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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2020. január 13. napján 17.30 órakor Sződligeti Közös Önkormányzati 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 5 fővel – teljes létszámmal - határozatképes.  

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás a napirendben. Egyetlen kérésem lenne. 

Tekintettel arra, hogy itt van körünkben Drobinoha Tünde belsőellenőr, aki a konyha 

működésével kapcsolatos vizsgálatot folytatta, kérem, hogy a 8./ napirendi pontot vegyük előre.  

Aki ezt a módosítást el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 

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

módosítást elfogadta 

Kérem aki a teljes napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

napirendet elfogadta 

 

NAPIREND 

 

1./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban                                                                                                 

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

     rendelet megalkotása  

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

4./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről 

5./ A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve 

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

     eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének  

     meghatározása 

7./ Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

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

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások                                                                                                                                                                         

 
                                                                                             

1./  Beszámoló a konyha működésével kapcsolatban                                                                                                 
Bácskai Edit: Kérem a belső ellenőrt ismertesse a konyha ellenőrzésével kapcsolatos 

észrevételeit. 

Drobinoha Tünde: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! A belső ellenőrzés 

alkalmával az alábbiakat állapítottam meg: 

Élelmezés vezető megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, OKJ-s 

végzettsége van, valamint szakács 

Étlapokat 2 hetente állítja össze, az étlapok nem ismétlődnek 

Nutricomp programmal állítja össze az anyagkiszabatot, amit egyeztet az EMMI rendelettel 

A Nutricomp programmal a létszámot is meg tudja adni, külön óvodás, felnőtt, alsós, felsős 

gyerekekre vonatkozóan. 

2015. óta nem változott a térítési díj 

2015-2019 között 14,7%-kal nőttek az élelmiszer árak, ez okozta a jelentős 

többletfinanszírozást. (Az Önkormányzat a szülők helyett fizette ki a díjat) 
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Nem főznek többet, mivel van hiányzó, akit nem jelentenek. 

Ha ő hiányzik, akkor helyette 1-2 ember intézi a kiadást 

Havonta, hó végén megszámolják a készletet 

Excel táblába tarja nyilván a készletet, ami nehezen összeegyeztethető az ellenőrzéskor számolt 

készlettel. Excelbe nem szerepel, hogy mely áru milyen mennyiségi egységben tartja nyilván 

(kg, db) 

Anyagkiszabat és a Kiadott anyagok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy általában 

kevesebb anyagot ad ki, mint a kiszabat írja elő. Előfordul, hogy többet, de nem jelentős 

nagyságban. 

Javaslataim: 

Térítési díjat emelni szükséges. 

Vásároljanak szoftvert a készletnyilvántartásra és a kiadásra 170.000.-Ft további 70.000.-Ft a 

frissítési ára. Alaposabb, biztosítja az élelmiszer költségeket. 

Ha nem ő adja ki, akkor ellenőrizze vissza, hogy valóban annyi lett kiadva. A Lafi soft 

programot javasolom. 

Takács Zsuzsa: Köszönjük a tájékoztatást. Nagyon sok kérdésemre választ is kaptam. Egy 

kérdés maradt bennem, a hozzánk eljuttatott anyag alapján. Már az év elején látható volt, hogy 

hatalmas hiány lesz. Miért nem szólt az élelmezésvezető már akkor? Az is látható, hogy 

szeptembertől sokkal kisebb ütemben nőtt a hiány.  

Juhász Béla: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy Élelmezésvezető Asszony a mai ülésre 

nem tudott eljönni, mert betegállományban van, meghívom a következőre. 

Bácskai Edit: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy továbbra is maradtak kérdések, amelyekre 

Élelmezésvezető Asszony tudja megadni a választ, kérem, aki el tudja fogadni a határozati 

javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

1/2020. (I. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy 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, hogy2015-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 kiesett    

   napok darabszámának feltüntetésével a mellékelt táblázat szerint. 

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

   Gold Kings zerepel. 

- A jelenleg aktuális konyhai helyettesítési rend. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    bizottság elnöke 
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2./ Az önkormányzat intézményei által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról 

szóló rendelet megalkotása  

Bácskai Edit: A rendeletmódosítás annyiban kapcsolódik előző napirendi pontunkhoz, hogy – 

tekintettel arra,-  hogy 2015-ben volt legutóbb étkezési térítési díj emelés, szükséges növelni a 

étkezési díjakat. A nagymértékű kintlévőség miatt javasolom, hogy a rendelettervezet 2.§-ának 

(5) bekezdése kerüljön módosításra úgy, hogy az étkezési térítési díjat ne utólag, hanem előre 

kelljen kiegyenlíteni.  

Kékesi Gábor:  Még azt szeretném javasolni, hogy a számlázás hónap elején történjen, és a 

fizetési határidő ne legyen 15. után, mert hónap elején több az emberek pénze és így a fizetési 

hajlandóság is remélhetőleg nagyobb lesz.   

Bácskai Edit: Egyetértek Alpolgármester Úrral. Kérem aki ezzel a módosítással egyetért a 

rendeletben foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.   

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

2/2020. (I. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja Sződliget 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat intézményei 

által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendeletének 

megalkotását. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

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

Bácskai Edit: Megkaptuk Polgármester Úr beszámolóját 2019. IV. 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 

3/2020. (I. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy fogadja el a polgármester átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

szóló beszámolóját 2019. negyedik negyedévére vonatkozóan. 

 

  Felelős: bizottság elnöke 

  Határidő: azonnal 

 

4./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi tevékenységéről 

Bácskai Edit: 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, ha elfogadják a 

beszámolót, kézfelemeléssel szavazzunk. 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

4/2020. (I. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság Elnöke 

 

5./ A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve 

Bácskai Edit. 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. 

Kérem aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

5/2020. (I. 13.) határozata 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság 2020. 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 

 Felelős: Bizottság Elnöke 

 

6./ 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,   

kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

6/2020. (I. 13.) 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:             
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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  

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Bizottság Elnöke 

 

7./ Sződligetért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Bácskai Edit: Átadom Polgármester Úrnak a szót. 

Juhász Béla:  Köszönöm a szót Elnök Asszony.  Sződliget Község Képviselő-testülete 2011. 

évben döntött a Sződligetért Közalapítvány új kuratóriumának kinevezéséről. Tekintettel arra, 

hogy a tagok közül időközben elköltöztek Sződligetről, illetve elfáradtak új kuratórium 

megválasztása vált szükségessé. dr. Czirjákné Tábori Györgyit mindannyian ismerik, hiszen az 

előző ciklusban képviselőként dolgozott a település érdekében, Bakonyi-Szabó Krisztina és 

Nagy Katalin fiatal, aktív hölgyek, akik tenni szeretnének a településért. Javasolom 

megválasztásukat. 

Bácskai Editke: Köszönöm a tájékoztatást Polgármester Úr. Valóban évek óta dolgozott a 

kuratórium a településért, sok év eltelt, elköltöztek, szükségessé vált egy új kuratórium 

megválasztása. Javasolom a határozati javaslat elfogadását. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

7/2020. (I. 13.) 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: Bizottság Elnöke 

 

 

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

     kiépítéséhez szükséges hozzájárulások                                                                                                                                                                         
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Bácskai Edit: Az Akácosos u. 64. sz. alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy villamos-energia ellátás kiépítéséhez szükséges tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulást adja meg, tekintettel arra, hogy a tervezett kábel nyomvonala 

keresztezi az Akácos utca aszfaltburkolatát. A keresztezést a burkolat megbontása nélkül, 

átfúrással szeretnék megoldani.  Javasolom a határozati javaslat elfogadását, a hozzájárulás 

megadását.  Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

alábbi határozatot hozta: 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 

8/2020. (I. 13.) határozata 

 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy adja meg 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. 

 

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: 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 elnöke 
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