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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 23. napján 

a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban (Sződliget, Szent István u. 34 - 36.) 17.00 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  fővel határozatképes.  Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, 

képviselőket, Jegyző Asszonyt.  A kiküldött meghívóhoz képest két új napirendi pont felvételét 

szeretném kérni, ez pedig a „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz.  projekt műszaki 

ellenőri feladatok ellátására ajánlattétel”. Kérem, aki ezt a napirendi pontot el tudja fogadni, 

kézfelemeléssel jelezze. 

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

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz.  projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására 

ajánlattétel”.c. napirendi pont felvételét elfogadta 

Juhász Béla: A másik napirendi pont, amelynek a felvételét kérem a  „Sződliget, 

többszolgáltatós (MSPN) hálózat tervezése, földalatti hálózat építéséhez szükséges 

hozzájárulások”. Kérem, aki el tudja fogadni kézfelemeléssel jelezze. 

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

„Sződliget, többszolgáltatós (MSPN) hálózat tervezése, földalatti hálózat építéséhez szükséges 

hozzájárulások”.c. napirendi pont felvételét elfogadta. 

Juhász Béla: Köszönöm, kérem, aki így a teljes napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

napirendi pontot elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./ A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

2./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartás módosítása  

3./ Bölcsőde építéshez közbeszerzési eljárás indítása 

4./ A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz. „Új Bölcsőde építése Sződligeten” projekt      

     projektmenedzsment tevékenységének megvalósítására ajánlattétel                                                                                                

5./ Gondozási Központ vezetőjének megbízása 

6./ A Sződliget, Mátyás király útja 62. szám előtti csapadékvíz elvezető árok rendezése 

7./ A Sződliget, közvilágítás hálózat bővítése (Jégmadár utca 1212/46 hrsz) 

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

hozzájárulások 

9./ A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz.  projekt műszaki ellenőri feladatok                   

ellátására ajánlattétel 

10/ A Sződliget, többszolgáltatós (MSPN) hálózat tervezése, földalatti hálózat építéséhez 

szükséges hozzájárulások.  
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1./ A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

Dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. 
A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük dr,Bíró Emőke kérésé, illetve azt, hogy az önkormányzat 

önálló iskola-egészségügyi körzet kialakítását  tervezi. Ezen kívül a felülvizsgálat során megállapítottuk, 

hogy az Árpádházi Szent Erzsébet utca (1. körzetbe javaslom), Csalogány utca (2. körzetbe javaslom), 

Damjanich János utca (1. körzetbe javaslom), Kakukk utca (2. körzetbe javaslom), Rigó utca (1. 

körzetbe javaslom), Vadkacsa utca (2. körzetbe javaslom), Fecske utca( 1. körzetbe javaslom ), 

Jégmadár utca (2. körzetbe javaslom), Rigó utca ( 1. körzetbe javaslom), Sirály utca (2. körzetbe 

javaslom ) kimaradtak az előző rendeletből, ezért szükséges a rendelet ezen részét is módosítani.  

Tekintettel arra, hogy a szükséges vélemények megérkeztek a körzetmódosítással kapcsolatban, ezért 

kérem a rendelet elfogadása. 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 

                                    5/2020. (VII. 27.) sz. önkormányzati rendelete 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi,  fogorvosi, és iskola- egészségügyi ellátási 

körzetek meghatározásáról 
 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Az önkormányzat a törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatait 

Sződliget Nagyközség területén 

 

 2 háziorvosi 

 1 házi gyermekorvosi 

 1 fogorvosi 

      1 iskola- egészségügyi ellátási 

 

 körzetben biztosítja. 
 

(2)  A körzetek területi meghatározását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

2.§ Az önkormányzat a rendeletében meghatározott körzetek területét 5 évenként felülvizsgálja 

és szükség esetén módosítja. 
 

3.§ Az önkormányzat által biztosított háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvos az 

önkormányzattal kötött szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján látják el feladataikat. 
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4.§ A rendelet 2020.  augusztus 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2002. (XI.01. ) rendelete. 
 

 

Dr.Törőcsik Edit           Juhász Béla  

          jegyző                    polgármester 

 
 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2020.  július 27. napján kihirdetésre került. 

 

 

Dr. Törőcsik Edit  

jegyző 

 

1. sz. melléklet 
 

 

a 5./2020. (VII.27.) sz. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

 fogorvosi és iskola-egészségügyi  körzetek meghatározásáról szóló 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Orvosi körzetek területi meghatározása 

 

1. sz. háziorvosi körzet (Tinódi u. 18.) 

 

Ady Endre utca 

Arany János utca 

Attila utca  1-től 35-ig  és 2-től 36-ig 

Árpád utca  1-től 33-ig  és 2-től 34-ig 

Bem József utca 

Bocskai utca  1-től 23/b-ig  és  2-től 22-ig 

Borház 

Csörögi dűlő 
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Dobó István utca 

Dózsa György utca 

Dr. Kemény József utca 1-től 29/b-ig.  és  2-től 30-ig 

Dunai fasor 

Duna-part 

Erdészház 

Hunyadi utca 

Jókai tér 3-tól 4-ig 

Jókai utca 1-től 17-ig  és  2-től 14-ig 

József Attila utca 

Klapka utca 

Kossuth Lajos utca 

Liget utca 

Malom utca 

Mátyás király útja 1-től 62-ig  

Ország út 1-től 4-ig 

Petőfi Sándor utca 

Rákóczi utca 

Somogyi Bacsó Béla utca 2-től 30-ig  

Stromfeld Aurél utca 

Szabadság tér 7-től 12/b-ig 

Szt. István utca  1-től 25-ig és  2-től 24-ig 

Szeszgyár 

Szociális otthon 

Sződrákos 

Táncsics Mihály utca. 

Thököly utca 

Tinódi utca  1-től 25-ig és  2-től 22-ig 

Tompa utca  1-től 9-ig és  2-től 8-ig 

Új utca 

Vak Bottyán utca 

Vasúti fasor  1-től 32-ig folyamatos 

Vörösmarty utca 1-től 19-ig és  2-től 28-ig 

Zrínyi utca 
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166-os őrház 

 

 

2. sz. háziorvoi körzet (Tinódi u. 18.) 

 

Akácos út 

Attila utca  37-től 79-ig és  38-tól 66-ig 

Árpád utca  35-től 63-ig és  52-től 74-ig 

Barackos-köz 

Bánya út 

Bocskai utca  25-től 49-ig és  24-től 44-ig 

Csörögi major 

Deák Ferenc utca 

 

Dr. Kemény József utca 25-től 67-ig és  32/a-tól 64-ig 

Határ út 

Ibolya utca 

Jácint utca 

Jegenye-köz 

Jókai tér   1- től 2-ig 

Jókai utca  19-től 37-ig és  16-tól 30-ig 

Liliom utca 

Mandula-köz 

Mátyás király útja 1-től 61-ig   

MÁV állomás 

Meggyfa utca 

Nefelejcs utca 

Nyárfa-köz 

Orgona utca 

Ország út 

Pipitér utca 

Rezeda utca 

Rózsa utca 

Somogyi Bacsó Béla utca 1-től 29-ig   



6 
 

Szabadság tér  1-től 6-ig 

Szt. István utca 27-től 55-ig  és  26-tól 50-ig 

Széchenyi utca 

Tinódi utca  27-től 49-ig  és  24-től 46-ig 

Tompa utca  11-től 23-ig  és  10-től 18-ig 

Trafóház 

Tulipán utca 

Vasúti fasor  23-tól 50-ig folyamatos 

Viola utca 

Vörösmarty utca 21-től 39-ig  és  30-tól 54-ig 

165-ös őrház 

 

Házi gyermekorvosi körzet (Tinódi u. 18.) 

 

Sződliget Nagyközség teljes közigazgatási területe 

 

 

Fogorvosi körzet (Tinódi u. 18.) 

 

Sződliget Nagyközség teljes közigazgatási területe 

 

Iskolaorvosi körzet: 

 

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói 

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde ellátottjai  

 

2./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartás módosítása   

Juhász Béla: Pályázatot nyújtottunk be a „Pest megyei kistelepülések  kulturális rendezvények 

szervezése” tárgyú pályázatra, mely sikeres elbírálásban  részesült. A rendezvény 

szervezésének kiadásai, illetve a támogatás bevétele elkülönítetten,  a 082030 Művészeti 

tevékenység (kivéve színház) megnevezésű cofogon lehetséges. Az önkormányzat törzskönyvi 

nyilvántartása ezt a tevékenyégi kört nem tartalmazza, ezért szükséges a 082030  cofog felvétele  

a Magyar Államkincstárnál. Tehát  ha szeretnénk ezzel a pályázati lehetőséggel élni, ez a 

módosítást végre kell hajtani.Kérem, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2020. (VII. 23.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze 

a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi kivonatba 082030 Művészeti 

tevékenység elnevezésű cofog felvételét.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3./ Bölcsőde építéshez közbeszerzési eljárás indítása 

Juhász Béla: Önkormányzatunk az „"Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” program keretében 380.000.000.. HUF 

támogatást nyert el, amihez 20.000.000 HUF önrész járul. A támogatás keretében új bölcsödét 

szeretnénk építeni. 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt nemzeti közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

megtárgyalására, és jóváhagyására, valamint az eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára: 

Előterjesztés szerint bocsátom szavazásra a napirendi pontot, kérem, aki el tudja fogadni, 

kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2020. (VII. 23.) határozata 

 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 

"Bölcsőde építése (pályázati projekt)” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás megindító felhívását, és annak tartalmában foglaltaknak megfelelően, 

közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról 

gondoskodjon. 

II. 

Az I. ponttal összefüggésben ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel: 

- 1. Szamikor Építő.hu Kft.  

- 2. Creo-Team Kft. 

- 3. Uniós Energia Kft.  

-    4. Vesterre Kft.  

- 5. R.Carnet Kft. 

- 6. Nobiris Hungária Kft. 

- 7. Zoll-Nik Kft. 

Felkéri a Polgármestert illetve a közbeszerzési eljárásért felelős személyt, hogy a fenti 

gazdasági szereplőknek az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül küldje meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester,  
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4./ A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz. „Új Bölcsőde építése Sződligeten” 

projekt projektmenedzsment tevékenységének megvalósítására ajánlattétel                                                                                                

Juhász Béla: Megkaptuk a mellékelt árajánlatokat a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 

sz. „Új Bölcsőde építése Sződligeten” projekt projektmenedzsment tevékenységére 

vonatkozóan.  

Kérdezem Elnök Asszonyt tárgyalta-e a bizottság ezt a napirendi pontot?  

Bácskai Edit: Természetesen tárgyaltuk, és a legkedvezőbb árajánlat elfogadását javasolja a 

Pénzügyi Bizottság.  

Juhász Béla: Köszönöm, előterjesztés szerint bocsátom szavazásra a napirendi pontot. Kérem, 

aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, a legkedvezőbb árajánlat elfogadását, 

kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2020. (VII. 23.) határozata 

 
Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Y&E&S Kereskedelmi és 

szolgáltató Betéti Társaságot választja a 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz. „Új Bölcsőde építése Sződligeten” 

projekt projektmenedzsment tevékenységének megvalósítására. 

 

A Vállalkozó projekt projektmenedzsment tevékenységének vállalási ára: 

      Összesen:   bruttó 1.270.000.- Ft 

          azaz: bruttó Egymillió-kettőszázhetvenezer  forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Y&E&S Kereskedelmi és 

szolgáltató Betéti Társasággal történő szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

5./ Gondozási Központ vezetőjének megbízása 

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

Dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a Gondozási Központ előző  vezetője 2020. január 1. napjával lemondott 

SZMSZ-a szerint történik a helyettesítése. A járvány az eredeti elképzeléseinket átírta. Szerepelt 

a terveinkben, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően pályázatot írunk ki az 

intézményvezetői feladatok ellátásra, azonban  a váratlan helyzet felülírta ezeket. A 

legfontosabb az volt, hogy a megnövekedett feladatokat minél hatékonyabban és gyorsabban 

lássa el az önkormányzat és a Gondozási Központ is. Az elmúlt hónapok alatt kiderült, hogy 

Kucsora István vezetésével, aki rendelkezik azon iskolai végzettséggel, amely a 

feladatellátáshoz szükséges, az intézmény jól működik. Addig míg az eljárás tart, szükséges 

egy megbízott vezető kinevezése, ezért javaslom Kucsora István kinevezését megbízott 

intézményvezetőnek 2020.08.01. napjától.  

Az intézmény feladatellátáshoz így szükséges a családsegítő álláshelyét bővíteni napi hat 

órásból nyolc órásba, hogy a megüresedett álláshelyet az intézmény megbízott vezetője be tudja 

tölteni a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező kollégával. 
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Juhász Béla: Köszönöm a tájékoztatást Jegyző Asszony. Szeretném megerősíteni a Jegyző  

Asszony átal elmondottakat, hogy Kucsora István alkalmas a feladatra, ezért kérem a határozati 

javaslat elfogadását. 

Kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2020. (VII. 23.) határozata 

 
Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Gondozási Központ igazgatói 

feladatainak ellátására Kucsora Istvánt bízza meg 2020. augusztus 1. napjától 2021. 

január 31- terjedő időszakra.  

Felkérem a munkáltatót, hogy a megbízott intézményvezető kinevezési okiratát 

készítse el, a törzskönyvi nyilvántartásba a megbízott vezető kinevezését jelentse 

be, készíttesse el az aláírási címpéldányokat, hogy a megbízott intézményvezető a 

jogszabályoknak megfelelően tudjon kötelezettségeket vállalni. 

A fenntartó intézkedjen, hogy a Gondozási Központ családsegítő – és gyermekjóléti 

munkatársának munkaideje az eddigi napi hat óráról napi nyolc órára emelkedjen.  

A Gondozási Központ megbízott vezetője intézkedjen, hogy a megüresedett 

álláshely a jogszabályi előírásoknak megfelelően mielőbb betöltésre kerüljön. 

A fenntartó képviselője intézkedjen, hogy az intézményvezetői pályázat az 

előterjesztésben említett helyeken megjelenjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző, polgármester  

 

6./ A Sződliget, Mátyás király útja 62. szám előtti csapadékvíz elvezető árok rendezése 

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy szükségessé vált a Mátyás király útja 62. sz. előtti 

csapadékvíz elvezető áron rendezésre, árajánlatokat kértünk be. 

Kérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, tárgyalták-e ezt a napirendi pontot? 

Bácskai Edit: Természetesen tárgyaltuk, és itt is a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasoljuk. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony.  Javasolom a legkedvezőbb, a Moha Brothers Kft. 

árajánlatának elfogadását. 

Kérem, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot,, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2020. (VII. 23.) határozata 

 
Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Moha Brothers Kft-t választja a 

Mátyás király útja 62. szám előtti csapadékvíz elvezető árok kivitelezésére. 

 

A Vállalkozó a Mátyás király útján árok rendezésének kivitelezési munkáira 

vonatkozó vállalási ára: 

 

      Összesen:   bruttó 1.837.817.- Ft 

 

      azaz: bruttó egymillió- nyolcszázharminchétezer- nyolcszáztizenhét Forint 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Moha Brothers Kft-vel 

történő szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7./ A Sződliget, közvilágítás hálózat bővítése (Jégmadár utca 1212/46 hrsz) 

Juhász Béla: Először is kérdezem Elnök asszony, tárgyalta-e a bizottság ezt a napirendi 

pontot? 

Bácskai Edit: Természetesen tárgyaltuk, és egyetértettünk abban, hogy a lekedvezőbb ajánlatot 

tévőt javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra. Egyetlen észrevételem van, kérem a 

határozati javaslatban megfogalmazni a forrást, a javaslatot kiegészíteni, hogy „a 2020. évi 

költségvetésben a belvízelvezetésre tervezett pályázati önrészből átcsoportosít a közvilágítási 

feladatok ellátására”. 

Juhász Béla: Köszönöm, egyetértek Elnök Asszonnyal, kérem, aki el tudja fogadni a határozati 

javaslatot Elnök Asszony által megfogalmazott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2020. (VII. 23.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja az engedélyt, a Pahusz Bt-vel 

történő szerződés megkötésére a közvilágítás hálózat bővítéséhez. 

 

A Vállalkozó a kiegészítő kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára: 

 

Bruttó 1.778.000,- Ft. 

 

azaz Bruttó egymillió-hétszázhetvennyolcezer,-Ft. 

           

        A 2020. évi költségvetésben a belvízelvezetésre tervezett pályázati önrészből átcsoportosít 

a közvilágítási feladatok ellátására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Pahusz Bt-vel történő 

szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

szükséges hozzájárulások 

Juhász Béla: A fenti ingatlanok vízellátásához és villamos-energia ellátásához már kiadtuk a 

hozzájárulásokat. 

Kérelmező a Sződliget nagyközség külterületén található 078/7, 55, 61 hrsz-ú mezőgazdasági 

területek gázellátása kiépítéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kér.  

Kékesi Gábor: Véleményem szerint, a körülmények nem tisztázottak az ingatlannal 

kapcsolatban, én nem javasolom a hozzájárulások megadását. 

Juhász Béla: Úhy látom mindenki egyetért Alpolgármester Úr véleményével. Tehát ki az aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal (egyhangúlag) az 
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alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2020. (VII. 23.) határozata 

 
Sződliget Nagyközség 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. 

 

                   Kikötések: 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 

 

9./ A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz.  projekt műszaki ellenőri feladatok                   

ellátására ajánlattétel 

Juhász Béla: A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz. projekt kapcsán a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására árajánlatokat kértünk az alábbi vállalkozóktól.  

A beérkezett és az előterjesztéshez mellékelt árajánlatokat  küldték meg a vállalkozók. 

Kérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, tágyalták-e a napirendi pontot? 

Bácskai Edit: Igen tárgyaltuk, és természetesen ebben az esetben is a legkedvezőbb ajánlatot 

javasoljuk elfogadásra. 

Juhász Béla: Egyetértek Elnök Asszonnyal én is a legkedvezőbb ajánlatot javasolom, kérem 

aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2020. (VII. 23.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a SZÁNTÓ ARCHITECT & 

DESIGN Kft-t választja a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/47 sz. projekt 

műszaki ellenőri feladatok ellátására.. 

 

A Vállalkozó  műszaki ellenőri feladatok állásának vállalási ára: 
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Nettó ajánlati ár                                10.000.000 Ft 

ÁFA (Ft)                                             2.700.000 Ft 

 

     Összesen:   bruttó 12.700.000.- Ft 

 

          azaz: bruttó Tizenkétmillió-hétszázezer  forint 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a SZÁNTÓ ARCHITECT 

& DESIGN Kft - vel történő szerződés megkötésére. 

 

                Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

10/ A Sződliget, többszolgáltatós (MSPN) hálózat tervezése, földalatti hálózat építéséhez 

szükséges hozzájárulások.  

Juhász Béla: Kérelmező a Sződliget nagyközség területén, többszolgáltatós (MSPN) hálózat 

tervezése, földalatti hálózat építéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelő hozzájárulást kér, 

az előterjesztésben foglaltak szerint. Kérem, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2020. (VII. 23.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást a Jahn Gabriella (T-13-0120) szaktervező és Jakó Pál (01-6390) 

felelős tervező részére a Sződliget nagyközség területén,    többszolgáltatós 

(MSPN) hálózat tervezése, földalatti hálózat építéséhez. 

 

                   Kikötések: A földalatti hálózat kiépítése kizárólag a 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. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

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

 

K.m.f. 

 

  dr. Törőcsik Edit                                          Juhász Béla  

  jegyző            polgármester 

 

 

 

 


