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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 3. napján a 

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban (Sződliget, Szent István u. 34 - 36.) 12.00 órakor 

megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

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

Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.  Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, 

képviselőket, Jegyző Asszonyt.   

Mai rendkívüli ülésünknek két napirendi pontja van  

1./Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2020” című pályázathoz 

2./ A Sződliget, Meggyfa utca (Akácos út – 1794/30 hrsz. ingatlan között) vízvezeték 

rekonstrukciójához szükséges hozzájárulások 

Kérem aki a meghívóban szereplő napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

napirendi pontot elfogadta 

 

NAPIREND 

 

 

1./ Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2020” című pályázathoz                                                                                                                                   

2./ A Sződliget, Meggyfa utca (Akácos út – 1794/30 hrsz. ingatlan között) vízvezeték 

rekonstrukciójához szükséges hozzájárulások 

 

1./  Önerő biztosítása az „Önkormányzati fejlesztések 2020” című pályázathoz 

Juhász Béla: Ahogy Elnök Asszony is elmondta, a napirenden lévő pályázat céljai között 

szerepel az önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, utánpótlás sport 

infrastruktúra fejlesztés, sportlétesítmény felújítás és a belterületi utak felújítása.  

Ezek közül egyre nyújthat be önkormányzatunk pályázatot, mi a belterületi utak felújítását 

választottuk. Célunk a pályázati összegből a Kakukk utca és a Vadkacsa utca „Málnások” 

településrész gyűjtőútjainak felújítása.  

A benyújtott árajánlatok alapján összesen 22.288.500 Ft beruházási költség mellett 85% 

támogatásra, azaz 18.944.300.- Ft-ra tudunk pályázni. Ennek megfelelően vállalnia kell az 

önkormányzatnak, hogy a 85%-os intenzitású támogatás esetén 3.343.112.- Ft önerőt biztosít. 

Kérdezem Elnök Asszonyt tárgyalták-e ezt a napirendi pontot? 

Bácskai Edit. Természetesen tárgyaltuk.  A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

határozati javasolja a határozati javaslatot.  

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 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2020. (VII. 3.) határozata 

 

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

dönt, hogy indul az Ebr42 Önkormányzati Információs Rendszerben kiírt 
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„Önkormányzati fejlesztések 2020” című pályázaton a c) alcélhoz tartozó 

belterületi közutak felújítása megvalósítása céljából. 

A Kakukk utca és a Vadkacsa utca felújítására tervezett beruházás összköltsége 

bruttó 22.288.500.- Ft, a támogatás összege 85%-os támogatás intenzitás mellett 

18.944.300- Ft, a fennmaradó bruttó 3.343.112.- Ft önrészt pedig az 

Önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

Az önerő összegét Sződliget Nagyközség Önkormányzata a 2020. évi költségvetési 

rendelet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kiadásai között 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

2./ A Sződliget, Meggyfa utca (Akácos út – 1794/30 hrsz. ingatlan között) vízvezeték 

rekonstrukciójához szükséges hozzájárulások 

Juhász Béla: A DMRV Zrt. megbízott egy tervezőt a Sződliget, Meggyfa u. (Akácos út – 

1794/30 hrsz. ingatlan között) vízvezeték rekonstrukciójának megtervezésével. az előterjesztés 

tartalmazza a rekonstrukció leírását. az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, 

javasolom az előterjesztés elfogadását. 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 

90/2020. (VII. 3.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást a Kovács Zoltán tervező (VZ-TEL 20-0753) részére a Sződliget Meggyfa utca 

(Akácos út – 1794/30 hrsz. ingatlan között) vízvezeték rekonstrukciójához. 

 

Kikötések: A vízvezeték kiépítése kizárólag a 04/2020 kiviteli tervdokumentáció szerinti 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. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás 

aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Juhász Béla: Köszönöm a részvételt, a mai rendkívüli  Képviselő-testület berekesztem.    

 

 

 

K.m.f. 

 

 

  dr. Törőcsik Edit                                          Juhász Béla  

  jegyző            polgármester 

 

 

 

 


