  

Szesztay Ágnes: Az egyházaknak is lesz lehetőségük kulturális eseményekkel pályázni? 

Kékesi Gábor.  Az egyházak külön nyújthatnak be pályázatokat, ez kifejezetten a civileknek 

szól.  

Juhász Béla: Köszönöm. ha egyéb észrevétel nincs, azzal a módosítással bocsátom szavazásra 

a  határozati javaslatot, hogy a pályázatok benyújtási határideje március 31.  

Kérem, aki ezzel a módosítással el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2020. (III. 13.) határozata 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sződligeten 

működő civil szervezetek (egyesületek és művelődő közösségek - nem intézményesült klubok, 

szakkörök, közösségek) - a továbbiakban: pályázó – részére, közösségi programok 

megvalósítását segítő önkormányzati támogatásokra. A pályázaton Sződligeten legalább egy 

éve működő, az önkormányzatnál regisztrált szervezetek és közösségek vehetnek részt. 

Az önkormányzat a jelen pályázat szerinti támogatásokra szánt pénz forrásának az aktuális 

költségvetési rendeletben e célra meghatározott összeg 50%-át jelöli meg, azaz a jelenleg 

pályázható teljes összeg: 1.000.000 Ft (Egymillió forint). (Az önkormányzat 2020. őszén még 

egy hasonló pályázatot tervez kiírni.) 

 

A támogatott szervezetek köre: 



10 
 

Az önkormányzat pénzügyi támogatására a sződligeti székhellyel rendelkező és/vagy legalább 

egy éve, legalább 10 fő rendszeres részvételével, Sződligeten működő civil szervezetek 

(egyesületek) és művelődő közösségek (nem intézményesült klubok, körök, szakkörök, stb.) 

pályázhatnak. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a szervezet, közösség az 

önkormányzatnál - legkésőbb a pályázat benyújtásáig - regisztrálja magát. (2.sz. melléklet – 

Regisztrációs lap) 

 

A támogatott programok: 

Önkormányzati támogatásra pályázni bármilyen, a közjót támogató és segítő közösségi 

programmal, tervvel lehet.  

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a programok, amelyek 

 fiatalokat/gyermekeket célzottan támogatnak, aktivizálnak; 

 a község lakóinak széles körét bevonják a programba, közösségformáló hatásuk 

széleskörű; 

 önkormányzati feladatokat támogatnak/helyettesítenek; 

 több civil szervezet, közösség együttműködésével valósulnak meg és hozzájárulnak a 

szervezetek közösségépítő tevékenységéhez; 

 kapcsolódnak a „70 éves Sződliget” évforduló programjaihoz. 

Önkormányzati támogatást csak nyilvános programok kaphatnak, amelyek bármely sződligeti 

lakos számára elérhetők. (Természetesen ésszerű és indokolható létszámkorlátozások 

elfogadhatók.) 

Ezen kívül, ha az adott civil szervezett más állami és/vagy szervezeti pályázaton szeretne 

indulni, az ehhez kötelezően előírt saját erő/önrész összegére is pályázhat. 

 

A pályázati támogatások mértéke: 

Az önkormányzat a jelen pályázatban a támogatásokra összesen 1.000.000,-Ft (Egymillió Ft) 

összeget jelöl meg. Az önkormányzat ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy nem osztja ki a teljes 

pályázható összeget, csak ha úgy ítéli meg, hogy azt a pályázatok száma, a tervezett programok 

színvonala és támogatás-igénye azt indokolja. 

Az önkormányzat az egyes támogatások maximális összegét nem határozza meg, de 

önmérsékletre inti a pályázókat és felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló keretből 

minél több színvonalas programot kíván támogatni.  

Az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy támogatásként az igényeltnél alacsonyabb 

összeggel támogasson egyes programokat, vagy egyáltalán ne támogasson egyes programokat. 

 

A pályázatok benyújtása, elbírálása: 

A pályázatot a jelen pályázati kiírás 1.sz mellékletében található „Pályázati lapon” lehet 

benyújtani. Kérjük a pályázati lapot jól olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel kézzel, vagy 

írógéppel/számítógéppel írva kitölteni (kérésre a Pályázati lapot pdf, vagy MSWord 

formátumban megküldjük). A pályázati lap minden pontját pontosan ki kell tölteni, beleértve a 

tételes tervezett költségvetést is. 

A pályázat benyújtásának címe: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal (2133, Sződliget, 

Szt. István u. 34.-36.) 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

Egy szervezet/közösség önállóan csak egy pályázatot nyújthat be. A több szervezet által 

közösen benyújtott pályázatok száma nem korlátozott. 

Ugyanolyan, vagy nagyon hasonló témájú/tematikájú pályázatok esetén az önkormányzat a 

pályázatok elbírálása előtt felszólíthatja a pályázókat közös pályázat benyújtására. 
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A pályázatok alapján a támogatásokról a Képviselő testület a Pénzügyi Bizottság javaslata 

alapján, 2020. áprilisi ülésén, zárt ülésen dönt. A döntés eredményéről az önkormányzat írásban 

tájékoztatja a pályázókat. 

A hiányosan, vagy határidő után beadott pályázatokat az önkormányzat a pályázatból kizárja. 

A pályázatok – a forráshiány miatt elutasított pályázatok kivételével - az elbírálás után 

nyilvánossá válnak, bárki számára megismerhetők. A forráshiány miatt elutasított 

programokkal a pályázó szervezet később újra pályázhat. 

 

Kommunikációs előírás: 

A programok nyomtatott- és online hirdetéseiben, megjelenéseiben és a programok során 

szóban és/vagy egy legalább A3 méretű, jól láthatóan kifüggesztett táblán fel kell tüntetni/el 

kell mondani, hogy „A programot Sződliget Nagyközség Önkormányzata xxx Ft összeggel 

támogatta”.  

 

A pályázati támogatások elszámolása: 

A pályázatban megjelölt és támogatott programokat az elszámolási határidőig meg kell 

valósítani. Ellenkező esetben a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni az 

önkormányzatnak. Részteljesítés nem számolható el. 

A pályázatok elszámolásának határideje 2021. január  31. Ugyanakkor felhívjuk a pályázók 

figyelmét arra, hogy ősszel az önkormányzat még egy hasonló pályázat kiírását tervezi, amelyre 

csak azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek a korábbi támogatásokkal 

elszámoltak. 

 

A program végrehajtásáról egy rövid, néhány mondatos beszámolót/értékelést kell 

benyújtani (preferált fotókat, videofelvételeket és/vagy ezekre mutató linkeket mellékelni) és 

ehhez mellékelni a részletes és tételes elszámolást, amelyhez a vonatkozó 

számlákat/számlamásolatokat mellékelni kell. 

 

A pályázati támogatás elszámolásakor az adószámmal rendelkező szervezeteknek az 

elszámolásban szereplő összegekről a szervezet nevére kiállított számlák másolatát, az 

adószámmal nem rendelkező (nem intézményesült) közösségeknek  SZŐDLIGET 

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT nevére és címére kiállított számlákat (Sződliget 

Nagyközség Önkormányzata, 2133, Sződliget, Szt. István u. 34.-36.) kell benyújtaniuk. 

  

Az elszámolás során a pályázónak igazolnia kell, hogy a kommunikációs előírásnak eleget 

tett - nyomtatvány, fotó, videó- vagy hangfelvétel, illetve ezekre mutató link(ek) 

becsatolásával. 

 

Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósítására használható 

fel, az esetleges maradványösszeget az önkormányzat számára vissza kell téríteni. 

 

A támogatások elszámolása az elszámolási határidő után nyilvánossá válik, azt bárki 

megismerheti. 

 

Azon szervezetek/közösségek, amelyek a pályázati támogatással határidőre nem számolnak el, 

illetve nem tesznek eleget a pályázati feltételekben foglaltaknak (pl. kommunikációs előírás), 

azoktól két évig új pályázatot az önkormányzat nem fogad be, és ezen időszak alatt 

programjaikhoz további támogatást nem nyújt. 
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A helyi civil közösségek munkájához sok sikert és eredményeket kívánunk és várjuk minél 

több kreatív és színvonalas pályázat benyújtását!  Köszönjük, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan tevékenységükkel segítik Sződliget közösségének testi, lelki, szellemi, kulturális 

gyarapodását, identitásának erősödését, az épített környezet szépülését! 

 

Sződliget, 2020. március 13. 

 

                                                                                     Sződliget Nagyközség Önkormányzat 

                                                                                                                 Képviselő-testülete 
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1. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZATI LAP 

sződligeti civil szervezetek és művelődő közösségek részére nyújtandó,  

közösségi programok megvalósítását segítő pénzügyi támogatásra 

 

 

1. Szervezet neve (több szervezet közös pályázata esetén kérjük valamennyi résztvevő 

szervezetet felsorolni): 

 

 

 

2. Pályázati program címe/megnevezése: 

 

 

 

3. Pályázati program célja, tematikájának rövid ismertetése (négy-öt mondatban, minél 

több konkrétummal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pályázati program megvalósításának ideje (közelítő dátum, vagy időszak): 

 

 

 

5. A programban résztvevők és/vagy a programban érintettek tervezett létszáma, 

korösszetétele (pl. legalább 20 fő óvodáskorú gyermek és családjaik): 

 

 

6. A program/projekt felelőse, aki a támogatás elszámolásáért és felel (név, e-mail, 

telefon): 

 

 

 

(Több szervezet közös pályázata esetén is meg kell jelölni egy főt, aki az elszámolásért 

felelős.) 

 

 

7. A program tervezett teljes költségvetése (Ft): 

 ______________________________ 

 

8. Ebből az esetleg vállalt saját erő teljes összege (Ft):

 ______________________________ 
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9. Igényelt támogatás teljes összege (Ft):  

 ______________________________ 

 

 

10. A szervezet bankszámlaszáma, ahová a támogatás utalható (ha a szervezet rendelkezik 

ilyennel): 

 

 

11. Amennyiben az igényelt támogatást teljes összegét nem biztosítja az önkormányzat, 

akkor vállalja-e a program részbeni végrehajtását? 

 

 

12. Ha igen, akkor a tervezett program mennyiben módosul? 

 

13. Pályázati program teljes költségvetése 

 

No. Megnevezés Egységár 

(Ft) 

Mennyiség Érték 

(Ft) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 Összesen xxxxxxxxx xxxxxxxxx  

 

Amennyiben a fenti táblázat nem elegendő, használjon pótlapot! 

A költségvetést bruttó (ÁFA-val növelt) árakkal készítse! 

Az egyedi árazású, illetve a 30.000,- Ft egységárat meghaladó tételekhez mellékeljen 

árajánlatot! 

A költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe az alábbiakat: 
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Elszámolható költségek: A pályázati programhoz kapcsolódó költségek – néhány, alább 

jelzett korlátozással – teljes egészében elszámolhatók. Így például: anyagköltségek, a 

programhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, kapcsolódó beüzemelési- és/vagy munkadíjak, 

eszköz- és helyiségbérleti díjak, utazási költségek (kivéve taxi és autóbérlés), belépőjegyek, 

versenyek, vetélkedők esetén díjak, ajándékok költségei, tiszteletdíjak, munkadíjak, szakértői-

, tervezői- és jogdíjak, nyomtatott kiadványok költségei, stb. 

Részben elszámolható költségek: vendéglátás, élelmiszer és catering csak 5.000,-Ft 

értékben, vagy a pályázati támogatás max. 10%-ka erejéig számolható el (amely összeg 

magasabb). 

Nem elszámolható költségek: alkoholos italok, ruházati cikkek, valamint összeférhetetlen (a 

pályázó közösség tagjainak és azok családtagjainak irányítása alatt álló) vállalkozás által 

számlázott költség. 

 

 

A sződligeti civil szervezetek és művelődő közösségek részére nyújtandó, közösségi 

programok megvalósítását segítő pénzügyi támogatására vonatkozó önkormányzati pályázat 

feltételeit megismertem és elfogadom.  

 

 

 

Dátum:        szervezet vezetőjének 

aláírása  
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2. sz. melléklet 

 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

sződligeti civil szervezetek és művelődő közösségek önkormányzati regisztrációjához 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata a regisztráció során közölt adatokat a civil 

szervezetekkel és művelődő közösségekkel történő kapcsolattartás céljából tartja nyilván. Az 

itt megadott adatokat az önkormányzat a község weboldalán nyilvánossá teszi. 

 

 

1. Civil szervezet / Művelődő közösség megnevezése: 

 

 

 

2. Szervezeti formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 

egyesület  / alapítvány  /  művelődő közösség (nem intézményesült klub, szakkör, stb.) 

 

 

3. Civil szervezet / Művelődő közösség fő tevékenységének, céljának rövid leírása (egy-

két mondatban) 

 

 

 

4. Civil szervezet / Művelődő közösség vezetőjének neve: 

 

 

 

5. Civil szervezet / Művelődő közösség levelezési címe: 

 

 

 

6. Civil szervezet / Művelődő közösség e-mail címe, telefonszáma: 

 

 

Csak intézményesült civil szervezetek esetén 

 

 

7. Civil szervezet adószáma: 

 

 

8. Civil szervezet bankszámlaszáma: 

 

 

Kelt: Sződliget, 2020. …………………………hó………nap 

 

 

 

Civil szervezet / Művelődő közösség vezetőjének aláírása 
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4./  Tiszta udvar rendes ház pályázat meghirdetése  

Juhász Béla: A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat díjazottjainak kiválasztását minden évben 

az Idősek Tanácsa vállalja fel, a településrészek bejárásával és a díjazottakra történő 

javaslattétellel. 

Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy tárgyalták-e az előterjesztést. 

Bácskai Edit: Természetesen tárgyaltuk és a határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk.   

Juhász Béla: Köszönöm, előterjesztés szerint bocsátom szavazásra a határozati javaslatot, 

kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2020. (III. 13.) 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 2020 – 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 , ill. folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

5./  Óvodai és mini bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása 

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy Jegyző Asszony az előterjesztő, kérem ismertesse az 

előterjesztést. 

Dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. A jogszabály értelmében az adott 

intézmény fenntartója határozza meg mind az óvodai, mind a mini bölcsőde beíratás feltételeit.  

(Felolvassa a határozati javaslatot.) 
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Juhász Béla: Köszönöm Jegyző Asszony. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet 

egyetértenek-e a határozati javaslatban foglaltakkal? Ha igen kézfelemeléssel jelezzék. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2020. (III. 13.) 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 2020. április 20-tól  április 21-ig terjedő időszakot jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

6./  A Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

Juhász Béla: Átadom Alpolgármester Úrnak a szót.  

Kékesi Gábor: Köszönöm szépen a szót. Az Országgyűlés 2012-ben elfogadta a magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt. A jogszabály célja az országos és a 

helyi értékek számbavétele és védelmének biztosítása  A Települési Értéktár Bizottság 

lajstromba veszi a helyi tárgyi, kulturális, egyéb. értékeket és a törvénynek eleget téve hoztuk 

létre. Ez annál is aktuálisabb, hiszem ebben az évben településünk  70 éves. 

Juhász Béla: (felolvassa a határozati javaslatot a bizottság tagjaira vonatkozóan)     

Kérem aki elfogadja a Települési Értéktár Bizottság Tagjaira vonatkozó határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2020. (III. 13.) önkormányzati határozata 

a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza a Sződligeti 

Települési Értéktár Bizottságot. 

 

2) A Bizottság  

Elnöke: Tóthné Kovács Krisztina 

           Tagok:   Mihalik Bernadett 

                         Galbavi Krisztina 

                           Szemere István 

                           Papp István 

 

3) Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Sződligeti Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról a Pest 

Megyei Értéktár Bizottságot 30 napon belül tájékoztassa.  
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Felelős: Juhász Béla polgármester 

Határidő: 2020. április 13. 

 

Juhász Béla. Köszönöm. Következő határozati javaslat a Települési Értéktár Bizottság 

szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazza, kérem aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2020. (III. 13.) önkormányzati határozata 

a Sződligeti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának a jóváhagyásáról 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Sződliget Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár 

működésével kapcsolatos, a határozat mellékletét képező szervezeti és működési 

szabályzatot elfogadja. 

 

Felelős: Juhász Béla polgármester 

Határidő: 2020. 04. 13. 

 

 

7./  A WIFI4EU pályázat intézkedésének kivitelezésére vonatkozó döntés meghozatala 

Juhász Béla: Tavaly ősszel nyújtottuk be pályázatunkat a WIFI4EU felhívásra. A 

kezdeményezés célja, hogy Európában ingyenes wi-fi hozzáférés biztosítsanak a polgárok 

számára a nyilvános helyeken. A kezdményezés keretében 15 ezer euró értékű utalványra 

pályázhatnak a települések.  Három ajánlat érkezett be a határidőre, ezek közül a Vodafone 

Magyarország Zrt. a legnagyobb cég. az önkormányzatok számlájára nem érkezik pénz, a 

kivitelező cég hívja le ezt az összeget. A magam részéről javasolom, hogy a Vodafone 

Magyarország Zrt – t bízzuk meg a kivitelezési munkálatokkal. Kérem, aki egyetért 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

WIFI4EU pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Sződliget Nagyközség Önkormányzata a WIFI4EU kivitelezésével a beérkezett 

ajánlatok alapján a Vodafone Magyarország Zrt-t választja ki és bízza meg 15 

ezer euró értékben. A tevékenység költségei a pályázatból finanszírozhatóak. 

2. Felkéri Juhász Béla polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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8./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

Juhász Béla. Először is szeretném megköszönni mind a háziorvosok, mind a fogorvos asszony 

és a védőnők munkáját. A Képviselő-testülethez fordulok, van-e kérdés? 

Korbuly Levente: Köszönöm a szót Polgármester úr. Nekem a gyerekorvosi rendeléssel 

kapcsolatban lenne kérdésem. Sajnos ha időpontot kérek, általában 1 óra mire sorra kerülünk. 

Tekintettel arra, hogy kicsi a váró, ott van összezsúfolva jó pár beteg gyerek, van-e lehetőség 

arra, hogy kevesebb várakozási idővel és kisebb fertőzésveszéllyel jussunk be a doktornőhöz? 

Hogyan lehet beállítani az időpontokat?  

Dr Biró Emőke. Azért vásároltam ezt a berendezést, hogy elkerüljük a hosszas várakozási időt. 

Sajnos ennek ellenére vannak túlzsúfolt időszakok, a gyerekeknél ez kiszámíthatatlan. Sok 

gyereket hívok be ilyenkor soron kívül, illetve van olyan eset is, hogy egy gyereket jelent be a 

szülő és hárommal jön. Elküldeni senkit nem fogunk. Szerintem jó ez a rendszer, sokat segít. A 

rendelés és elején és végén is biztosítok fél órát.  

Juhász Béla: Doktornő, van fertőtlenítő mindenhol kihelyezve? 

Dr. Bíró Emőke: Természetesen van. Mindent megvettünk, szájmaszkot, fertőtlenítőt. 

Dr. Dobó Katalin.  2 éve újították fel a rendelőket. Az ÁNTSZ kéri a, legionella vizsgálatról 

készült jegyzőkönyvet. Sajnos a fűtésrendszer rossz, télen 18-19 o   C. van a rendelőben. Ha 

felveszem 22 oC – ra fűtést, a háziorvosi rendelőben izzadnak. Nem tudunk légteleníteni sem.   

Juhász Béla: Erre sajnos nem tudok válaszolni, új műszakis kolléganő van, elmegyünk és 

megnézzük.   

Dr. Törőcsik Edit: Legionella ügyben tájékozódom. 

Juhász Béla:  Dr. Bíró Emőkét szeretném tájékoztatni, hogy bekértem a doktornőtől mindent 

ami a jogszabály szerint szükséges, így iskolaorvosi körzet kerülhet kialakításra.  

Dr. Törőcsik Edit: Ebben az esetben is ugyanaz az eljárás, mint a háziorvosi praxis esetében, 

ugyanazok a dokumentumok szükségesen. A következő Képviselő-testületi ülésen lehet döntés.  

Juhász Béla. Kérem, akj el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, házi 

gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat 2019. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el/nem fogadja el.  

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9./ Döntés a Sződliget Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Sződligeti Közös  

     Önkormányzati Hivatal irattározási, iratrendezési, selejtezési faladataival     

     kapcsolatban  

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy Jegyző Asszony az előterjesztő, átadom a szót. 

Dr. Törőcsik Edit: A Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban 4 éve volt irattározás, 

selejtezés, ezért ismét szükségessé vált. Kértem ajánlatokat, amit az előterjesztés tartalmaz.  A 

nem selejtezhető iratokat a jogszabálynak megfelelően, előzetes egyeztetést követően a Pest 

Megyei Levéltárnak adunk át. Ehhez szeretnék előirányzatot kérni. 
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Juhász Béla:  Az ajánlatok közül a legolcsóbbat a Poór-Ta-Ker kft. adta, illetve a külön kezelt 

iratok selejtezési és rendezési munkáira az UP ZRTD Bt. Kérem, szavazzunk, aki egyetért 

azzal, hogy ezt a két céget bízzuk meg a feladattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Sződligeti Közös Önkormányzati 

Hivatal irattrendezési, irattározási, selejtezési feladataival  

 

1. Poór-Ta-Ker Kft. (1029 Budapest, Nagyrét u. 12.) www.poortaker.hu.: 1.000.000 

Ft.+Áfa + szállítás, rakodás, kiszállási díj: 150.000 Ft.+Áfa  

 

plusz a   külön kezelt iratok selejtezési, rendezési munkái: 

 

2. UP ZRTD Bt.-t  (2083 Solymár, Munkás u. 1.): bruttó 1.540.000 Ft. 

 

bízza meg bruttó 3.000.500 Ft-ért. 

 

A felmerülő költségekre, Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2019. évi szabad 

pénzmaradványa nyújt fedezetet.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a határozatban megjelölt 

vállalkozóval a szerződést kösse meg.  

 

 Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Gondozási       

Központ  között 

Juhász Béla: Következő napirendi pontunk esetében Jegyző Asszony az előterjesztő. Átadom 

a szót.  

Dr. Törőcsik Edit: az önkormányzatok és az intézmények, gazdákodásával kapcsolatos 

feladatokat a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ehhez szükséges a 

munkamegosztási megállapodás.  A Magyar Államkincstár a közelmúltban történt ellenőrzése 

alkalmával észrevételezte, hogy nem elég részletesek az eddig megállapodások. Ezért vált 

szükségesség egy részletetes munkamegosztási megállapodás minden intézmény esetében.  

Juhász Béla: Köszönöm jegyző Asszony a tájékoztatást.  Egyesével fogom megszavaztatni a 

munkamegosztási megállapodásokat. Elsőként kérem szavazzunk a Sződligeti Közös Hivatal 

és Gondozási  Központ  között létrejövő munkamegosztási megállapodás elfogadásáról. 

Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Áht.10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Gondozási Központ gazdasági 

szervezeti feladatainak ellátására kijelölt Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal  

(2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36. ) és a Gondozási Központ (2133 Sződliget, 

http://www.poortaker.hu/
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Szent István u. 34.-36.)  között kötendő munkamegosztási megállapodást jelen 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

11/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Vácrátóti 

Mókus Óvoda-Bölcsőde között 

      Juhász Béla: Következő intézmény, a Vácrátóti Mókus Óvoda és Bölcsőde. Kérem aki 

ebben az esetben is el tudja fogadni a munkamegosztási megállapodást kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Áht.10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde 

gazdasági szervezeti feladatainak ellátására kijelölt Sződligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal  (2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36. ) és a Vácrátóti 

Mókus Óvoda-Bölcsőde (2163 Vácrátót, Petőfi tér 2.)  között kötendő 

munkamegosztási megállapodást jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

12/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Vácrátót 

Község  Önkormányzata között 

Juhász Béla: Kérem, most szavazzunk a Vácrátót Község Önkormányzatával kötendő 

munkamegosztási megállapodásról.. Kérem aki ebben az esetben is el tudja fogadni a 

munkamegosztási megállapodást kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Áht.10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Vácrátót Község Önkormányzata 

gazdasági szervezeti feladatainak ellátására kijelölt Sződligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal  (2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36. ) és a Vácrátót 

Község Önkormányzata (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. )  között kötendő 

munkamegosztási megállapodást jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  
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13/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Önkormányzati 

Hivatal és Sződliget Nagyközség Önkormányzata  között 

Juhász Béla: Következik a Sződligeti Közös Önkormányzati hivatal és Sződliget Nagyközsége 

között kötendő munkamegosztási megállapodásról.. Kérem aki ebben az esetben is el tudja 

fogadni a munkamegosztási megállapodást kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Áht.10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Sződliget Nagyközség 

Önkormányzata gazdasági szervezeti feladatainak ellátására kijelölt Sződligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal  (2133 Sződliget, Szent István u. 34.-36. ) és 

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

között kötendő munkamegosztási megállapodást jelen előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

14/Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Sződligeti Közös Hivatal és Csemeteliget  

      Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde között 

Juhász Béla:   Utolsó intézményünk a Csemeteliget Napközi Otthonos  Óvoda és Mini 

Bölcsőde. Kérem, aki ezt a munkamegosztási megállapodást is elfogadja kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2020. (III. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Áht.10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Csemeteliget Napközi Otthonos 

Óvoda és Mini Bölcsőde gazdasági szervezeti feladatainak ellátására kijelölt 

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

) és a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde (2133 Sződliget, 

Vörösmarty u.8-12. )  között kötendő munkamegosztási megállapodást jelen 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

15/Házorvosi feladatellátás helyettesítéséről 

Juhász Béla: Tudomásul vettük dr. Barta Györgyi háziorvos felmondását, mely 2020. január 

24. napján juttatott el hivatalunkba. Jegyző Asszony készítette az előterjesztést, átadom a szót. 

Dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Dr. Barta Györgyi rendelkezik a 

praxissal, az önkormányzatnak 6 hónapig kell a helyettesitésről gondoskodnia. Az 

önkormányzatnak szerződést kell kötni egy orvossal a helyettesítésre vonatkozóan. (felolvassa 

a határozati javaslatot)  

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

kézfelemeléssel jelezze. 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2020. (III. 13.) határozata 

- Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 15. 

napján kelt, a hivatalba 2020. január 24. napján érkezett dr.Barta Györgyi 

háziorvos felmondását, amellyel a Sződliget Nagyközség Önkormányzata és a 

Dr. Barta Sződliget Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság között fennálló 

feladatellátási szerződést felmondta 2020.február 1. napjával kezdődően, 6 

hónapi időtartamú felmondási idővel, tudomásul veszi.  Szerződéses jogviszony a 

felek között 2020. augusztus 1. napjával megszűnik.  

 

- Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a 

polgármestert a Sződliget 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi 

alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, egyeztetés lefolytatására, az 

eszközök megvásárlásával kapcsolatosan az ajánlatok megtételére, beleértve a 

működést engedélyező, finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő nyilatkozattételt is. 

 

Határidő: 2020. április 1. 

Felelős:polgármester 

 

16/Polgármester felhatalmazása a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai  

     Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat beadására  

Juhász Béla: A napokban jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai 

Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett 

rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján kiírt pályázat, nemzetközi és/vagy 

országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények 

(programsorozatok/fesztiválok) támogatására. 

Pályázni lehet turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények 

megvalósításának támogatására. 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.  

Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20%-a.  7,5 millió 

forintra szeretnénk pályázni, ehhez szükséges 1,5 millió forint önrész. Tekintettel arra, hogy 

településünk ebben az évben 70 éves, a rendezvénysorozattal településünket ünnepeljük.  

Kérem, akj egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata indul a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 

Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázaton.  

Az önkormányzati költségvetési rendelet tartalék soráról 1.500.000.-Ft összeget, 

mint önrészt biztosít a pályázathoz.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, a pályázat elkészítésére és beadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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17/Döntés a Sződliget Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Sződligeti Közös   

     Önkormányzati Hivatal festési faladataival kapcsolatban  

Juhász Béla: Kérdezem elnök Asszonyt tárgyalta-e a bizottság ezt az előterjesztést?     

Bácskai Edit:  Természetesen tárgyaltuk, egyetértettünk Jegyző Asszonnyal abban, hogy rá fér 

a hivatalra a belső festés. Hiszen az esküvőket is a hivatal épületében tartják és sok ügyfél fordul 

meg az épületben. Alpolgármester Úr javaslatával is egyetértettünk, aki felvetette, hogy az 

emeletre vezető lépcső állapota sem a legjobb már, így javasoltuk Jegyző Asszonynak, hogy a 

festéssel együtt a lépcső is kerüljön felújításra. A bizottság úgy döntött, hogy 4 millió forintot 

bíztosítson a testület az épület festésére és a lépcső felújítására.  

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony, a bizottság javaslatára a határozati javaslatban 

szereplő összeget 4 millió forinttal bocsátom szavazásra. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Sződligeti Közös Önkormányzati 

Hivatal épületének kifestésére 4.000.000. Ft-ot biztosít Sződliget Nagyközség 

Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványából. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Beszerzési Szabályzatnak megfelelően az 

árajánlatokat kérje be és a legkedvezőbb ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 

kösse meg. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az átcsoportosítást hajtsa végre.    

 

 Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal 

                                                                                                            

18/Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Juhász Béla: Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete 2020. január 17. napján megtartott 

ülésén döntött a kuratóriumi tagok megválasztásáról 5/2020. (I.17.) határozatában.  

2020. március 8-án egészségügyi okokra történő hivatkozással a kuratórium elnöke Bakonyi 

Szabó Krisztina tájékoztatott, hogy nem kíván részt venni a kuratórium munkájában. Új tag 

megválasztását szeretném javasolni, Latyák-Récsei Andrea személyében. Elsőként javasolom 

az 5/2020.(I.17.) sz. határozat visszavonását. Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezz. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2020. (III. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 

javaslatát megtárgyalta és az 5/2020 (I.17.) sz. határozatát visszavonja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   polgármester 

 

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem, aki egyetért az új kuratórium tagjainak megválasztásával, 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2020. (III. 13.) határozata 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a 

Sződligetért Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi személyeket választja:  

 

Kuratórium elnöke: Nagy Katalin (2600 Vác, Horgásztói u. 13.) 

Kuratórium tagjai:  Latyák-Récsei Andrea (2133 Sződliget, Ady Endre u. 1.) 

                                        dr. Czirjákné Tábori Györgyi tagnak, (2133 Sződliget, Nyárfa köz 17.)  

 

A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a Sződligetért Közalapítvány 

Kuratóriumában történt változást követően az alapító okirat módosításáról 

gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

19/A Sződliget, Vadkacsa u. 21.(1212/220 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása  

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások 

Juhász Béla. Az ingatlan tulajdonosa megbízást adott földkábeles villamos-energia 

csatlakozóvezeték kiépítésének tervezésére. Ez az ingatlan a lakópart sportterasz felőli részén 

helyezkedik el, most indulna az építkezés.  Tekintettel arra, hogy ezen a területen már csak 

földkábelek kerülnek elhelyezésre, javasolom, hogy a határozati javaslatban foglalt 

kikötésekkel, adjuk meg a hozzájárulást.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2020. (III. 13.) határozata  

 Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást a ELMŰ Hálózati Kft Tervező üzem (1044 Budapest, Megyeri út 

118.) részére a Sződliget 1212/220 hrsz-ú, Vadkacsa utca 21. alatti ingatlan 

villamos-energia ellátása kiépítéséhez. 

 

                   Kikötések: A villamos-energia ellátást kizárólag a terv szerinti földkábeles 

csatlakozóvezetékkel, az Vadkacsa utca burkolatának megbontása nélkül, fúrással 

lehet megoldani. 

  

Az esetlegesen felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, 

valamint az útlezárás kapcsán mindkét irányú forgalom biztosítását meg kell 

szervezni. 

 

A közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – 

amennyiben az Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a 

Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

 

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

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

 

A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul 

meg kell szüntetni és az eredeti forgalmi rendet visszaállítani. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás 

aláírására. 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

Juhász Béla: Köszönöm a részvételt, a Képviselő-testület 5 perc szünetet követően zárt ülésen 

folytatja munkáját.    

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Törőcsik Edit                                          Juhász Béla  

  jegyző            polgármester 

 

 

 

 


