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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. június 11. napján 17.30 órakor Sződligeti Közös Hivatalban (2133 Sződliget, 

Szent István u. 29.) megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Bácskai Edit: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 3 fővel határozatképes, dr. Csányi István képviselő társunk és dr. Ritzl-Gergely Kitti 

jelezték, hogy nem tudnak részt venni mai ülésünkön.  
A kiküldött meghívóhoz képest annyi változás történt, a napirendben, hogy Jegyző Asszony 

kérésére levesszük napirendről a „Beszámoló a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról” c. napirendi pontot. 

Kérem, aki a napirendi pont levételét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

napirendi pont levételét elfogadta 

Bácskai Edit: Köszönöm, most kérem szavazzunk a teljes napirendről. Aki egyetért, kérem 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (VI.   .)     

     önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok      

     igénybevételérő és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

2./ Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat         

     képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett    

    intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról                                                                                                                                                                                           

3./ Szándéknyilatkozat háziorvosi szerződés ügyében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4./ Beszámoló a Közösségi Ház működéséről                                                                                                                                                                                                

5./ Beszámoló a Sződligetért Közalapítvány működéséről 

6./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről 

7./ Útépítési munkák malom és Hunyadi utcában – kivitelező kiválasztása                                                                                                                                                                                                                             

8./ Bagolyvár épületében található iskolai konyha felújítása 

9./ Sződliget 1794/27 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

10/Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde kérése 

11/Rujienai nemzetközi tábor utaztatási költsége 

12/ Egyebek 

 

 

Zárt ülés 

 

1./ Katedra Díj adományozása   

2./ Sződliget Kiváló Tanulója cím adományozása 

3./ néhai Pitlik Gyuláné saját halottá nyilvánítása 
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1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (VI.   .)     

     önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok      

     igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

Juhász Béla: A Kormányhivatal hatósági ellenőrzést tartott és felhívta a figyelmet arra, hogy 

az 5/2018.(III.12.) önk. rendeletének 8.§. (2) bekezdése.módosítást igényel a házi 

segítségnyújtás térítési díjának tekintetében, mivel a szociális törvény már lehetővé teszi az 

önkormányzati fenntartók részére a házi segítségnyújtás ingyenes szolgáltatását. 

Bácskai Edit: Köszönöm a kiegészítést Polgármester Úr. Kérem, aki a rendeletet ebben 

a formában el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

67/2019. (VI. 11.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotását.  

. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

2./ Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési    

     önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem    

     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról                                                                                                                                                                                          

Bácskai Edit: Megkaptuk a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszámolóját. A 

beszámoló részletesen tartalmazza a 2018. éves tevékenységeket, tűzeseteket, műszaki 

mentéseket. 2018. évben 2 esetben volt kiemelkedő, III-as riasztási fokozatú káresemény. 

Tájékoztatást kaptunk továbbá a tűzmegelőzési, hatósági, prevenciós tevékenységekről is, 

valamint a végrehajtott gyakorlatokról. Köszönjük Parancsnok Úrnak a beszámolót, amelyet 

elfogadásra javasolok. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.    

dr. Czirjákné Tábori Györgyi: Köszönjük a beszámolót. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

68/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek 

javasolja a Váci Tűzoltóparancsnokság 2018. évi működéséről szóló 

beszámolójának elfogadását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

3./ Szándéknyilatkozat háziorvosi szerződés ügyében                                                                                                                                                                                                              

Bácskai Edit: Áttekintettük a Jegyző Asszony által elkészített előterjesztést, valamint a 

mellékelt előszerződést. Tekintettel arra, hogy nem áll még elegendő információ a 

rendelkezésünkre ahhoz, hogy megfontolt és felelősségteljes döntést tudjunk hozni, javasolom 

a döntés elnapolását. 

dr. Czirjákné Tábori Györgyi: Egyetértek Elnök Asszonnyal, valóban alaposabb tájékozódás 

szükséges a döntés meghozatalához. 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

. Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

69/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek a háziorvosi praxis működtetési jogának átvételére 

irányuló döntés elnapolását. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Beszámoló a Közösségi Ház működéséről                                                                                                                                                                                                 

Bácskai Edit: Tóthné Kovács Krisztina elkészítette a 2018. júniustól 2019. júniusig terjedő 

időszak szakmai beszámolóját a Közösségi Ház munkájáról. Ismét nagyon alapos, színes 

beszámolót tartunk a kezünkben. Tartalmazza a beszámoló a Közösségi Ház rendszeres  

programjait. 

Juhász Béla: Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy legalább 4 beadott 

pályázatunk van, többek között a Közösségi Ház bővítése is, egyenlőre még érdemben nem 

reagáltak egyetlen beadott pályázatra sem.  

Bácskai Edit: Köszönöm a kiegészítést Polgármester Úr, javasolom  a beszámoló elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

70/2019. (VI. 11) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár működéséről szóló beszámolót 

fogadja el.  

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

5./ Beszámoló a Sződligetért Közalapítvány működéséről 

Bácskai Edit: Ismét egy beszámolót tartunk a kezünkben, az alapítvány elküldte a 2018. évi 

gazdálkodásról szóló beszámolót, ill. ennek mellékleteit. 

Mint minden évben, most is egy alaposan előkészített anyagról van szó, javasolom ennek 

elfogadását. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

71/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Sződligetért Közalapítvány működéséről szóló beszámolóját 

elfogadásra. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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6./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről 

Bácskai Edit: Még egy beszámoló, a helyi adóbevételekről és kintlévőségről. 2018. év hasonló 

időszakához képest több mint 1 millió forinttal csökkent a hátralék összege. Természetesen ez 

folyamatosan változik, de véleményen szerint a várakozásoknak megfelelően alakul, ezért 

javasolom ennek elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

72/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

8./ Útépítési munkák malom és Hunyadi utcában – kivitelező kiválasztása                                                                                                                                                                                                                             

Bácskai Edit: Előző Képviselő-testületi ülésünkön döntést hoztunk és kiválasztottuk a Divenire 

Kft-t a munkák kivitelezésére. 

A döntést követően felmerült a Malom és Hunyadi utcák javításának szükségessége is, ezért 

erre is megtörtént az ajánlat kérés. Három vállalkozó nyújtotta be árajánlatát, amelyekből ismét 

a Divenire Kft ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, javasolom a Divenire Kft. ajánlatának 

elfogadását. Az előterjesztés tartalmazza továbbá, hogy a 2019. évi költségvetésben útépítési 

munkákra elkülönített 30 millió forintos összeget a jelenlegi 9.364.218.- Ft összeggel együtt 

már túllépnénk 1.593.790 Ft-tal, átcsoportosításra van szükség. A határozati javaslat tehát 

tartalmazza, mind a vállalkozó kiválasztását, mind az átcsoportosítást. 

Kérem tehát, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

73/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Divenire Kft-t válassza a Hunyadi és Malom utcák 

burkolatfelújítási munkáinak kivitelezésére. 

 

A Vállalkozó kivitelezési munkáira vonatkozó vállalási ára: 

 

       Összesen:   bruttó 9.364.218.- Ft 

          azaz: bruttó kilencmillió- háromszázhatvannégyezer- kétszáztizennyolc forint 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Divenire Kft-vel történő 

szerződés megkötésére. 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Hunyadi és Malom utcák 

aszfaltburkolattal történő felújítási munkák költségeinek biztosítására a 2019. évi 
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költségvetési rendeletben az ingatlanvásárlás kiadásaiból 1.600.000.- Ft-ot 

átcsoportosít a felújítási munkák kiadásaira. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

9./ Bagolyvár épületében található iskolai konyha felújítása 

Bácskai Edit: A Bagolyvár épülete az iskola mellett helyezkedik el, és az iskolához tartozó 

étkező és tálalókonyha található az épületben. 2016-ban kisebb felújítást végeztek az épületen, 

de a konyhai rész felújítása elmaradt. A meglévő konyha fehér mosogató helyisége nagyon 

kicsi, nincsenek meg a mosogatás és a csepegtetés alapvető feltételei. Tekintettel arra, hogy a 

konyha több helyiséggel rendelkezik, amelyek jelenleg kihasználatlanok, két helyiség 

egybenyitásával kialakítható egy megfelelő méretű mosogató. Az előterjesztés tartalmazza a 

részletes műszaki tartalmat, illetve ennek költségét, amely bruttó 3.492.335.- Ft. Az 

előterjesztés kellően megindokolja ennek a felújításnak a szükségességét, ezért kérem a 

határozati javaslat elfogadását. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

74/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy kössön szerződését az UCM Kft-vel a Gárdonyi Géza Általános 

Iskolához tartozó Vasúti fasor 16. alatti Bagolyvár épületében található iskolai 

konyha felújítási munkáinak kivitelezésére. 

 

A Vállalkozó kivitelezési munkákra vonatkozó vállalási ára: 

Összesen:  bruttó 3.492.335.- Ft 

azaz bruttó Hárommillió-négyszázkilencvenkétezer-háromszázharmincöt forint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az UCM Kft-vel történő 

szerződés megkötésére. 

 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

10/ Sződliget 1794/27 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Bácskai Edit: 2016-ban parcelláztuk és értékesítettük a barackosi játszótér melletti 10 db 

ingatlant, többek között a 1794/27 hrsz-ú telket is. 

Az ingatlan tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy 

életkörülményeik és családi viszonyaik megváltozása miatt vásároljuk vissza az ingatlant.  

A közeljövőben vásároltuk vissza a 1794/25 hrsz-ú ingatlant, amelynek szakértő szerint a 

forgalmi értéke 10.000.000 Ft volt, 1 évvel ezelőtt. Figyelembe vettük az ingatlanpiaci 

helyzetet, és a 1794/27 hrsz-ú ingatlan eladási árát 12.000.000 Ft-ban határoztuk meg. 

Természetesen javasolom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

75/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a  Képviselő-

testületnek – a mellékelt pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint – 

értékesítésre hirdeti meg a Sződliget 1794/27 hrsz-ú belterületi ingatlant. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást 2019 júniusában tegye közzé 

Sződliget Nagyközség Honlapján, valamint egy váci folyóiratban. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

11/Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde kérése 

Bácskai Edit: Az Óvodavezető Asszony azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a pedagógusnap 

alkalmából szervezett kirándulás utazási költségeihez lehetőség szerint 203.200 Ft összegben 

járuljunk hozzá. Örömmel értesültünk arról is, hogy a napokban nyert el az óvoda az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Kincses Kultúróvoda 2019” c. program 

megvalósításához 1.300.000 Ft összegű támogatást,  melyhez ezúton is gratulálunk. A magam 

részéről javasolom az Óvodavezető Asszony által kért utazási költség megszavazását. Kérem, 

aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

76/2019. (VI. 11) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testülete hozzájárul/ nem járul hozzá a Csemeteliget Napközi otthonos 

Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak pedagógusnapi kirándulásának utazási 

költségéhez. 

Az utazás költsége 203.200 Ft, amelyet az önkormányzat a költségvetés általános 

tartalékából fizeti ki. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntésről értesítse a Csemeteliget 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezetőjét. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

12/Rujienai nemzetközi tábor utaztatási költsége 

Bácskai Edit: Az előző Képviselő-testületi ülésünkön döntöttünk a gyermektábor résztvevőiről. 

Tekintettel arra, hogy testvértelepülésünk a táboroztatás teljes költségét vállalja, az utazási 

költségeket önkormányzatunknak, illetve a résztvevőknek kell fedezni. Javasolom a határozati 

javaslat elfogadását és remélem rengeteg élménnyel térnek haza a gyerekek. 

Kérem aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

77/2019. (VI. 11) határozata 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a rujienai nemzetközi gyermektábor 

résztvevőinek utazási költségeihez. 

Az utazás költségének önkormányzatra eső része 500.000 Ft, amelyet a 

költségvetés általános tartalékából  fizeti ki az önkormányzat. 

A Képviselő-testület  felkéri a Polgármestert az utazással kapcsolatos előkészületek 

megtételére.  

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a nyílt ülés napirendjének végére értünk, megköszönöm 

mai munkájukat, és a bizottsági ülést berekesztem.  

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Törőcsik Edit                   Bácskai Edit 

        jegyző              bizottság elnöke 
 

 


