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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 17. napján 

a Sződligeti Közösségi Házban (Sződliget, Szent István u. 29.) 16.00 órakor megtartott 

Képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Juhász Béla: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Sipos Gergő képviselő társunk hiányzik.  Tisztelettel 

köszöntöm a megjelent vendégeket, képviselőket, Jegyző Asszonyt.   

Napirend előtt néhány szóban szeretném Önöket tájékoztatni. 

Örömhír, hogy két pályázattal is nyertünk! az egyik pályázat az „Egyszemélyes intézmények 

találkozójának megrendezése”, 300.000 Ft-ot nyertünk, a másik pedig a Hooligans koncert 

megrendezésére nyertünk 1.000.000 Ft-ot.  

Ebben az évben nem emelünk adót, viszont szeretnénk optimalizálni az adóbevételeket. Az 

adócsoport építményadó tekintetében adatfrissítést végez, az ingatlanokra kiadott 

használatbavételi engedélyekkel összeveti az ingatlan tulajdonosok által benyújtott 

adóbevallást.  Ezzel kapcsolatban átadom Jegyző Asszonynak a szót.  

dr. Törőcsik Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr.  Szándékunkban áll és szükséges 

összevetni az építményadó bevallásokat, az ingatlan használatbavételi engedélyében 

foglaltakkal. Aki úgy gondolja, hogy az építményadó bevallást nem megfelelően töltötte ki, 

lehetősége van önellenőrzésre. A lakók által szolgáltatott adatokat minden esetben összevetik 

az adós kollégák a használatbavételi engedélyben foglaltakkal. Az építményadót visszamenőleg 

5 évre lehet kivetni, ezzel élünk is, ill. mulasztási bírságot áll módunkban kiszabni, amennyiben 

a dokumentáció alapján ez indokolt.   

Juhász Béla: Köszönöm Jegyző Asszony. Már az előző ülésen is tárgyaltuk, hogy rendkívül 

magas az étkezési térítési díjakból eredő kintlévőség. ez az összeg 2019. 12.31.napján 

1.931.188 Ft volt. Tekintettel arra, hogy a tartozók nevét adatvédelmi okokból nem lehet 

nyilvánosságra hozni, önkormányzatunk a tartozások behajtására fizetési meghagyást bocsát ki, 

melyet bírósági úton érvényesítünk.  

dr. Törőcsik Edit: Valóban, a szülők felszólitást kaptak a tavalyi év végén, ennek ellenére sokan 

mégsem fizették be az étkezési térítési díjat. Ezt adók módjára nem tudjuk behajtani.  

Juhász Béla: Kérem mindenkit, hogy fizessék be az étkezési díjat, mert ellenkező esetben a 

fizetendő tartozás fizetési meghagyással végrehajtóhoz kerül, amelyen a végrehajtási díj is 

többletköltségként jelentkezni fog. Ez sokszor több, mint a befizetendő összeg. Köszönöm 

szépen, és most nézzük a lejárt határidejű határozatokat. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha 

nincs, kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.  

Juhász Béla. Köszönöm.  A meghívóban szereplő napirendhez képest egy változtatást szeretnék  

a „Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi zárva tartása ” c. napirendi pont felvételét 

szeretném kérni. Kérem aki változtatást el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.  
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az  

„ Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi zárva tartása ” c. napirendi pont felvételét 

elfogadta.  

Juhász Béla: Köszönöm. Kérem, aki a teljes napirendet el tudja fogadni, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a 

teljes napirendet elfogadta.  
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NAPIREND 

 

1./ Az önkormányzat intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló  

     rendelet megalkotása  

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

3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről 

4./ A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve 

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

     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének  

     meghatározása 

6./ Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

7./ A Sződliget, Akácos u. 64. (1770 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása 

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások                                                                                                                                                                         

8./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban                                                                                                 

9./ Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi zárva tartása 

 

1./ Az önkormányzat intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról 

szóló rendelet megalkotása  

Juhász Béla:  Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk már 5 éve nem emelte az étkezési térítési 

díjakat. Ahogy napirend előtt is tájékoztattam Önöket, nagyon sok kintlévőséget tapasztaltunk, 

mind az étkezési térítési díjakat befizetését, mind a  konyha működését illetően.  Az elmúlt 5 

évben nagymértékű élelmiszer áremelkedés volt, így a drágulás kompenzálására 2 millió 

forintot kellett átcsoportosítani a konyha működésére. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

tárgyalták-e ezt a napirendi pontot? 

Bácskai Edit: Természetesen tárgyaltunk, és egyetértettünk abban, hogy a 2015 óta sokat 

drágultak az élelemiszerek. Eltelt négy év a rendelet módosítás óta, most már szükséges emelni 

a térítési díjakt. Figyelembe véve az áremelkedéseket, nem tartjuk túlzónak az emelés mértékét.  

Juhász Béla:  Köszönöm szépen Elnök Asszony.  A javasolt árak pontosan megegyeznek a 

sződi térítési díjakkal.  A település lakosságszáma és a tanulói létszám is kb. akkora mint a 

sződligeti létszámok, ezért módosítottuk hasonlóan az árakat is. A rendelet módosult még a 

tekintetben is, hogy február 1-jét követően előre fizetéssel kérjük rendezni az étkezési díjakat. 

Tehát februárban két csekket kapnak a szülők.   

Kérem, aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi rendeletet alkotta: 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének  

  1/2020. (I. 20.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat intézményei által biztosított  étkeztetés intézményi térítési díjáról 

 
A Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

módosított 1993. évi III. tv. 115. szakasz /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A rendelet a Sződliget Nagyközség Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodásért 

fizetendő intézményi térítési díjakra terjed ki.  

 

2.§  Az önkormányzat intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai: 
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     háromszori étkezés:    csak ebéd : 

a.) óvoda (3-6 éves)                  490.- Ft/nap        - 

b) iskola (6-14 éves, 1-8. o-ig)                       560.- Ft/nap                380.-Ft/nap                   -  

c.) felnőtt étkezők (kötelező)                -   585.-Ft/nap 

d.) vendég étkezők                                                -               720.-Ft/nap 

 

 

(2)  A rendelet 2. § -ban meghatározott esetekben a fizetendő térítési díj az ÁFA-t tartalmazza. 

 

(3) A módosított 1993. évi III. tv. 115. szakasz /3/-/4/ bekezdése határozza meg a térítési díj fizetési 

kötelezettség csökkentésének, illetve elengedésének feltételeit. 

 

(4) A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésére a polgármester jogosult. 

 

(5) Az étkezési térítési díjat előre, a  számlán jelzett időpontig  kell befizetni. 

 

3.§ A képviselő-testület a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért az étkezési térítési díjon 

felül intézményi térítési díjat nem állapít meg. 

 

4.§  A rendelet 2020. február 1. napján  lép hatályba.  

 

5.§  A rendelet hatálybalépésével a 12/2018.(XI. 12.) számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

 Dr.Törőcsik Edit                 Juhász Béla  

  jegyző                polgármester 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2020.  január 20. napján kihirdetésre került. 

 

 

Dr. Törőcsik Edit  

jegyző 

 

 

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

Juhász Béla. Kérdezem Elnök Asszonyt, tárgyalták-e ezt a napirendi pontot?  

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Természetesen tárgyaltuk.  Természetesen a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  Polgármester Úr ismét beszámol az elmúlt 

negyedévben végzett tevékenységéről. Ebben az elszámolási időszakban 1 fő részesült 

méltányossági ápolási díjban, 5 fő kapott eseti segélyt, lakásfenntartási támogatásra 8 fő 

jogosult, temetési segélyre nem nyújtottak be kérelmet. Természetben nyújtott önkormányzati 

segély ebben a beszámolási időszakban nem volt.  

A beszámolási időszakban 20 fő részesült szociális gondozásban, ebből 3 fő az új gondozott, 

egy gondozott elhunyt. Szociális étkezést 24 fő részére juttattunk, ebből 5 fő ingyenesen, 3 fő 

50%-os kezdeménnyel étkezhetett. A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony.   Kérem, aki el tudja fogadni a beszámolót, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 17.) határozata 
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Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a polgármester átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját 2019. negyedik negyedévére 

vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről 

Juhász Béla: Átadom a bizottságnak a szót.  
Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Elkészítettem a minden év januárjában 

esedékes beszámolót a munkánkról. 2019. évben bizottságunk 8 alkalommal tartott a munkaterv 

szerinti, és két alkalommal zárt ülést. Rendkívüli ülésünk az elmúlt évben nem volt. Összesen 

110 határozatot hoztunk. A beszámoló tartalmazza továbbá témakörökénti bontásban a 

határozatok számát. Kérem a beszámoló elfogadását. 

Juhász Béla: Köszönöm Elnök Asszony. Kérem, aki elfogadja a bizottság beszámolóját, 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (I. 17.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

2019. évi beszámolóját elfogadja. 

    

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

4./ A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve 

Juhász Béla. Ismét Elnök Asszonyé a szó. 

Bácskai Edit: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Decemberi ülésünkön elfogadtuk a Képviselő-

testület 2020. 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. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (I. 17.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 

munkatervét elfogadja.  

 

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 2020. XII. 31. 

Felelős:   Biz. elnöke, illetve jegyző 
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5./ Sződliget Nagyközség saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből    

     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének  

     meghatározása 

Juhász Béla: A települési önkormányzatoknak minden évben el kell készíteni az önkormányzat 

saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló 

előterjesztést. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk jól gazdálkodik, 120 millió forint 

szabadon felhasználható összeg van a számlánkon, amelyből 20 millió az épülő bölcsőde 

önrészét képezi.  Adósságot keletkeztető ügylet nincs és nem várható. Elnök Asszonynak 

átadom a szót. 

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. 

Juhász Béla. Köszönöm Elnök Asszony, előterjesztés szerint bocsátom szavazásra a határozati 

javaslatot, kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (I. 17.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 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: 

                 2020. : 105.500 E Ft. 

                                                        2021.:  104.850 E Ft 

                                                        2022.:  105.320 E Ft 

                                                        2023.:  105.250 E Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köztelezettségek:   

2020. :0 

2021. :0 

2022.: 0 

2023.: 0  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Juhász Béla: Sződliget Község képviselő-testülete, mint a Sződligetért Közalapítvány alapítója, 

2011-ben döntött az új kuratórium tagjainak kinevezéséről.  

Tekintettel arra, hogy a kuratórium tagjai közül időközben elköltöztek, illetve elfáradtak új 

kuratórium kinevezése vált szükségessé. 
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A Sződligetért Közalapítvány kuratóriumába javaslom:  

Bakonyi-Szabó Krisztinát, aki egy nagyon agilis fiatal hölgy, a Liget Karácsony rendezvényen 

részt vett segítőként,  Nagy Katalint, őt a Baba-mama Klubból ismerthetjük, és dr. Czirjákné 

Tábori Györgyit, akit nem kell bemutatnom, hiszen az elmúlt ciklusban önkormányzati 

képviselő volt. 

Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (I. 17.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a 

Sződligetért Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi személyeket választja:  

 

Kuratórium elnöke: Bakonyi-Szabó Krisztina  (2133 Sződliget, Dr. Kemény J. u. 26.) 

Kuratórium tagjai:   Nagy Katalin (2600 Vác, Horgásztói u. 13.) 

                                     dr. Czirjákné Tábori Györgyi tagnak, (2133 Sződliget, Nyárfa köz 17.)  

 

A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a Sződligetért Közalapítvány 

Kuratóriumában történt változást követően az alapító okirat módosításáról 

gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

7./ A Sződliget, Akácos u. 64. (1770 hrsz) alatti ingatlan villamos-energia ellátása 

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások                                                                                                                                                                         

Juhász Béla. Természetesen, mint minden alkalommal, most is hozzájárulunk az Akácos u. 

64. sz. alatti ingatlan villamos-energia ellátásának kiépítéséhez, a határozati javaslat azonban 

tartalmaz feltételeket. Kizárólag földkábeles vezetékkel, az aszfal megbontása nélkül lehet a 

bekötést elvégezni minél gyorsabban, lehetőleg rövid ideig akadályozza a forgalmat. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2020. (I. 17.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást a Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) részére a 

Sződliget 1770 hrsz-ú, Akácos u. 64. alatti ingatlan villamos-energia ellátása 

kiépítéséhez. 

 

                   Kikötések: A villamos-energia ellátást kizárólag a terv szerinti földkábeles 

csatlakozóvezetékkel, az Akácos utca burkolatának megbontása nélkül, fúrással 

lehet megoldani. 

  

Az esetlegesen felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, 

valamint az útlezárás kapcsán mindkét irányú forgalom biztosítását meg kell 

szervezni. 
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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 

 

8./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban                                                                                                 

Juhász Béla: Az előző Képviselő-testületi ülésen már tárgyaltuk ezt a napirendi pontot. Zavar 

keletkezett a konyha működésében, ami sajnos sokba került. Élelmezésvezető Asszonytól 

megkaptuk a kért adatokat, amelyeket Takács Zsuzsa Képviselő Asszony átnézett. Ezt követően 

még néhány kérdés merült fel, amelyre még válaszokat kell kapnunk. 

/Polgármester Úr felolvassa a határozati javaslatban szereplő szempontokat./  

Tekintettel arra, hogy Élelmezésvezető Asszony betegállományban van, természetesen 

meghívjuk a következő Képviselő-testületi ülésre is. 

/Sipos Gergő képviselő úr 16.27 órakor megérkezett./ 

Kérem, aki előterjesztés szerint el tudja fogadni a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (I. 17.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata a tapasztalt élelmiszervásárlási hiánnyal 

kapcsolatban a következő döntést hozza. 

 

2020. január 31.napjáig az Élelmezésvezető készítsen beszámolót és pontos 

kimutatást a következő szempontok figyelemebételével: 

 

- Havi élelmiszerfelhasználás 2015, 2016 és 2017 évre, mivel az indoklásban azt     

   írja, hogy 2015-től emelkedtek drasztikusan az árak. 

- 2019. március, április és június havi étlapok, ugyanis ebben a három hónapban  

   ugrott meg jelentősen az élelmiszerfeszhasználás a leadott adatok alapján. 

- A konyhai alkalmazottak hiányzásainak kimutatása, havi lebontásban a kieesett  

  napok darabszámának feltüntetésével a mellékelt táblázat szerint. 

-  Lista az aktuális élelmiszerbeszállítókról, mivel a beszámolóban csak a New  

  Gold Kings szerepel. 

- A jelenleg aktuális konyhai helyettesítési rend. 

 

Felelős: Élelmezésvezető 

Határidő: 2020. 01. 31. 
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9./ Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi zárva tartása 

Juhász Béla:  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a Képviselő-

testüknek kell elfogadni és dönteni az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről. Óvodavezető 

Asszony eljuttatta a javaslatot. Tájékoztatott arról, hogy az óvoda zárva tartási idejében a 

csörögi Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akik igénybe kívánják 

venni az ellátást. Kérem, aki el tudja fogadni az óvoda éves zárva tartását a határozati javaslat 

szerint, kézfelemeléssel jelezze. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) az 

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (I. 17.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja 

alapján - a Sződliget Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő 

Csemeteliget Napközi Otthonos  Óvoda 2020. évi zárva tartását az alábbiak szerint 

határozza meg:  

 

         Nyári zárva tartási idő: 2020.07.06. – 2020. 07.31.   Nyitás: 2020. 08. 03. (hétfő) 

         Téli zárva tartási idő:    2020.12.28. – 2021. 01. 01.  Nyitás: 2021. 01. 04. (hétfő) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

 

Juhász Béla: Tekintettel arra, hogy a napirend végére értünk, mai testületi ülésünket 

berekesztem. Mindenkinek jó pihenést kívánok. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

    

  dr. Törőcsik Edit                                          Juhász Béla  

  jegyző            polgármester 

 


