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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. február 4. 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 4 fővel, határozatképes, Ritzl Gergely képviselő társunk betegség miatt távolmaradt. 

A meghívóban jelzett napirendhez képest néhány változtatást szeretnék kérni. Tekintettel arra, 

hogy a 2. napirendi pontban szereplő Sződliget település közigazgatási területén a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére kijelölt közszolgáltatóval kötendő megállapodás és a közszolgáltatás tartalmáról 

szóló rendelet elfogadása előterjesztést nem kaptuk meg, szeretném kérni annak levételét  a 

napirendről.  

dr.Törőcsik Edit: Az előterjesztés nem készült el, tekintettel arra, hogy a rendelet 

mellékleteként szerepelnie kell a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére kijelölt közszolgáltatóval megkötött megállapodásnak. A mai 

napig a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelő közszolgáltatót nem találtunk. A 

rendeletet azonban meg kell alkotnia a testületnek, de ebben az esetben más az eljárás. 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Jegyző Asszony. Kérem a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, aki egyetért a 2./ napirendi pont napirendről történő levételével, kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

napirendi pont levételét elfogadta.  

Bácskai Edit:  A meghívóban szereplő napirenden kívül egy új napirendi pont felvételét is 

szeretném kérni, a Kezdeményezés Bessenyei György-díj miniszeri elismerés adományozására 

című előterjesztést. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

napireni pont felvételét elfogadta. 

Bácskai Edit. Köszönöm. Kérem, aki így, a teljes napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetése (rendelet) 

2./Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (………………...) önkormányzati rendelete a közterület használatáról 

3./ Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

4./ HÉSZ módosítás – Partnerségi egyeztetés és véleményezési szakasz lezárása 

5./ Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott     

     köztisztviselők vonatkozásában 

6./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

7./ A Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi zárva tartása 

8./ Csoportos energia beszerzés 

9./ Könyvvizsgáló kiválasztása a 2019. évre 
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10/ Javaslat korszerűsített vízkorlátozási terv elfogadására 

11/ Kezdeményezés Bessenyei György-díj miniszeri elismerés adományozására 

 

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetése (rendelet) 

Bácskai Edit: Megkaptuk az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését. A 

költségvetés kiadási és bevételi főösszege 567.907 eFt. A költségvetés részletesen tartalmazza 

a beruházásokra, fejlesztésekre fordítandó kiadásokat. Tartalmazza továbbá a működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások kimutatását, a személyi jellegű kiadásokat, valamint a 

dologi jellegű kiadások részletezését. Tételesen szerepel a játszótér építés, bölcsőde építés 

pályázati önrésze, Radnóti szobor is.   

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

dr. Czirjákné Tábori Györgyi:Az önkormányzat Művelődi Ház soránál mit takar a 190.000 Ft-

os tervezet? 

Juhász Béla: A Közösségi Ház vezetője hangszórót szeretne, mert a régi tönkrement. 

Bácskai Edit: Köszönöm szépen, ha egyéb észrevétel nincs, kérem szavazzunk. Aki el tudja 

fogadni a 2019. évi költségvetés tervezetét, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

9/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 

rendelet elfogadását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2./Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (……) önkormányzati rendelete a közterület használatáról 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy Jegyző Asszony az előterjesztő, átadom a szót. 

dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Elnök Asszony. 2012-ben alkotta meg a Képviselő-testület 

a régi, közterületek használati rendjéről szóló rendeletet. A mindennapjainkban felmerülő valós 

problémák megoldására azonban egy új, aktualizált rendelet megalkotása vált szükségessé. 

Alapfeltétele, hogy mindenkire és mindenre vonatkozik ami településünk területén történik, és 

igazodik a kor elvárásaihoz. Kérem tárgyalják meg és fogadják el a rendeletet. 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Jegyző Asszony. Valóban szükséges volt a rendelet 

aktualizálása és úgy gondolom ez az egységes szerkezetű rendelet megfelel napjaink 

elvárásának.  

dr. Csányi István: A rendelet 16.§ (3) bekezdése számomra nem egyértelmű. Kérem Jegyző 

Asszonyt szíveskedjék ezt a bekezdést átdolgozni.  

dr. Törőcsik Edit: Köszönöm az észrevételt, javításra kerül. 

Bácskai Edit. Köszönöm. Ha egyéb észrevétel nincs, kérem szavazzunk. Aki egyetért a 

rendelet-tervezetben foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

10/2019. (II. 4.) határozata 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (………………...) önkormányzati rendelete a közterület használatáról 

 szóló rendelet elfogadását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

3./ Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Bácskai Edit: A jogszabály értelmében Polgármester úrnak minden év február 28. napjáig 

elkészíti szabadságának ütemezését, amelyet a képviselő-testület jóváhagy. Ebben az évben is 

elkészült az ütemterv, tekintettel arra, hogy októberben önkormányzati választások lesznek, 

természetesen addig próbálja kivenni Polgármester úr az eddig ki nem vett szabadságát.  

Kérem, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Tari Istvánné: Szeretném jelezni, hogy a szabadság ütemezése alkalmával nem vették 

figyelembe az esetleges pihenőnapokat. Kérem ennek megfelelően számolják át újra. Benne 

maradt 4 pihenőnap, amire kell szabadságot kiírni. 

Bácskai Edit: Köszönöm az észrevételt Alpolgármester Asszony. Kérem, aki a javításokkal 

együtt el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

11/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy eleget téve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. 

törvény 225/C.§ -ban foglaltaknak, Juhász Béla polgármester szabadságát 2019. 

évre a következők szerint hagyja jóvá: 

- február 4-től – február 18-ig                    11 nap 

- március 19-tól - március 29-ig                   9 nap 

- április 8-tól - április 18-ig                          9 nap 

- május 13-től - május 24-ig                       10 nap 

- június 11-től -  június 21-ig                       9 nap  

- július 02-től - július 12-ig                          9 nap 

- augusztus 21-tól - augusztus 31-ig            8 nap 

- szeptember 26-tól - október 5-ig               9 nap 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

4./ HÉSZ módosítás – Partnerségi egyeztetés és véleményezési szakasz lezárása 

Bácskai Edit: Az elmúlt évben fogadta el a Képviselő-testület, hogy a hatályos Helyi Építési 

Szabályzat felülvizsgálatát, szabályozási és beépítési paramétereinek módosítását, valamint a 

HÉSZ és a TKR közötti összhang megteremtését kezdeményezi. A nyilvánosság bevonását 

követően a véleményezési szakasz lezárult, a közreműködő hatóságok válaszai visszaérkeztek.  

A határozati javaslat elfogadásával felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervező által 

elkészített dokumentációt az állami főépítésznek megküldje. 

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

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

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

12/2019. (II. 4.) határozata 

a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés és 

véleményezési szakasz lezárásáról 

 

1. Sződliget nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2018. (XI.8.) 

sz. Kt. határozatával megindított helyi építési szabályzat módosításához az 1/2019. 

(I.21.) sz. Kt. határozatában megállapította a Partnerségi egyeztetés szabályait, és a 

határozatban foglaltak szerint ismertette a Partnerekkel a véleményezési 

dokumentációt. A rendelkezésre álló idő alatt a partnerek közül csak a szomszédos 

önkormányzatok nyilvánítottak véleményt, melyek közül mindegyikük egyet értett 

a véleményezésre megküldött tervdokumentációval. 

 

2. Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: "R") 39.§ (2) bekezdése szerint Sződliget 

helyi építési szabályzatának módosítása során a partnerektől, az államigazgatási 

szervektől érkezett észrevételeket az azokra adott, mellékelt, Tervezői válaszokban 

foglaltak szerint. 

  

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, 

hogy fentieknek megfelelően, a partnerségi egyeztetés, valamint a helyi építési 

szabályzat véleményezési szakasza jelen döntéssel lezárult.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tervező által összeszerkesztett 

dokumentációt a "R" 40.§ (1) bekezdése szerinti végső véleményezésre az illetékes 

Állami főépítésznek megküldje.  

 

Melléklet: Tervezői válaszok táblázata 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

5./ Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a 

foglalkoztatott  köztisztviselők vonatkozásában 

Bácskai Edit: Jegyző Asszony az előterjesztő, átadom a szót. 

dr. Törőcsik Edit:  Az előterjesztésben felsoroltam a jogszabályokat, amelyet tartalmazzák a 

köztisztviselők egyéni teljesítményértékelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat. A 

teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. Legalább kettő 

teljesítményértékelés eredménye együttesen adja meg a minősítését. 2019. évre kiemelt 

figyelmet kell fordítani a Képviselő-testület gazdasági programjának végrehajtására, valamint 

a belső szervezeti hatékonyság növelésére. Természetesen az előterjesztés részletesen 

tartalmazza a 2019. évre kitűzött kiemelt célokat.  

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Jegyző Asszony, kérem aki el tudja fogadni a határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

13/2019. (II. 4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
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meghatározásához, 2019. évre az önkormányzat kiemelt céljainak átfogó keretét  

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jegyzőre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket a meghatározott célok figyelembevételével  

határozza meg. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

6./ Háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

Bácskai Edit. Megkaptuk az orvosok és a védőnők szokásos éves beszámolóját. dr. Sipos Lajos 

beszámolója nem érkezett meg. A beszámolók a tájékoztatás mellett kéréseket is tartalmaznak 

melyeket természetesen lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni. 

Kérem, aki el tudja fogadni a beszámolókat, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

14/2019. (II. 4.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat 

2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint 

fogadja el.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetésében 15 millió forintot különít el az orvosi rendelő felújítására. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

7./ A Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi zárva tartása 

Bácskai Edit: Óvodavezető Asszony elkészítette javaslatát az óvoda 2019. évi zárva tartási 

idejére. Az előterjesztés értelmében Óvodavezető Asszony egyeztetett a csörögi Csiri-Biri 

Napközi Otthonos óvoda vezetőjével, az egyeztetést követően tette meg javaslatát. 

Kérem, aki javasolja a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

15/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján - a Sződliget Nagyközség Önkormányzata 

fenntartásában működő Csemeteliget Napközi Otthonos  Óvoda 2019. évi zárva 

tartását az alábbiak szerint határozza meg:  

 

Nyári zárva tartási idő: 2019.07.01. –  2019.07.21.   Nyitás: 2019.07. 22. (hétfő) 

Téli zárva tartási idő:    2019.12.30. – 2020. 01. 01. Nyitás: 2020. 01.02. (csüt.) 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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8./ Csoportos energia beszerzés 

Bácskai Edit: A Sourcing Hungary kft egy beszerzésekre szakosodott független beszerzési 

szakértő szervezet. A piaci információk birtokában partnereik számára komoly 

megtakarításokat érnek el. Az elmúlt időszakban több mint 1953 fogyasztó esetében ért el 

jelentős – tagonként 0,2 – 4 millió forintos – megtakarítást. Ez a megtakarítás nálunk is 

jelentkezett, hiszen mi is szerződtünk már a céggel. Ennek ismeretében javasolom a határozati 

javaslat elfogadását.   

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

16/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy felhatalmazza Juhász Béla polgármestert a Sourcing Hungary 

Szolgáltató Kft. által Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítása tárgyában 

megküldött „Meghatalmazás és Nyilatkozat” aláírására.  

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

9./ Könyvvizsgáló kiválasztása a 2019. évre 

Bácskai Edit:  Átadom jegyző Asszonynak a szót. 

dr. Törőcsik Edit:  Köszönöm a szót Elnök Asszony. Mint minden évben most is három helyről 

kértünk árajánlatot, a felkérésben megjelöl határidőig 1 helyről érkezett be ajánlat. 

A Danubius Expert Audit Kft. árajánlata 480.000 Ft + ÁFA.  

Bácskai Edit: Köszönöm Jegyző Asszony.  Kérem, aki el tudja fogadni a határozati javaslatban 

foglalt árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

17/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a 2019. évi költségvetési beszámoló és mérleg hitelesítésével a 

Danubius Expert Audit Kft-tbízza meg. 

 

A képviselő-testület a fenti feladatokra 2020. évi költségvetésébe .480.000 Ft+ 

ÁFA.összeget biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálóval a 

szerződést megkösse.  

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

10/ Javaslat korszerűsített vízkorlátozási terv elfogadására 

Bácskai Edit. A DMRV Zrt. jóváhagyásra megküldte a Korszerűsített Vízkorlátozási 

Tervet azzal, hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk el.  A terv felsorolja a vízkorlátozás 
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eseteit, az ezekkel járó korlátozásokat, a korlátozás alatt tiltott tevékenységeket, ill. a 

korlátozás mértékét. Reméljük nem kerül sor korlátozásra. Javasolom ennek 

elfogadását. 

Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

18/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

DMRV/18-52/2019.UFU számú Korszerűsített Vízkorlátozási Tervet. 

 
Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

11/ Kezdeményezés Bessenyei György-díj miniszeri elismerés adományozására 

Bácskai Edit: A nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére a kormányzat döntést hozott 

arról, hogy újra lehetőség lesz a Bessenyei György díj elnyerésére. Ez a díj azoknak a 

közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedő 

közművelődési tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel és új módzserek 

kidolgozásával szolgálják a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését. Ebben az évben 

– egyszeri alkalommal – 10 szakembert kívánnak ezzel a díjjal jutalmazni. Tekintettel arra, 

hogy Tóthné Kovács Krisztina évek óta magas szakmaisággal végzi munkáját, támogatom a 

határozati javaslatban foglaltakat. Kérem, aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

19/2019. (II. 4.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy Tóthné Kovács Krisztina közművelődési szakembert a magyar 

állam által adományozható Bessenyei György-díj miniszeri elismerésre. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

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 
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