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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. december 9. napján 17.30 órakor Sződligeti Közös Hivatalban (2133 Sződliget, 

Szent István u. 34 - 36.) megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

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

Bizottság 4 fővel határozatképes. Huszti Szilvia jelezte távolmaradását. 

A kiküldött meghívóhoz képest egy új napirendi pontunk van, az Átcsoportosítás a konyha 

működésével kapcsolatban tárgyában. Kérem aki az új napirendi pontot el tudja fogadni 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

Átcsoportosítás a konyha működésével kapcsolatban szóló napirendi pont felvételét elfogadta 

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

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

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./ A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 

2./ Beszámoló a gyepmesteri feladatokról 

3./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről 

4./ WI-FI pályázat 

5./ Közterületek természetbeni címének feltüntetése a tulajdoni lapon 

6./ Határozathozatal a 2019. évi fennmaradó szociális keret felhasználásáról 

7./ Javaslat a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal vezetőinek jutalom  

     megállapítására 

8./ Tinódi u. 20. szám alatti felújított orvosi rendelő használaton kívüli helyiségeinek  

     hasznosítására 

9./Átcsoportosítás a konyha működésével kapcsolatban 

 

1./ A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 

Bácskai Edit: Minden évben a decemberi ülésen tárgyaljuk a Képviselő-testület következő évi 

munkatervét. Ez alapján készül el a Pénzügyi Bizottság munkaterve is. 

Minden hónap második péntekén tartjuk soros testületi ülésünket, és az ezt megelőző hétfőn 

pedig a bizottsági ülést. Természetesen Polgármester Úr, ha szükségét látja, rendkívüli ülést hív 

össze. Egyetlen kivételt látok, a nagypéntek miatt az áprilisi Képviselő-testületi ülés 2020. 

április 9. napján, csütörtökön kerül megtartásra. Van észrevétel ezzel kapcsolatban? 

Ha nincs észrevétel, kérem, aki ezzel a módosítással el tudja fogadni a 2020. évi munkatervet, 

kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

101/2019. (XII.9.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek a 2020. évi munkaterv elfogadását.   
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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 

     Felelős:    bizottság elnöke 

 

2./ Beszámoló a gyepmesteri feladatokról 

Bácskai Edit. Megkaptuk a Zöld menedéktől a 2019. évi beszámolót. Van észrevétel ezzel 

kapcsolatban? 

Juhász Béla: Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a beszámoló adatai alapján 

történik a pénzügyi elszámolás. Ez általában 100.000 forint körül szokott lenni. 

Bácskai Edit: Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr, kérem aki el tudja fogadni a Zöld 

Menedék beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

102/2019. (XII.9.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a fogadja el a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 2019. évi 

beszámolóját a gyepmesteri feladatokról.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

3./ Beszámoló a helyi adóbevételekről és kintlévőségekről 

Bácskai Edit: Megkaptuk a szokásos beszámolót a kintlévőségekről és azt hiszem 

egyetérthetünk, hogy ilyen kevés kintlévősége még soha nem volt az önkormányzatnak. Mit 

jelent az X a talajterhelési díjnál? 

Dr. Törőcsik Edit: Nincs kintlévőség talajterhelési díj esetében. 

Bácskai Edit: Gratulálok: Kérem, aki el tudja fogadni a beszámolót kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

103/2019. (XII.9.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi tartozások behajtásáról 

szóló beszámoló elfogadását. 

         Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

 

4./ WI-FI pályázat 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót. 

Juhász Béla: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza elnyertünk 

a WiFi4EU kezdeményezésen, 15.000 euro összegű támogatást ingyenes, nagy sebességű 

vezeték nélküli internetkapcsolat kiépítésére. Ahhoz, hogy meginduljon a beruházás, első 

lépésben a helyszíneket kell kiválasztani. 
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A pályázati szerződés mellékletében található mátrixban került meghatározásra a Wifi Access 

Pointok minimális darabszáma, melyet a kiépült hálózatnak tartalmaznia kell.   

Több helyszín lefedésére is van lehetőség. A bekért vélemények alapján, ideális esetben a teljes 

pályázati keretösszeg felhasználása mellett maximum 5 helyszín wifi lefedése valósítható meg. 

Javaslatokat kérek tehát a helyszínekre. 

Kékesi Gábor: A lakóparkot semmiképpen ne hagyjuk ki. 

Korbuly Levente: Én összegyűjtöttem azokat a helyszíneket, amelyek szóba jöhetnek. A Főtér, 

vasútállomás, orvosi rendelő, zöldséges (a buszmegálló lenne lefedve) lakópark, Üvegház 

Étterem, Közösségi Ház. 

Bácskai Edit: Köszönöm,  a bizottság a javaslatot befogadja, a technikai  feltételek pontos 

ismeretében dönt a testület a végleges helyszínekről. Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

104/2019. (XII.9.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a WI-FI telepítésére az alábbi helyszíneket 

jelölje ki, illetve az alábbiakban határozza meg a WI-FI-k számát és 

összetételét:  

- Sződligeti Főtér 

- Vasútállomás 

- Orvosi rendelő 

- a 2-es út melletti zöldséges (buszmegálló lefedésére) 

- Lakópark 

- Üvegház Étterem 

- Közösségi Ház 

 

      Határidő: azonnal 

      Felelős:    bizottság elnöke 

 

5./ Közterületek természetbeni címének feltüntetése a tulajdoni lapon 

Bácskai Edit: Az előterjesztésben foglaltak szerint a község területén a felsorolt utcák nevei 

hiányoznak a tulajdoni lapról, vagy javítani szükséges. Ez egy technikai jellegű döntés, kérem 

aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

105/2019. (XII.9.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 

megerősíteni, hogy Sződliget nagyközség közigazgatási területén található alábbi utcanevek a 

földhivatali alaptérkép szerint az alábbiak: 

- 1280/11 hrsz           Rezeda utca 

- 1280/22 hrsz       Rezeda utca 

- 1862 hrsz             Rezeda utca 

- 1459 hrsz             Jácint utca 

- 1280/12 hrsz             Jácint utca 

- 1417/3 hrsz  Liliom utca 

- 1561 hrsz  Pipitér utca 

- 1736 hrsz  Nyárfa köz 
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- 1768 hrsz  Nyárfa köz 

- 1752 hrsz  Meggyfa utca 

- 1792 hrsz  Meggyfa utca 

- 1764 hrsz  Akácos utca 

- 1828 hrsz  Barackos köz 

- 1844 hrsz  Mandula köz 

- 1859 hrsz  Jegenye köz 

- 1005 hrsz  Kossuth Lajos utca 

- 775/6 hrsz  Liget utca 

- 821 hrsz             Bem József utca 

- 47 hrsz             Somogyi Bacsó Béla utca 

- 158 hrsz             Somogyi Bacsó Béla utca 

- 263 hrsz             Somogyi Bacsó Béla utca 

-  

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási 

kérelem alapján a közterületek neveinek a tulajdoni lapokon történő feltüntetésének 

Földhivatalnál történő intézésére. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:    bizottság elnöke 

 

6./ Határozathozatal a 2019. évi fennmaradó szociális keret felhasználásáról 

Bácskai Edit: A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évi költségvetés szociális keretében 

fennmaradó összegéről kell döntenünk. A fennmaradó összegből a 2019. december 7. napjáig 

70. életévüket betöltött, Sződligeten állandó lakóhellyel rendelkező lakók ajándékozására 

fordítjuk. Az ajándékcsomagot 5.350 Ft értékben állítottuk össze. 2019. december 7. napjáig 

250 fő tölti be a 70. életévét. 

Ehhez kérem támogatásukat, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

106/2019. (XII.9.) határozata 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a 2019. december 7. napjáig 70. életévüket betöltött, Sződligeten 

állandó lakóhellyel rendelkező lakosok (250 fő) 5.350 Ft értékben ajándékcsomagot 

kapjanak a 2019. évi fennmaradó szociális keret terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

7./ Javaslat a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal vezetőinek jutalom  

     megállapítására 

Bácskai Edit. Polgármester úr, illetve a vácrátóti Polgármester előterjesztésében  Jegyző 

Asszonynak és Aljegyző Asszonynak jutalmazására vonatkozóan nyújtott be javaslatot. 

Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 71/2019.(XI.26.) számú 

határozatában támogatja dr. Törőcsik Edit jegyző és Matyó Anikó aljegyző jutalmazását. 

Tekintettel arra, hogy még sosem részesült Jegyző Asszony jutalomban, javasolom a határozati 

javaslatban foglalt 2-2 havi illetményüknek megfelelő jutalmazását. 

Szilágyi Krisztina: Azt szeretném kérdezni, hogy létezik valamiféle teljesítményértékelés? 
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Juhász Béla: Természetesen létezik és a legmagasabb fokozatú értékelést kapta Jegyző 

Asszony.  

Bácskai Edit: Köszönöm, kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

107/2019. (XII.9.) határozata 
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a  
Képviselő-testületnek, valamint Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-
testületének, hogy dr. Törőcsik Edit jegyző és Matyó Anikó aljegyző jutalmazására 
2.398.200.-Ft fedezetet biztosítson a 2020. évi költségvetés személyi juttatások 
során. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

8./ Tinódi u. 20. szám alatti felújított orvosi rendelő használaton kívüli helyiségeinek  

     hasznosítására 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót. 

Juhász Béla: Köszönöm a szót elnök Asszony. Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, 

hogy, mint Önök előtt is ismert, 2019-ben az önkormányzat felújította az üresen maradt 

gyermekorvosi rendelőt és hasznosítja, természetesen úgy hogy az a lakók érdekét szolgálja. 

Megtörtént a felújítás, ezért most szükséges a hasznosításra vonatkozó haszonkölcsön 

szerződés megkötése, amelyet az előterjesztéshez mellékeltem.  

Bácskai Edit: A rezsiköltség megosztásában megállapodtunk? 

Juhász Béla: Természetesen. A rezsiköltség területarányosan került megállapításra. Külön 

riasztó van bekötve mindenkinek. A szék és egyéb bútordarab önkormányzati tulajdonban van, 

azonban az összes eszközt, ami az ellátáshoz szükséges a szakorvosok hozzák.  

Bácskai Edit: Köszönöm. Kérem, aki egyetért a haszonkölcsön szerződés megkötésével, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze.  

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

108/2019. (XII.9.) határozata 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy haszonkölcsön 

szerződést köt a KALABE Bt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő Sződliget, 

Tinódi u. 20. alatti (652 hrsz) Egészségház 67 m2 alapterületű, „magánrendelő” 

megnevezésű épületrészének bérbeadására vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a KALABE Bt-vel történő 

haszonkölcsön szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

9./Átcsoportosítás a konyha működésével kapcsolatban 

Bácskai Edit: Utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Az előterjesztésben foglaltak értelmében 

kiderült, hogy a konyha működése során, december elején magas hiányt tapasztaltak a 

pénzügyes kolléganők, A hiány akkora, hogy a további, 2019. december 31-ig tartó időszakban 

plusz pénzre van szükség. Élelmezésvezető Asszony Polgármester Úr megkeresésére a 

mellékelt levelet juttatta el hozzánk. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, az első 
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az átcsoportosítást tartalmazza, 1.500.000 Ft + Áfa, azaz 1.905.000 Ft összegben, amely a 2019. 

évi tartalékból kerül átcsoportosításra. 

A második határozati javaslat, nagyon helyesen egy beszámolót és pontos kimutatást kér a 

felsorolt szempontok figyelembe vételével.  Kérem, aki el tudja fogadni az átcsoportosításról 

szóló határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

109/2019. (XII.9.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete a konyha 2019.12.31. -ig 

jogszabályszerű működéséhez 1.500.000 Ft+ Áfa, mindösszesen 1.905.000 Ft.  

intézményfinanszírozás szükségességét megállapítja, a kért összeget 

átcsoportosítja, melynek fedezete Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 2019. 

évi tartaléka.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

Bácskai Edit: Köszönöm. Kérem, aki el tudja fogadni az élelmiszervásárlási gyakorlattal 

kapcsolatos beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

110/2019. (XII.9.) határozata 
 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a tapasztalt élelmiszervásárlási hiánnyal kapcsolatban a 

következő döntést hozza meg. 

 

2019.12.31. napjával az Élelmezésvezető készítsen beszámolót és pontos 

kimutatást a következő szempontok figyelemebételével: 

 

1. Étkezést igénybevevők száma, havi lebontásban, 2019. évre szólóan. 

2. Étkezést igénybevevők összetétele. 

3. A feladat ellátásához szükséges humán erőforrás bemutatása. 

4. Étlap/élelmiszerek, mintaétlapok 

5. Az élelmiszervásárlás szempontjai:- tojásnál 

- kenyér, pékárunál 

- hús, töltelékárunál 

- tej, tejipari termékeknél 

- zöldség- és gyümölcsféléknél. 

6. A nyersanyagok tárolása, hőmérséklete. 

7. Az előkészítő helyiségekben lévő eszközök műszaki állapota. 

8. A főzőhelyiségekben lévő eszközök műszaki állapota. 

9. OÉTI ajánlás. 

10. Bevételek, kiadások, tartozások, kintlévőségek. 

11. Visszajelzések. 

12. Feltárása annak, hogy mi vezetett az ekkora összegű hiányhoz. 

13. Szükséges intézkedések, hogy ez többet ne forduljon elő. 
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14. Megoldások, javaslatok. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 

 

 

Bácskai Edit: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjének végére értünk, megköszönöm mai 

munkájukat, és a bizottsági ülést berekesztem.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   dr. Törőcsik Edit                   Bácskai Edit 

        jegyző              bizottság elnöke 
 

 


