JEGYZŐ K Ö NYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. május 12.
napján18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről.
Napirendi pontok:
1. Az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi

munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
3. Kecskeméti István polgárvédelmi- és katasztrófavédelmi feladatok ellátására vonatkozó

Megbízási Szerződés felmondásának elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4.

Határ utcai telekkialakítással kapcsolatos közműtervek, utak átvételére vonatkozó
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

5.

A Napköziotthonos Konyha üzemeltetésére
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

vonatkozó

Vállalkozói

ajánlat

6. Az iskolai kézilabdapálya felújításával kapcsolatos pótmunka jóváhagyása

Előterjesztő: Hertel László polgármesterelnökök
7.

A Falumúzeum kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Erdélyi Balázs Kultúráért és Oktatásért
felelős tanácsnok

8. Pályázatok, pályázati lehetőségek ismertetése

Előterjesztő: Hertel László polgármester
9.

A Sződi Csupafül Egységes Óvoda Bölcsőde átalakításával kapcsolatos határozat
meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

10. Egyebek










A Törökkút építésével kapcsolatos tájékoztatás
A Faluház melletti tér kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
Gyermeknap, Hősök Napja rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás
Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos tájékoztatás
A Labdarúgópálya öntözőrendszerével kapcsolatos tájékoztatás
A Polgármesteri Hivatal létszámával kapcsolatos tájékoztatás
A Sződi Hunyadi János Általános Iskola udvarának bővítésével kapcsolatos
tájékoztatás
Díszpolgári cím adományozásával, és Sződ Községben végzett kiemelkedő
munkáért járó elismeréssel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása
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Hertel László polgármester üdvözli a meghívottakat, a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. Puskás Szilveszter alpolgármester és Erdélyi Balázs képviselő
jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett jelezte, hogy
később érkezik az ülésre.
A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet – Dávid Tamás képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 4 igen szavazattal Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban kerül
megtárgyalásra:


Az Európai Unió által meghatározott betelepítési kvótával kapcsolatos képviselő-testületi
véleménynyilvánítás

Dávid Tamás: Az Egyebek napirendi pontban szeretnék a csecsemők és kisgyermekek
elsősegélynyújtásával kapcsolatos tanfolyamot illetően szót kérni.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait. A kiegészített napirendi pontokat a képviselők 4 igen szavazattal
elfogadják
1. Az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a beszámoló anyaga a képviselők részére
megküldésre került. A beszámoló részletesen tartalmazza a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
tájékoztatóját. Kérem, hogy akinek kérdése van az előterjesztéssel kapcsolatosan, szíveskedjen jelezni.
Hertel László: Amennyiben további kérdés nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Hertel László: Az elmúlt ülésen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az elnök úr kérésére
nem került megtárgyalásra. A mai ülésre elkészült a beszámoló, mely a képviselők részére
megküldésre került. Felkérem Papp István bizottsági elnököt, hogy amennyiben szükséges egészítse ki
az írásos anyagot.
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Papp István: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni.
Hertel László: Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van a beszámolóval kapcsolatosan
szíveskedjen jelezni. Mivel kérdés nem merült fel, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
munkájáról szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Kecskeméti István polgárvédelmi- és katasztrófavédelmi feladatok ellátására vonatkozó
Megbízási Szerződés felmondásának elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Kecskeméti Istvánt, a polgárvédelmi és
katasztrófavédelmi feladatok ellátásával még 2004-ben bízta meg az önkormányzat. Munkáját
megbízhatóan és körültekintéssel végezte. Kecskeméti István írásban jelezte, hogy Megbízási
szerződését 2016. május 28. napjával meg kívánja szüntetni. Ezt a bejelentést kell a testületnek
elfogadnia, mivel a megbízási szerződés megkötése is a testület felhatalmazásával történt. Kérem,
hogy akinek kérdése van a napirendi ponttal kapcsolatosan, jelezze.
Amennyiben nincs, szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárvédelmi és katasztrófavédelmi
feladatok ellátásával megbízott Kecskeméti István Megbízási Szerződésének megszüntetését –
Kecskeméti István kérésére - 2016. május 28. napjával tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
4.

Felelős: polgármester

Határ utcai telekkialakítással kapcsolatos közműtervek, utak átvételére vonatkozó
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a magánszemélyek általi Határ utcai telkesítés során
a közművek kiépítésre, illetve az aszfaltos utak megépítésre kerültek. A közművek és az utak átadására
vonatkozó Megállapodás tervezete elkészült, mely a képviselők részére megküldésre került. A terveket
egy példányban az önkormányzat megkapta.
Juhász István: Az utak valóban elkészültek, Sződliget felől fákat is ültettek. Véleményem szerint az
elültetett fák nem biztos, hogy azt a célt fogja szolgálni, amiért a fásítást a testület kérte. Ebben a
talajba az akácfa telepítése lenne a legjobb.
Papp István: A gazdasági-kereskedelmi övezet kialakításánál is előírás volt a fasor telepítése. A
tulajdonos által elültetett fák kiszáradtak, vagy meg sem eredtek. A két ingatlan közül az egyiken csak
1-2 fa maradt meg.
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Dávid Tamás: Olyan intézkedést kellene hoznunk, hogy a kért fasor ténylegesen megvalósuljon.
Hertel László: Az utak és a közművek valóban elkészültek. Javaslom, hogy az önkormányzat akkor
vegye át az utakat, illetve a közműveket, és akkor kösse meg a Megállapodást, amikor az elültetett fák
megerednek. Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Határ utcai telkesítés során
kiépített utat és közműveket akkor veszi tulajdonába, amennyiben a kért fasor telepítésére
ültetett fák hiánytalanul megerednek.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Mint már említettem az utak és a közművek elkészültek. Ezért az önkormányzat
részére bejegyzett, 3 ingatlant érintő jelzálogjog törlését is kezdeményezni kell az önkormányzatnak.
Kérem, hogy erre vonatkozóan is hozza meg a testület a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2748/23;
2748/19; 2748/3 hrsz-ú ingatlanokról, az önkormányzat részére bejegyzett jelzálogjog törlésével
kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal

5. A Napköziotthonos Konyha üzemeltetésére
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Felelős: polgármester

vonatkozó

Vállalkozói

ajánlat

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú
Társaság ügyvezetője megkereste az önkormányzatot, és ajánlatot tett a Napköziotthonos Konyha
üzemeltetésére. A vállalkozó a konyha apparátusát is átvenné. Az ajánlat illetve a konyha jelenlegi
működési költségei alapján számításokat végeztünk. A számítások alapján megállapítást nyert, hogy
amennyiben az önkormányzat a konyhát üzemeltetésre bérbe adná, abban az esetben az
önkormányzatnak az óvodai és iskolai étkezések biztosítására, az önkormányzatnak az étkezésből
befolyt bevételen felül havonta 474.860.- forint többletet kellene a vállalkozó részére megfizetnie. A
jelenlegi működési formában havi szinten az önkormányzatnak 75.885.- forint támogatást kell a
konyha működéséhez, - a bevételeken felül - biztosítania. Bérbeadás során nem kap az önkormányzat
bértámogatást, illetve az ÁFA-t nem tudjuk visszaigényelni. Az önkormányzatnak éves szinten ez 12
x 474.860.- forint többletköltséget kellene fizetnie bérbeadás esetén,
A számok önmagukért beszélnek, nem javaslom a konyha bérbeadását. Az elhangzottak alapján kérem
a képviselőket, hogy akinek kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni.
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Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett megérkezett az ülésre a képviselő-testület létszáma 5 főre
módosul.
Papp István: Amennyiben bérbe adnánk, azaz önkormányzatnak éves szinten több mint 4 millió
forint többletkiadást jelentene. Mindezek figyelembevételével a bérbeadást nem javaslom.
Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Napköziotthonos
Konyha üzemeltetését nem kívánja a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Társaság
részére átadni.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6. Az iskolai kézilabdapálya felújításával kapcsolatos pótmunka jóváhagyása
Előterjesztő: Hertel László polgármesterelnökök
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2015-ben elkészült a Hunyadi János Általános
Iskola udvarán a kézilabdapálya aszfaltozása. A vállalási áron felül szükségessé vált a hálótartók
javítása, a lelátó és a pálya közötti betonozás valamint biztonságosabb szikkasztó elkészítése. A
vállalkozó pótmunkára több mint 1 millió forintos számlát nyújtott be. Az elkészült munkát és a
pótmunka minőségét és mennyiségét leellenőriztem. Ezek után egyeztettem a kivitelezővel és bruttó.
603.631.- forintban egyeztünk meg. A pótmunka kifizetésére vonatkozóan kell a testületnek
határozatot hoznia. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen
jelezni.
Papp István: Amennyiben a pótmunka indokolt volt, és márpedig a polgármester úr előterjesztéséből
azt állapítottuk meg, hogy indokolt volt, akkor azt ki kell fizetnünk.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a pótmunka kifizetésére
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Sződi Hunyadi János
Általános Iskola kézilabdapálya felújításával kapcsolatosan a pótmunka elkészítéséért bruttó:
603.631.- forint az Uniós Energia Kft (2040 Budaörs, Kecskekő u. 8.) részére, a 2016. évi
költségvetés terhére kifizetésre kerüljön.
5

Határidő: azonnal
7.

Felelős: polgármester

A Falumúzeum kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Erdélyi Balázs Kultúráért és Oktatásért
felelős tanácsnok

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Falumúzeum kialakításával kapcsolatosan a
közmunkások a leendő múzeum helyiségeinek betonozását megkezdték. A további munkálatok is
folyamatban vannak. Erdélyi Balázs, a Kultúráért és Oktatásért felelős tanácsnok sajnos a mai ülésen
nem tud részt venni, aki további tájékoztatást tudott volna adni múzeummal kapcsolatosan.
8. Pályázatok, pályázati lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A képviselő-testület már korábban határozott arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a
tornaterem, és a régi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozóan.
A pályázati anyagok kidolgozása folyamatban van.
Az óvodai eszközök beszerzésére, illetve a konyha felújítására vonatkozó pályázat anyagának
elkészítése is folyamatban van.
Továbbá pályázatot szeretnénk benyújtani a Mártírok út aszfaltozására is. Ennek a pályázatnak az
összeállítása is folyamatban van. Az útépítés költségére vonatkozóan árajánlatot kértem, mégpedig
azért, hogy a beruházás hozzávetőleg mennyibe kerülne. A Mártírok út megépítése, valamint a
meglévő aszfaltutak javítása kb. 20 millió forint lenne. A pályázaton való részvételre, illetve az önrész
biztosítására vonatkozóan a testületnek határozatot kell hoznia. Amennyiben kérdés nem merül fel az
elhangzottakkal kapcsolatosan, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton, ezen belül a „belterületi utak,
járdák, hidak felújítása” című alcélú pályázaton.
A Képviselő-testület a beruházás
tartalékkeretéből biztosítja.

pályázati

önrészét

Sződ

Község

Önkormányzat

A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016. június 1.

Felelős: polgármester

Hertel László: A Faluház parkolóját is fel szeretnénk újítani, melynek költsége kb. 2 millió forint
A műfüves pálya megépítésére vonatkozó pályázat befogadásra került, hiánypótlást nem írtak elő, a
pályázat elbírálása folyamatban van.
9.

A Sződi Csupafül Egységes Óvoda Bölcsőde átalakításával kapcsolatos határozat
meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a képviselő-testület elé.
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Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: 2017. január 01-től a gyermekek napközbeni ellátásának formáit a
bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet, valamint az alternatív napközbeni ellátás alkotják.
Az egységes Óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2017. szeptember 01-től –az életkoruknak
megfelelően- óvodába, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe, vagy ilyen feladatot
ellátó többcélú intézménybe járhatnak.
A Gyermekvédelmi törvény 94.§ (3a) bekezdése alapján a 10.000 főnél kisebb település köteles lesz a
bölcsődei ellátás biztosítására, ha legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik vagy a település
3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.
Az Intézményvezető asszonynál már most többen jelezték a bölcsődei igényt, mint a jogszabályban
meghatározott 5 fő.
Minisztériumi osztályvezetővel vettük fel a kapcsolatot, aki az átalakítással kapcsolatosan felmerült
kérdéseinkre válaszadással élt.
2017. szeptember 01-től kell az új forma szerint működni az intézményt. Többcélú óvoda-bölcsőde
intézmény keretében a mini bölcsődei ellátásként. Ekkora méretű településen a mini bölcsődei ellátás a
javasolt, a finanszírozás is kedvezőbb lesz. A mini bölcsődei csoportban 20 hetes kortól 3 éves korig,
egy csoportban 7 fő, ha minden gyermek betöltötte a 2 évet akkor 8 fő járhat. Az intézményvezető
dönt a felvételre kerülő gyermekekről.
Az átalakításhoz szükséges végső döntést 2017. májusában kell a fenntartónak meghozni.
2016. májusáig nyilatkoznia kell a fenntartónak arról, hogy az átalakítást milyen formában kívánja
megvalósítani.
Az intézményvezetővel történt egyeztetést követően és a jogszabályban leírtaknak megfelelően
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az átalakítást 2017. szeptember 01-től vezesse be,
többcélú óvoda-bölcsőde intézményként, mini bölcsődei csoporttal.
Hertel László: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk a javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül Egységes
Óvoda-Bölcsőde intézményét 2017. szeptember 01. napjával Többcélú Óvoda-Bölcsőde
intézményként, mini bölcsődei csoporttal kívánja működtetni.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár kérte a
Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okirat módosítását. A módosítás oka az aktuális
kormányzati funkciómódosítások feltüntetése az okiratban. (részletesen ismerteti a módosításokat)
Hertel László: Van-e észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor kérem,
szavazzunk a javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Csupafül Egységes Óvoda Bölcsőde
Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10. Egyebek


A Törökkút építésével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Törökkút felújítása befejeződött, a kút elkészült.
A munkálatokat a Falugazda vezetésével a műszaki csoport, és a közmunkások végezték el.


A Faluház melletti tér kialakításával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: A Faluház melletti tér kialakítására vonatkozón eddig két ajánlat érkezett. Még egy
ajánlatot várunk. A tér kialakítása 8 millió forint lenne. A főépítész terveire még várunk, a jövő héten
telik le a határidő, remélhetőleg elkészül. Akkor fog a testület ebben a kérdésben dönteni, amikor már
konkrét tervek lesznek.
A téren elhelyezendő IV. Béla szobor, és két talapzat elkészítésére Gáspár Tibor kőfaragótól érkezett
árajánlat, melyet megküldtünk a képviselők részére. A szobor elkészítésére vonatkozóan további
árajánlatok beszerzését tartom szükségesnek.


Gyermeknap, Hősök Napja rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testületi határozatnak megfelelően a Gyermeknap
május 28. napján (szombat) 11 órától kerül megrendezésre. A programokat a Faluház vezető állította
össze, illetve a rendezvény egy része szponzori támogatással kerül finanszírozásra.
A Hősök Napi ünnepséget június 5-én (vasárnap) tartjuk, jó idő esetén a régi polgármesteri hivatal
előtti téren, rossz idő esetén a templomban.


Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Sződ Község Rendezési Tervének elkészítése folyamatban van. Rendezési Terv
részanyagát Csarkóné Kelemen Ágnes tervező megküldte az önkormányzatnak. Az anyagot a mai
napon kaptuk meg, tárgyaltam a tervezővel, és a kért módosításokat tartalmazó tervet meg fogjuk
küldeni a képviselőknek is. Ez jövő hétre várható.
(részletesen ismerteti a Rendezési Terv lényeges módosításait)


A Labdarúgópálya öntözőrendszerével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy tavaly TAO támogatás igénybevételével többek
között kiépítésre került a labdarúgópálya öntözőrendszere. A szivattyú üzembe helyezés során derült
ki, hogy a lefektetett kútgyűrűk nem elegendőek, további két gyűrű lefektetése szükséges, hogy a
szivattyú megfelelően működjön. A kútgyűrűk legyártásra kerültek, elszállításuk 15 nap múlva
lehetséges.


A Polgármesteri Hivatal létszámával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármesteri hivatal apparátusában változás
történt. Seres Krisztina távozása után részmunkaidőben került alkalmazásra Csúri Brigitta, illetve
Kengyeli Zita. Csúri Brigitta pénzügyi feladatokat lát el, Kengyeli Zita pedig Volentics Jánosné
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nyugdíjba vonulása után az adóügyi feladatokat fogja ellátni. Jelenleg a feladatok átadása-átvétele
történik.


A Sződi Hunyadi János Általános Iskola udvarának bővítésével kapcsolatos
tájékoztatás

Hertel László: Az iskolaudvar bővítésével kapcsolatosan a tereprendezési munkálatok megkezdődtek.
A bővített udvar kerítésének betonalapzata elkészült, az oszlopok beállításra kerültek. A drótháló
kihúzása akkor lesz aktuális, amikor a tereprendezési munkálatok befejeződnek. A műfüves pályának a
helye már elegyengetésre került.
A munkálatokról képeket is készítettem, melyeket a képviselők részére megküldtünk.
Papp István: A Coop felől milyen széles út kerül kialakításra?
Hertel László: A patak partján egy szerviz út került részben kiépítésre, mely elsősorban a Tece-patak
karbantartását szolgálja. Másodlagos cél az önkormányzati terület megközelítése. Mivel elsősorban a
területet az iskola felül fogjuk megközelíteni. Egyébként a patak parton 4 m útsáv lett kialakítva.


Díszpolgári cím adományozásával, és Sződ Községben végzett kiemelkedő
munkáért járó elismeréssel kapcsolatos határozathozatal

Hertel László: A díszpolgári cím és a „Sződ Községért végzett kiemelkedő munkáért„ járó
elismerések adományozására vonatokozó javaslattétel határideje minden év június 01. napja. Erre
vonatkozóan a képviselőket a jegyzőasszony tájékoztatta. Két javaslattétel került benyújtásra,
mindkettő a „Sződ Községért végzett kiemelkedő munkáért” járó kitüntetés adományozására
vonatkozik. Az egyik előterjesztés Kiss Csilla személyére vonatkozik, a másik Kiss Gábor személyére.
Az előterjesztéseket a képviselők részére megküldtük. Kérem, hogy mondják el ezzel kapcsolatos
véleményüket, észrevételeiket.
Papp István: Én támogatom a javaslatokat.
Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a
először Kiss Csillára tett javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. szeptember 3. napi
Falunapon „Sződ Községben végzett kiemelkedő munkáért” kitüntetésben részesíti Kiss Csilla
Göd, Füzike utca 95. szám alatti lakost
Határidő: 2016. szeptember 3.

Felelős: polgármester

Hertel László: Most kérem, hogy szavazzunk Kiss Gáborra tett javaslatra vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. szeptember 3. napi
Falunapon „Sződ Községben végzett kiemelkedő munkáért” kitüntetésben részesíti Kiss Gábor
2164 Váchartyán, Petőfi Sándor út 29. szám alatti lakost.
Határidő: 2016. szeptember 3.



Felelős: polgármester

Az Európai Unió által meghatározott betelepítési kvótával kapcsolatos
képviselő-testületi véleménynyilvánítás

Hertel László: Több önkormányzat határozatba foglalta az Európai Unió által meghatározott
betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalását. Szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni
határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar önkormányzatok, és a magyar polgárok
támogatása. (ismerteti a határozati javaslat szövegét) Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
akkor kérem, hogy szavazzunk a javaslatokra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2016.(V.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dávid Tamás: Tájékoztatja a képviselőket, hogy érkezett egy köszönőlevél Menyhárt Ernőt, Sződ,
Tabán u. 35.szám alatti lakostól, aki a Szociális Bizottságnak köszönte meg a segély hivatalból történő
megállapítását. A bizottság egészségi állapotára való tekintettel átmeneti segélyt állapított meg
részére.
Továbbá tájékoztatom a képviselőket, hogy lehetőség van újszülöttek, kisgyermekek
elsősegélynyújtására vonatkozó tanfolyam megszervezésére. A Magyar Vöröskereszt szervezné ezt a
tanfolyamot 20 fő részére. Az önkormányzatnak kellene finanszíroznia a 4.500. forint/fő költséget. A
tanfolyam végén a résztvevők hivatalos igazolást kapnak. Azt szeretném kérdezni, hogy lenne-e erre
lehetőség
Bojtayné Benedek Gabriella: A védőnő költségvetését terhelné a tanfolyam költsége, mivel a
szociális keret terhére nem elszámolható. A védőnő költségvetésében erre nincs lehetőség.
Hertel László: Én úgy gondolom, mivel a Baba-Mama Klub elindult a Faluházban, annak keretében,
a védőnő vezetésével ez a képzést megvalósítható.
Dávid Tamás: Ez csak egy javaslat volt, természetesen ezt meg lehet oldani a Baba-Mama Klub
szervezésében is.
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Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést 21.05 órakor bezárja.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

---------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
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