JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. augusztus
30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő 2705 hrsz-ú ingatlan adásvételi
szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Faluház mögötti parkoló és az öreg iskola bontásával kapcsolatos pótmunkákra
vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3.

Falunappal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester

4. A Faluház előtti tér átadási ünnepségével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. Tájékoztatás a 2016. évi lomtalanításról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Ipari Park pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás (Tabán úti
árok)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Rendezési Tervvel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
9. A Trafóház melletti Gazdasági-Kereskedelmi övezettel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. Juhász István jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, valamint
Erdélyi Balázs és Puskás Szilveszter jelezte, hogy később érkeznek 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.

Ismerteti a napirendi pontokat, és tájékoztatja a képviselőket, hogy a meghívóban nem
szerepelt, de az ülésen utolsó napirendi pontként az október 2. napjára kitűzött népszavazás II.
számú Szavazatszámláló Bizottság két póttagját kell a testületnek megválasztania. Ezt a
napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.
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1. Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő 2705 hrsz-ú ingatlan adásvételi
szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2705 hrsz-ú építési telek értékesítéséről
már korábban döntött a testület. Azonban a tulajdoni lap alapján a tulajdoni viszonyokat
rendeznie kellett az önkormányzatnak, és ezt követően lehetett az adásvételi szerződést
elkészíteni. Most az adásvételi szerződés tervezete elkészült. (ismerteti a szerződés szövegét)
A szerződés alapján ameddig a vevő a teljes vételár utolsó részletét nem fizeti ki, addig a
tulajdonjog nem került átjegyzésre.
A szerződés aláírásához szükség van a képviselő-testület felhatalmazására. Kérem, hogy
akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni.
Dávid Tamás: A Grassalkovich és a Könyves Kálmán utca sarkán, a rádiótoronynál van ez a
telek?
Hertel László: Igen ott van. Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem,
hogy szavazzunk a szerződés megkötésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződ Község Önkormányzat
tulajdonában lévő sződi 2705 hrsz-ú, 700 m2 alapterületű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlant Belicza Beáta (3530 Miskolc, Papszer utca 32. 2/2) részére a
mellékelt adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel értékesíti.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Faluház mögötti parkoló és az öreg iskola bontásával kapcsolatos pótmunkákra
vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Faluház mögötti parkoló építése során,
valamint az öreg iskola bontásával kapcsolatosan pótmunka elvégzésére van szükség.
Puskás Szilveszter alpolgármester megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 5 főre
módosul.
A Faluház mögötti parkolóban a kialakított parkolóhelyek kevésnek bizonyultak, ezért kell a
parkolót bővíteni. A kivitelező a pótmunka elvégzésére vonatkozóan bruttó: 1.172.337.- forint
összegű árajánlatot nyújtott be, mely árajánlatot a képviselők részére is megküldtünk. Az
árajánlat magában foglalja a felújított Törökkút köré 1 m széles kövezett sáv megépítését is.
Megkérdezem a képviselőket, hogy véleményük szerint, milyen a parkoló?
Puskás Szilveszter: A polgármester úr kérdését, átgondolva és megfontolva azt tudom
mondani, hogy a parkoló és a tér jelen kiépítési állapotában, tetszik. Biztosan van, akinek nem
tetszik és van, akinek tetszik, de úgy vélem, hogy sződieknek és Sződön átutazóknak,
egyaránt lesz róla valamilyen véleményük. Reméljük, a sződi lakosok a kész teret birtokba
veszik és a jövőben magukénak fogják érezni.
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Hertel László: Van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk
a parkoló pótmunkáját illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház mögötti parkoló
pótmunkáira a GREEN-GOES Kft (2030 Érd, Bádogos u. 57.) által benyújtott bruttó:
1.172.337.- forint összegű árajánlatot elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Az öreg iskola bontását követően tereprendezésre van szükség ahhoz, hogy a
terület parkolóként használható legyen. A terület mart aszfalttal történő borítására
vonatkozóan a kivitelező bruttó: 628.650.- forint összegű árajánlatot nyújtott be, mely
árajánlatot a képviselők részére megküldtünk.
Amennyiben megfelelő pályázati lehetőség lesz a terület hasznosítását illetően, akkor a
területet más célra is hasznosítható lehet a későbbiekben.
Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni.
Hertel László: Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződ, Dózsa György út 178.szám alatti
(öreg iskola) önkormányzati épület bontásának pótmunkáira a GREEN-GOES Kft
(2030 Érd, Bádogos u. 57.) által benyújtott bruttó: 628.650.- forint összegű árajánlatot
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

3.

Felelős: polgármester

Falunappal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Falunappal kapcsolatosan az
előkészületek folyamatban vannak. A rendezvényt a községben működő vállalkozások
felajánlásaikkal támogatják. A Falunap helyszínéül szolgáló Faluház melletti terület a holnapi
napon elegyengetésre kerül.
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Reggel 7.00 órakor kezdődik a rendezvény. A közmunkások is közreműködnek a falunapi
feladatok ellátásában. Kérem a képviselőket, hogy vegyenek részt a rendezvényen.
Erdélyi Balázs megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul.
Hertel László ismerteti a Falunapi rendezvény ünnepi műsorának menetét.
Dávid Tamás: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Falunapra szervezett Egészségnapi
szűrővizsgálatok vonatkozásában az egyeztetés megtörtént az iskolavezetésével, valamint a
vizsgálatokhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésre kerültek.
A Kamilla Patika felajánlotta, hogy megvásárol két koleszterinmérőt az önkormányzat
részére, valamint biztosítja a méréshez szükséges eszközöket, illetve a vércukorméréshez
szükséges tesztcsíkokat is. Köszönjük szépen a felajánlást.
Hertel László: Mivel az iskolát a KLIK üzemelteti, ezért a KLIK-kel egy bérleti szerződést
kell kötnie az önkormányzatnak, hogy a Falunapon igénybe vesszük az iskola épületét.
A szerződés alapján, a rendezvény alatti energiafelhasználás összegét kell megfizetnie az
önkormányzatnak.
4. A Faluház előtti tér átadási ünnepségével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluház vezetőjével történt egyeztetést
követően 2016. október 9-én, vasárnap 15.00 órakor, ünnepélyes keretek között kerül sor a
Faluház előtti tér átadására, a Törökkút átadására, valamint a téren felállított szobrok
avatására. Az ünnepi műsort a Faluház vezetője szervezi.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elhunyt polgármesterek, díszpolgárok síremlékeire a
dísztáblák elhelyezésre kerültek.
5. Tájékoztatás a 2016. évi lomtalanításról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ebben az évben szeptember 17. napján,
szombaton kerül sor az éves lomtalanításra. A lomtalanítás az előző évekhez hasonlóan
történik. A község hulladékgyűjtő szigetein, konténerekben lehet a lomot elhelyezni. A
lomtalanítást a község honlapján közzé tettük, illetve a Sződiek Híradójában is
megjelentetjük.
6. Ipari Park pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy pályázati lehetőség nyílt Ipari Park
kialakítására vonatkozóan, mely pályázat 100 %-os támogatottságú.
A József Attila utca végén lévő Gazdasági-Ipari területként kijelölt terület tekintetében a
tudna pályázni az önkormányzat.
A pályázat elkészítésére vonatkozóan árajánlat érkezett, melyet megküldtünk a képviselők
részére. Ez a pályázat már egyszer megjelent, de nem volt elegendő pályázó. A pályázaton
való részvétel feltétele, hogy az önkormányzatnak az ipari területnek legalább 51 %-ban kell
tulajdonosnak lennie. A pályázat benyújtásához tanulmánytervet kell készíteni, melynek
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költsége nyertes pályázat esetén költségként elszámolható. Javasolom, hogy a pályázaton az
önkormányzat vegyen részt, mert jelentős bevételi forrást jelente az Ipari Park kialakítása.
Hertel László: Van-e további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs,
kérem, hogy szavazzunk a pályázaton való részvételről, valamint a pályázati anyag
elkészítésére vonatkozó megbízásról. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község
Önkormányzata részt kíván venni a „VEKOP-1.2.2-2015 Üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázaton.
A képviselő-testület a pályázati anyag és az üzleti terv elkészítésével bruttó: 762.000.forint összegért a Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2194 Tura, Erdész
u. 8.) bízza meg
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Göddel határos Kereskedelmi-Szolgáltató
területek Ipari-Gazdasági területté történő átminősítését követően erre a területre vonatkozóan
is tudna az önkormányzat pályázni – természetesen az M2 Zrt-vel közösen - az Ipari Park
tekintetében. Az átminősítést a képviselő-testületnek el kell fogadni, hogy az már a most
készülő Rendezési Tervben így szerepeljen. Kérem, hogy a képviselők mondják el
véleményüket a javaslattal kapcsolatosan.
Papp István: Természetesen minden lehetőséget ki kell használni, amely az önkormányzat
számára előnyös. Én támogatom a polgármester úr javaslatát.
Hertel László: Van-e további javaslat, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk az átminősítésre vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Göddel határos
Kereskedelmi Szolgáltató Területet (GKSZ) Ipari-Gazdasági (Gip)területté minősíti át.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést,
hogy az átminősítés ténye Rendezési Tervben átvezetésre kerüljön.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7. Önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás (Tabán úti
árok)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában van több
olyan ingatlan, amelyek értékesítése most aktuális.
Az egyik ingatlan a Malom köz 2. szám alatt lévő építési telek mellett 893 hrsz-ú, 96 m2
nagyságú terület. Az ár megállapításával kapcsolatosan tájékoztatom a testületet, hogy a
Tabán út végén lévő területeket korábban a testület 1.700.- forint/m2 áron értékesítette az
ingatlantulajdonosoknak. Javaslom, hogy a korábban a Tabán út végén lévő terület
értékesítési árát vegyük figyelembe.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a terület korlátozottan
forgalomlépes közterületként szerepel az önkormányzat vagyonnyilvántartásában. Az
értékesítés előtt ezt a területet ki kell vonni az önkormányzat törzsvagyonából, ezért
módosítani kell az erre vonatkozó rendeletet.
Hertel László: Amennyiben hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy először szavazzunk a
rendeletmódosításra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal
a 4/2012 (IV.26.) számú, az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét alábbiak szerint
módosítja.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2016.(VIII.30.)
SZÁMÚ RENDELETE, A 4/2012.(IV.26.) SZÁMÚ, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sződi 893 hrsz-ú, 96
m2 nagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlant Sződ Község Önkormányzat
törzsvagyonából kivonja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Kérem, hogy szavazzunk az ingatlan értékesítésére vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonában lévő sződi 893 hrsz-ú, 96 m2 alapterületű, „kivett
közterület” megnevezésű ingatlant 1.700.- forint/m2 vételárért – összesen: 163.200.forint azaz egyszázhatvanháromezer-kettőszáz forint összegért értékesíteni kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hertel László: A másik ingatlan, amely értékesítéséről dönteni kell a testületnek az a Tabán
utca mögötti 915/1 hrsz-ú ingatlan, melyben az önkormányzatnak 151/796 arányban van
tulajdonrésze. Ennek a résznek az értékesítésére vonatkozóan kell a feltételeket meghatározni.
Ezen ingatlan vonatkozásában is javaslom az 1.700.- forint/m2 árat. Kérem a képviselőket,
hogy tegyenek észrevételt a javaslattal kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Támogatom az elhangzott javaslatot.
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Hertel László: Amennyiben további javaslat nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat és Pozsgainé Kadosa Annamária közös tulajdonában lévő sződi 915/1
hrsz-ú, 796 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonát képező 151 m2 nagyságú területet 1.700.- forint/m2 vételárért
– összesen: 256.700.- azaz kettőszázötvenhatezer-hétszáz forint összegért értékesíteni
kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kérelem érkezett a testülethez, a Határ
utcában lévő 2748/21 hrsz-ú önkormányzati telek megvásárlására vonatkozóan.
Magánszemély kívánja megvásárolni az ingatlant. A kérelmező a 6.000.000.- forintos vételár
csökkentését szeretné kérni a képviselő-testülettől, ugyanis 5.500.000.- forintért tudná a telket
megvásárolni.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a kérelemmel kapcsolatosan.
Azt vegyük figyelembe, hogy az érintett ingatlan frekventált területen van, és már
értékesítettünk 6.000.000.- forintért építési telket. Mivel más személynek sem adtunk
kedvezményt önkormányzati telekvásárlására, nem tartanám fernek, ha most kedvezményt
adnánk.
Dávid Tamás: Mindenképen az önkormányzat érdekeit kell szem előtt tartani, ragaszkodjunk
a 6.000.000.- forintos vételárhoz.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sződi 2748/21 hrszú önkormányzati tulajdonban lévő építési telek 5.500.000.- forint áron történő
értékesítésére vonatkozó kérelmet nem áll módjában támogatni.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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8. Rendezési Tervvel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Rendezési Terv elkészítése folyamatban
van. A tervben rögzítésre kerülnek a testület által jelzett módosítások, illetve az előző tervhez
képest szükséges módosítások. (részletesen ismerteti a módosításokat)
9. A Trafóház melletti Gazdasági-Kereskedelmi övezettel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Trafóház melletti GazdaságiKereskedelmi területen lévő 0309 hrsz-ú ingatlant a tulajdonosok értékesíteni kívánják. Az
értékesítéshez szükséges a terület más célú hasznosításának kezdeményezése a Földhivatalnál.
Az önkormányzat az ingatlantulajdonosok, és a vevő megállapodásban rögzítik az eljárás
részleteit.
(részletesen bemutatja az érintett területet, és ismerteti az önkormányzat és a tulajdonosok
között megkötendő Településrendezési Szerződést)
Kérem a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan mondják el észrevételeiket,
javaslataikat.
Papp István: Minden olyan lehetőséget ki kell használnunk, amely az önkormányzat
szempontjából előnyös. Támogatom a megállapodás aláírását.
Hertel László: Van-e további javaslat, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk a Településrendezési Szerződés elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sződi 0309 hrsz-ú, rét és szántó
művelési ágban nyilvántartott, 1 ha 5191 m2 területű ingatlan vonatkozásában a terület
más célú hasznosításához hozzájárul, és vállalja az ingatlan területének művelési ágból
való kivonásával kapcsolatos költségeket.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert, hogy Vaczula Dóra és
Vaczula Kriszinta ingatlantulajdonosokkal, valamint az AGRO SPECIAL
TRANSPORT Kft-vel a Településrendezési Szerződés megkösse.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a művelési ágból való kivonással
kapcsolatos eljárás költségein felül, a szerződések elkészítésével kapcsolatosa ügyvédi
költségei is az önkormányzat vállalja magára. Ezt a költség egyébként a megállapodásban
szerepel.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a polgármester úr javaslatát.
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 A II. Szavazókör
megválasztása

Szavazatszámláló

Bizottság

tagjainak,

póttagjának

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony
terjeszti a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A 2014. évi önkormányzati választások során
közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjai közreműködnek az október 2. napjára kiírt
népszavazáson is. Azonban két tag jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági munkában,
ezért szükség van a II. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságban két póttag megválasztására,
illetve a jelenlegi póttag- Volentics Kinga- bizottsági taggá történő megválasztásához. Kérem
a képviselőket, hogy a II. Szavazókőr Szavazatszámláló Bizottság tagságát az alábbiak szerint
fogadják el:
Lengyel Lajosné tag helyébe Volentics Kinga jelenlegi póttag kerül. Madarász Judit póttag
helyére Sábler Julianna, Volentics Kinga póttag helyébe pedig Koródi Judit póttag kerül
Hertel László: Van-e kérdés a képviselők részéről? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2016.(VIII.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú Szavazókőr
Szavazatszámláló Bizottságba Lengyel Lajosné tag helyére Volentics Kinga jelenlegi
póttagot, Madarász Judit póttag helyére Sábler Julianna 2134 Sződ, Árpád út 5. szám
alatti lakost, Volentics Kinga póttag helyére Koródi Judit 2134 Sződ, Szent István út 29.
szám alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést 20.40
órakor bezárja.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

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

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