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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. január 14. 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 5 fővel, teljes létszámmal határozatképes. A meghívóban jelzett napirendtől nem 

kívánunk eltérni, kérem aki ezt el tudja fogadni,  kézfelemeléssel jelezze. 

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

napirendet elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019.(I. …)     

     önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök,    

     településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó   

     partnerségi egyeztetési rendeletéről  

2./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről 

4./ A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve 

5./ Sződliget Nagyközség saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből    

     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének  

     meghatározása 

6./ Önerő biztosítása a „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázathoz 

7./A„PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázat pályázati dokumentáció  

    elkészítőjének kiválasztása  

 

 

1./ Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019.(I. …)     

     önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, településrendezési      

     eszközök, településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására  

     vonatkozó partnerségi egyeztetési rendeletéről  

Bácskai Edit:  Ezt a napirendi pontot az előző Képviselő-testületi ülésen már tárgyaltuk. A 

HÉSZ módosítása során a teljes körű nyilvánosság és a partnerek alkotó közreműködésének 

biztosítása érdekében meg kell alkotnunk a Partnerségi Egyeztetési Rendeletet, amely 

szabályozza a partnerségi egyeztetés szabályait. 

Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

1/2019. (I. 14.) határozata 

   Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek     

   a    Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  ( /2018. (XII.  )   a  

   településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet, arculati   

   kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési  rendelet  

   megalkotását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

2./ Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Bácskai Edit: Polgármester Úr ismét beszámol az elmúlt negyedévben végzett tevékenységéről. 

Ebben az elszámolási időszakban 2 fő részesült méltányossági ápolási díjban, 3 fő kapott 

szociális segélyt, 2 fő részére került kifizetésre temetési segély, lakásfenntartási támogatásra 12 

fő jogosult, és 12 fő kapott tűzifát.  

A beszámolási időszakban 19 fő részesült szociális gondozásban, ebből 1 fő az új gondozott. 

Szociális étkezést 26 fő részére juttattunk, ebből 7 fő ingyenesen, 2 fő 50%-os kezdeménnyel 

étkezhetett. Kérdezem van-e kérdés, észrevétel, ha nincs kérem szavazzunk. Aki el tudja 

fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

2/2019. (I. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnbek, hogy fogadja el a polgármester átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

szóló beszámolóját 2018. negyedik negyedévére vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

 

3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről 

Bácskai Edit: Elkészítettem a minden év januárjában esedékes beszámolót a munkánkról. 2018. 

évben bizottságunk 10 alkalommal tartott a munkaterv szerinti, két alkalommal rendkívüli és 

két alkalommal zárt ülést. Összesen 134 határozatot hoztunk. .A beszámoló tartalmazza továbbá  

témakörökénti bontásban a határozatok számát. Kérem, ha elfogadják a beszámolót, 

kézfelemeléssel szavazzunk. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

3/2019. (I. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság 2018. évi beszámolóját fogadja el.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 
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4./ A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve 

Bácskai Edit: Decemberi ülésünkön elfogadtuk a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét. 

Ehhez kapcsolódóan készítettem el a Pénzügyi Bizottság munkatervét, amely természetesen 

szorosan kapcsolódik a testület munkatervéhez. A megszokottak szerint a Képviselő-testületi 

ülést megelőző hétfőn kerül megtartásra a bizottság ülés, a megszokott időpontban. 

Kérem aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

4/2019. (I. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkatervét 

fogadja el.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet az 

9/2015.(IX. 14.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglaltak 

szerint az érintetteknek küldje meg.  

   

Határidő: azonnal, illetve 2019. XII. 31. 

Felelős: Biz. elnöke, illetve jegyző 

 

5./ Sződliget Nagyközség saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből    

     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének  

     meghatározása 

Bácskai Edit: Jogszabály rendelkezik arról, hogy az önkormányzat évente, legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét. Az előterjesztés alapján Sződliget Nagyközség Önkormányzat 

vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ilyen ügylet nem várható. 

Kérem ha nincs kérdés, észrevétel, szavazzunk. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot,   

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

5/2019. (I. 14.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § -a alapján az önkormányzat saját 

bevételeinek, valamint a Magyarország  gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg:             

Saját bevételek összege: 

 

2019. : 105.585 E Ft. 

2020. : 105.500 E Ft. 

                                                         2021.:  104.850 E Ft 

                                                         2022.:  105.320 E Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köztelezettségek: 
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2019. :0 

2020. :0 

2021. :0 

2022.: 0 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

 

6./ Önerő biztosítása a „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázathoz 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót, kérem szíveskedjék tájékoztatni a pályázat 

részleteiről. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony a szót. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a 

Pénzügyminisztérium pályázatot hirdet Pest megyei települések infrastrukturális 

ellátottságának javítására, felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére. Az 

előterjesztés részletesen tartalmazza az elszámolható költségeket. 

Az első határozati javaslat tartalmazza a munkanemeket és a tételes megvalósítási költséget. A 

pályázat önrésze 5.495.000 Ft, ehhez kérem a bizottság, illetve a Képviselő-testület 

hozzájárulását. 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást. A magam részéről nagyon örülök, hogy végre 

korszerűsítésre kerül a csapadékvíz-elvezető rendszer, reméljük eredményes lesz a pályázatunk, 

javasolom a határozati javaslat elfogadását, az önrész biztosítását. Kérem, aki egyetért a 

határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

6/2019. (I. 14.) határozata 
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be a Pénzügyminisztérium által a települések infrastrukturális ellátottságának javítása, 
csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, a települési csapadékvíz-gazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása érdekében kiírt PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú 
felhívására, összesen 109.900.000 Ft összértékben, az alábbiak szerint: 

A projekt összköltsége: bruttó 109.900.000 Ft 
A támogatás keretében igényelt támogatás összege: 104.405.000 Ft 
Saját forrás (önrész) összege: 5.495.000 Ft 
 

  Terület megnevezése Helyrajzi száma Megvalósítandó munkanemek 

Megvalósítás 

költsége 

          

1. Építési tevékenység     

1 

Bánya utca, Meggyfa 

utca, Orgona utca, 

Pipitér utca, Tulipán 

utca, Akácos út, 

Nyárfa köz, Nyárfa 

utca, Viola utca, 

Rózsa utca, Liliom 

utca, Ibolya utca, 

Rezeda utca, Jácint 

1618, 1600, 1752, 

1792, 1578, 1561, 

1564, 1764, 1736, 

1768, 1415, 1439, 

1469, 1763, 1449, 

1417/3, 1397, 1459, 

1280/12, 1859 és 1844 

hrsz 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése: 

szikkasztóárkok ásása, beton vízelvezető folyókák 

és szikkasztókutak építése 

 

 

 100.000.000 Ft 
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utca, Jegenye köz és 

Mandula köz 

 

 

 

 

 

 

 
2. Projekt-előkészítési munkák összesen   5.000.000 Ft 

3. Közbeszerzési eljárási költségek összesen   1.000.000 Ft 

4. Műszaki ellenőri szolg. költségei összesen (max. 1%)   1.000.000 Ft 

5. Projektmenedzsment költségei összesen   2.500.000 Ft 

6. Tájékoztatás, nyilvánosság költségei összesen (max. 0,5%)   400.000 Ft 

          

Mindösszesen       

109.900.000 

Ft 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges önrész 5.495.000 
Ft-os összegű pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 
 
Bácskai Edit: Köszönöm. A második határozati javaslatban a Képviselő-testület hozzájárul a 
támogatási igény benyújtásához, a felsorolt településrészekre a csapadékvíz-elvezető 
rendszerének fejlesztésére vonatkozóan. Kérem aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

7/2019. (I. 14.) határozata 
 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett települések infrastrukturális 
ellátottságának javítása, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, a települési 
csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében kiírt 
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázaton támogatási igényt nyújtson be 
Sződliget, Barackosi településrész (Bánya utca, Meggyfa utca, Orgona utca, Pipitér 
utca, Tulipán utca, Akácos út, Nyárfa köz, Nyárfa utca, Viola utca, Rózsa utca, 
Liliom utca, Ibolya utca, Rezeda utca, Jácint utca, Jegenye köz és Mandula köz) 
csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére vonatkozóan. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 
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7./A„PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kóddal ellátott pályázat pályázati dokumentáció  

    elkészítőjének kiválasztása  

Bácskai Edit: Kérem Polgármester Urat, ismertesse ezt az előterjesztést is, hiszen ez szorosan 

kapcsolódik az előzőhöz. 

Juhász Béla: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani 

be a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázati kiíráson. A pályázati dokumentáció összeállítására, 

valamint nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok ellátására 3 vállalkozótól 

kérünk árajánlatot. Mindhárom ajánlat esetében azonos a műszaki tartalom, az előterjesztésben 

láthatják a vállalási árakat. Természetesen én a legalacsonyabb árat adó, Pro Régió Kft. ajánlatát 

javasolom elfogadni. 

Bácskai Edit:  Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr, természetesen, azonos műszaki 

tartalom mellett én is a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolom. Kérem aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

8/2019. (I. 14.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft-t 

választja a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázathoz szükséges pályázati 

dokumentáció összeállítására, valamint nyertes pályázat esetén a 

projektmenedzsment feladatok ellátására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Pro Régió Nonprofit 

Közhasznú Kft-vel történő szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy a napirend végére értünk, megköszönöm mai munkájukat, 

és a  bizottsági ülést berekesztem.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

   dr. Törőcsik Edit                   Bácskai Edit 

        jegyző              bizottság elnö 

 

 

 

 

 

 

 

 


