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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. november 4. napján 17.30 órakor Sződligeti Közös Önkormányzati 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 5 fővel – teljes létszámmal - határozatképes.  

Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy Papp István a Civilek Sződligetért 

Egyesület Elnöke szeretné tájékoztatni a Pénzügyi Bizottságot napirend előtt, megadom a szót. 

Papp István: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, hogy egyesületünket 2017-ben felkérte a Pest Megyei Önkormányzatok Elnöke, 

hogy vegyünk részt a Pest Megye Klímastratégiáját kidolgozó munkacsoport munkájában.  

A megtisztelő felkérésre Kemenes Lajost kértük fel a munkában való részvételre. A 

Klímastratégiai munka elkészült mintegy 300 oldal terjedelemben, amely a későbbiekben 

feladatokat is meghatároz az önkormányzat számára. Ehhez Kemenes Lajos felajánlja a 

segítségét.  Köszönöm. 

Bácskai Edit: Köszönöm a hozzászólást, természetesen elfogadjuk a felajánlott segítséget. 

A kiküldött meghívóhoz képest egy új napirendi pontunk van, a Telekom torony területbérleti 

szerződésének meghosszabbítása  tárgyában. Kérem aki az új napirendi pontot el tudja fogadni 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a   

Telekom torony területbérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló napirendi pont 

felvételét elfogadta 

Bácskai Edit: Köszönöm. Kérem aki a teljes napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a  

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

 

1/a. Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléses   

      átcsoportosításai 

1/b Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása  

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő   

     térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

3./  Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és Szakmai Programja 

4./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év működéséről, a nevelési 

programban meghatározott feladatok végrehajtásáról. 

A pedagógiai munka értékelése. A 2019/2020. nevelési év tervei. Az óvoda működéséhez 

szükséges minimumfeltételek teljesülése                                                       

5./ Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. évre vonatkozó munkaterve 

6./ Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

7./ Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 

8./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

9./ Gyalogos-átkelőhelyek kialakítása a Dunai fasoron 

10/ Gastro Profi Kft. bérleti szerződésének módosítása 

11/ Sződliget, külterület 010/10 hrsz út átadása állami tulajdonba   
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12/ Javaslat Juhász Béla polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott 

szabadságának megváltására.    

13/ Telekom torony területbérleti szerződésének meghosszabbítása                                                                                                                             

 

 

Zárt ülés 

 

1./ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  

 

1/a Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléses   

      átcsoportosításai 

Bácskai Edit: A költségvetési rendelet módosítására az évközben megérkezett állami 

támogatások, bevételek és kiadások módosulása, illetve a költségvetés belső átcsoportosítása, 

elsősorban az előző évi maradványok átcsoportosítása miatt volt szükség. 

Átnéztem a rendelet-tervezetet és annak mellékleteit, én javasolom mind az átcsoportosítás, 

mind a rendelet módosítás elfogadását. 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel elsőként az átcsoportosítás elfogadásáról szavazzunk. 

Kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

85/2019. (XI. 04.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, a Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének I. 

féléves átcsoportosításait elfogadásra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

1/b Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosítása  

Bácskai Edit: Köszönöm. Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az előző napirendi ponttal 

összefüggésben kérem a 2/2019.(II.12.) rendelet módosításának elfogadását, amely ezzel 

677.007 eFt végösszegre változik. Kérem aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

86/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek 

javasolja  Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 

költségvetésről szóló rendeletének megalkotását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő   

     térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés személyi térítési díja 2019. 

november 18. napjától emelkedik, szükséges a rendeletet módosítani, ill. elfogadni. 



3 
 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

87/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet megalkotását 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

3./  Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és Szakmai Programja 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a Pest megyei Kormányhivatal ellenőrzése kapcsán 

kisebb hiányosságokra derült fény, ezért szükségessé vált a Gondozási Központ SZMSZ.ének 

módosítása. Elkészült továbbá az intézmény Szakmai Programja is, mely a vonatkozó 

jogszabályok figyelembe vételével jóváhagyásra vár. Kérem aki el tudja fogadni a Gondozási 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

88/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, a Gondozási Központ Szervezeti és Működési  Szabályzatának és 

Szakmai Programjának az elfogadását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

4./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év működéséről, a nevelési 

programban meghatározott feladatok végrehajtásáról. 

     A pedagógiai munka értékelése. A 2019/2020. nevelési év tervei. Az óvoda működéséhez            

szükséges minimumfeltételek teljesülése                                                    

Bácskai Edit. Óvodavezető Asszony a tőle megszokott körültekintéssel és precizitással 

elkészítette az intézmény 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolót, amelyet elfogadásra 

javaslok. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

89/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a sződligeti Napközi 

Otthonos Óvoda 2018/2019. év nevelési programjában megfogalmazott célok és 

feladatok teljesüléséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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5./ Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. évre vonatkozó munkaterve 

Bácskai Edit: Óvodavezető Asszony elkészítette a 2019-2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervet is, amely – és itt csak ismételni tudom magamat - szintén .színvonalas munka. 

Természetesen tartalmaz átfedéseket a beszámolóval, hiszen az előző évi beszámoló alapján 

készült az aktuális munkaterv. Az hiszem, ez is elfogadásra javasolható. 

Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

90/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. évre 

vonatkozó munkatervének az elfogadását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

6./ Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Bácskai Edit: Megkaptuk Polgármester Úr beszámolóját 2019. II.- III. negyedéves időszakra 

vonatkozóan az átruházott hatáskörök tekintetében.  

(Felolvassa, hogy az elmúlt időszakban hány fő részesült szociális ellátásban.)  

Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

91/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Beszámolót a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról elfogadásra. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

7./ Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 

Bácskai Edit: Jegyző Asszony elkészítette a belső ellenőrzési tervet 2020. évre vonatkozóan. 

Az előterjesztésben ismerteti a kockázati tényezőket és három belső ellenőrzési témára tesz 

javaslatot: normatívaigénylés szabályszerűsége és helyessége, adóhiány feltárásnak 

szabályszerűségeinek ellenőrzése, valamint a pénzügyi tárgyú szabályzatok ellenőrzése. 

Kérem aki egyetért a javasolt belső ellenőrzési témakörökkel, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

92/2019. (XI.4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy Sződliget Nagyközség 2020. évi belső ellenőrzési tervét fogadja 

el. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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8./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

Bácskai Edit: A jogszabály értelmében évente egyszer a polgármester tájékoztatja a lakosságot 

a környezet állapotáról illetékességi területén. A tájékoztatás sokrétű, a helyi 

környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatoktól a hulladékkezelésen át. A 

hulladékkezelés kérdése különösen aktuális, hiszen fennakadások vannak a 

hulladékszállításban. 

Tekintettel arra, hogy a tájékoztatás rendkívül sokoldalú és alapos, javasolom ennek 

elfogadását. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

93/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a  Képviselő-

testületnek, hogy a  Lakosság tájékoztatását a környezet állapotáról  szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

9./ Gyalogos-átkelőhelyek kialakítása a Dunai fasoron 

Bácskai Edit: Polgármester Úr készítette az előterjesztést, átadom a szót. 

Juhász Béla: Évek óta visszatérő lakossági igény, hogy a Dunai fasoron gyalogos-átkelőhelyek 

kerüljenek kialakításra. az előterjesztés 4 gyalogos-átkelőhely kiépítésére vonatkozóan 

tartalmazza mind a tervezői, mind a kivitelezői költségeket. Ezek a költségek nem lámpás 

gyalogos-átkelőhelyek kiépítésére vonatkoznak. Amennyiben az ún. „okos” zebra mellett dönt 

a testület, akkor a költségek plusz 1.800.000 Ft-tal emelkednek zebránként.   

Kékesi Gábor: Véleményem szerint először normál zebrát terveztessünk meg, amit a 

későbbiekben lehet „felokosítani”, egy esetleges pályázati lehetőséggel. Tudomásom szerint a 

Generalinál van lehetőség pályázni, ennél a pályázatnál 50%-os finanszírozást lehet elnyerni. 

Juhász Béla:  Köszönöm a javaslatot, természetesen élünk majd a lehetőséggel. A négy 

zebrából végül is három kerül tervezésre. A három zebra költsége 2.286.000 Ft.  A teljes 

költsége kb. 6.000.000 Ft lesz. Kérem aki egyetért a határozati javaslattal, amelybe a Jókai u., 

Bocskai u. és az Attila utcánál kerüljön kiépítésre a gyalogos-átkelőhely, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

94/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a  Dunai fasoron három helyszínen, az Attila utcánál, 

a Bocskai utcánál, és a Jókai utcánál kerüljön kialakításra gyalogos átkelőhely. Erre 

a három helyszínre készüljön terv, és ennek a háromnak a kivitelezési költsége 

kerüljön majd a 2020. évi költségvetésbe. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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10/ Gastro Profi Kft. bérleti szerződésének módosítása 

Bácskai Edit: A Gastro Profi Kft. egy kérelmet juttatott el Polgármester Úrhoz, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. Tekintettel arra, hogy évek óta bérleti jogviszonyban 

vagyunk, úgy gondolom méltányolnunk kellene a kérelemben foglaltakat, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a bérleti díj az elkövetkezendő időszakban az inflációval 

emelkedjen. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

95/2019. (XI.4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek 

javasolja , hogy  Gastro Profil Kft. bérleti szerződésének módosítását fogadja el. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

11/ Sződliget, külterület 010/10 hrsz út átadása állami tulajdonba   

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony. Ez az ingatlanrész már évek óta a Magyar Közút Zrt. 

kezelésében állt. Bár önkormányzati tulajdonban van, a Magyar Közút Zrt. Európai Uniós 

pályázat keretében támogatást kapott a fejlesztésre. A pályázatnak azonban feltétele, hogy a 

támogatott útterületek állami tulajdonban legyenek. A határozati javaslat ezt a tulajdonjog 

átruházást tartalmazza. Ehhez kérem hozzájárulásukat. 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr. Kérem, aki egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

96/2019. (XI.4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek 

javasolja a Sződliget külterület 010/10 hrsz-ú út átadását állami tulajdonba. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

12/ Javaslat Juhász Béla polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem 

adott szabadságának megváltására.            

Bácskai Edit:  Jegyző Asszony elkészítette Polgármester Úr szabadságmegváltásáról 

szóló előterjesztést. Tekintettel arra, hogy Polgármester Úr foglalkoztatási jogviszonya 

2019. október 13. napjával megszűnt, indokolt ki nem adott szabadságainak pénzbeli 

megváltása. Ennek alapja Polgármester Úr hatályos illetménye, bruttó 548.400 Ft. Ki 

nem adott szabadsága 64 nap. 2019-ben 250 munkanap van, ezért a 64 napra eső bruttó 

összeg 1.648.954 Ft. Kérem, aki ezek alapján egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

97/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek 

javasolja, hogy Juhász Béla  polgármester 2019. október 13. napján fennálló ki nem 

adott szabadságának megváltását fogadja el. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

                                                                                            

13/ Telekom torony területbérleti szerződésének meghosszabbítása                                                                                                                             

Bácskai Edit: Az előterjesztés értelmében Sződliget Önkormányzata 1997. április 24-én bérleti 

szerződést kötött az akkor még Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt-vel a Sződliget, 

külterület 038 hrsz-ú ingatlan 200 m2-es területére vonatkozóan. A szerződésben foglaltak 

szerint bérlő jogosult volt egy 50 m magas antennatartó oszlop állítására, valamint antennák 

telepítésére. A bérleti díj 100.000 Ft/év. A terület megosztásra került, 038/1, és 038/2 hrsz-ú 

területre, így ezt követően már a 038/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozott a szerződés, amelyet 22,5 

évre kötöttek. Tekintettel arra, hogy a bérlő a bérleti díjat mindig határidőre megfizette, és az 

eredeti szerződésnek megfelelően minden évben a fogyasztói árindex alapján emelte, javasolom 

a bérleti szerződés meghosszabbítását. 

Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

98/2019. (XI.4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy hosszabbítsa meg a bérleti szerződést a Magyar Telekom Nyrt-

vel a Sződliget, külterület 038/1 hrsz-ú ingatlan bérlésére vonatkozóan, melyen 

Bérlő az 1997. április 24-én kötött eredeti bérleti szerződésnek megfelelően rádió- 

és mikroantennákat telepített és üzemeltet azóta is. 

A bérleti szerződés díja 2019. évben 631.849.- Ft, mely összeg ezt követően először 

2021. január 1-jén emelkedik automatikusan a KSH által a tárgyévet megelőző évre 

vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex mértéke alapján. 

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Magyar Telekom Nyrt-vel 

történő bérleti szerződés meghosszabbítására. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, a nyílt 

ülést berekesztem. 

 

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Törőcsik Edit                   Bácskai Edit 

        jegyző              bizottság elnöke 
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