JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. október 06.
napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Napirendi pontok:
1. Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.25.)
számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Faluház előtti tér növényeinek telepítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Belterületi utak kátyúzási munkálataira vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megszűnésével
kapcsolatos határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. A kamerák kiépítésére és áthelyezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
(játszótér és buszmegálló)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Tájékoztatás a bővített iskolaudvar kerítésével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Egyebek
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, Majer Kingát a
pénzügyi előadót és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6
képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett jelezte,
hogy az ülésen nem tud részt venni. Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pont előtt kíván-e
valaki hozzászólni.
Puskás Szilveszter alpolgármester úr megkéri a jelenlévőket, hogy a 13 Aradi vértanú emléke előtt
egy perces néma főhajtással tisztelegjenek.
Hertel László polgármester felkéri a jelenlévőket az egyperces néma főhajtásra.
A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet –Erdélyi Balázs képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Erdélyi Balázs képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban
az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra:
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A Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 A 3/2002 (IV.04.) számú, A helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló módosításának beterjesztése

A kiegészített napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja.

1. Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.25.)
számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. év I. féléves gazdálkodásával
kapcsolatosan a költségvetésben az előirányzatok módosítása vált szükségessé. Felkéri Majer
Kingát, pénzügyi előadót, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Majer Kinga: Köszönti a képviselő-testület tagjait. Két anyag került kiküldésre, az egyik az
önkormányzat gazdálkodásra vonatkozik, a másik az előirányzatok módosítására. A
bevételeket alultervezéssel terveztük, hogy az önkormányzatnak ne legyen likviditási
problémája az év során. A költségvetés teljesítése időarányosan megfelel az előző évekhez
képest. A bevételek 56 %-ban a kiadások 74 %-ban teljesültek. A kintlévőségek jelentősen
csökkentek. Az intézmények és az önkormányzat közötti elszámolásra még nem került sor,
ezt majd a következő beszámoló fogja tartalmazni. Az előirányzat módosítása a teljesítéshez
van igazítva. Minden tétel aszerint került módosításra, hogy mekkora teljesítés volt mögötte.
Jogszabályváltozás miatt a költségvetési tételeket nem ezer forintban, hanem forintban kell
feltüntetni. (részletesen ismerteti a tételeket). Az állami támogatások felhasználását illetően
azok időarányosan kerültek felhasználásra. Valószínűleg nagyobb összegű visszafizetésre év
végén nem kerül sor. A gyermekétkeztetést nagyon nehéz kiszámítani. Októberben korrigálni
kellett az óvodai létszám és a gyermekétkeztetés tekintetében.
A beszámolót a MÁK ellenőrizte, és jóváhagyta. Az önkormányzat teljes költségvetése
tartalmazza az intézmények költségvetését is.
Hertel László: A beszámolóban nem egyértelműek az összesítő adatok, kérem, hogy javítsuk
ezt a beszámolóban.
Majer Kinga: A magyarázattal kiegészítve kérem a beszámoló elfogadását.
Hertel László: Kérem, akinek kérdése van az előterjesztéssel kapcsolatosan, szíveskedjen
jelezni. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét
módosítja.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(X.06.) SZÁMÚ RENDELETE, AZ 1/2016. (II.25.) SZÁMÚ, SZŐD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2016. (II.25.) számú, a Sződ Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Faluház előtti tér növényeinek telepítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mészáros Kerttechnika Kft benyújtotta a
Faluház előtti tér dísznövény telepítésére vonatkozó árajánlatát, melyet a képviselők részére
megküldtünk. Az ajánlat alapján 859.590.- forintba kerül a növények telepítése. Az árajánlat
elfogadásáról kell határoznia a képviselő-testületnek.
Kérem, hogy akinek kérdése van az ajánlattal kapcsolatosan, szíveskedjen jelezni.
Juhász István: Milyen növényeket telepítettek ennyi pénzért? Az elültetett növények kb.
300.-forint/db áron vásárolhatók meg a kertészetben. Véleményem szerint nagyon sok ez a
pénz ezekért a növényekért.
Hertel László: Én javaslom, hogy egyeztessünk egy személyes megbeszélést a vállalkozóval,
és ott tisztázni lehet a felmerült kérdéseket.
Erdélyi Balázs: Az árajánlat részletesen tartalmazza a növények fajtáját és árát is.
Észrevételként kívánom megjegyezni, hogy 1,8-2 m magasságban árnyékot adó növényt
kellene ültetni a körökön lévő padok mellé.
Juhász István: Ezt az árajánlatot én nem láttam.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az árajánlatot a többi anyaggal együtt minden képviselő
részére megküldtük.
Több képviselő jelezte, hogy a részletes ajánlatot megkapták.
Juhász István jelezte, hogy elkerülte figyelmét az ajánlatot tartalmazó e-mail.
Hertel László: A növények árai nagyban függnek a méretüktől is. Megkérem majd a
Mészáros Kerttechnikát, hogy küldjön egy összehasonlító ajánlatot az elültetett növények
fajtája és mérete figyelembevételével.
Amennyiben a testület úgy látja, a vállalkozótól tájékoztatást lehet kérni az árajánlattal
kapcsolatosan. Javaslom, hogy jelezzék a képviselők, amennyiben élni kívánnak ezzel a
lehetőséggel.
A képviselők nem élnek a lehetőséggel, mindezek ellenére az összehasonlító ajánlatot
változatlanul megkérem, és megküldöm a képviselők részére. Kérem, hogy szavazzunk az
ajánlatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészáros Kerttechnika Kft (2134
Sződ, Bem J. u. 1.) által, a Faluház előtti tér dísznövény telepítésére benyújtott
árajánlatát – mely bruttó: 859.590.- forint –, valamint az automata öntözőrendszer
kiegészítésére benyújtott árajánlatát, - mely bruttó: 25.400.- forint- elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Hertel László: Mint már korábban meghatároztuk a Faluház előtti tér ünnepélyes átadására
2016. október 9. napján kerül sor, az október 6.-i megemlékezéssel együtt. Az ünnepség
költsége – mely a meghívott előadók díját is tartalmazza- az előzetes számítások alapján kb.
130.000.- forint. (ismerteti az átadási ünnepség részleteit). Kérem, hogy a képviselő-testület
hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy ez az összeg a 2016. évi költségvetés terhére
kerüljön felhasználásra.
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház előtti tér átadási ünnepség
megrendezésére 130.000.- forint összeget biztosít a 2016. év költségvetés terhére.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Belterületi utak kátyúzási munkálataira vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Már korábban tájékoztattam a testületet, hogy a Mártírok utca aszfaltozására
benyújtott pályázaton nem nyert az önkormányzat, tartaléklistára került. Az önkormányzati
utak kátyúzása azonban szükségessé vált.
Erre vonatkozóan árajánlatokat kértem három cégtől, melyet a képviselők részére
megküldtünk. A legkedvezőbbet a GREE-GOES Kft adta. Az árajánlatában két konstrukció
szerepel. Javaslom, hogy az 1.647.115.- forintos árajánlatot fogadja el a testület, mert ez az
ajánlat tartalmazza a kátyúzást, emulzió szórást, szélvágást de a kiöntést nem. Ugyanis
vannak olyan helyek, ahol az aszfaltot ki kell vágni, és nem lehet ezzel a technológiával a
javítást elvégezni. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az ajánlattal
kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy hatalmazzuk fel a polgármester urat a vállalkozási
szerződés aláírására.
Hertel László: Van-e további kérdés? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sződi belterületi utak (Határ út,
Árpád út, Váci Mihály út, Mátyás király út, Rákóczi Ferenc út, Pacsirta út, Kenderes út,
Ady Endre út, Mártírok útja, Hunyadi út, Dózsa György út, Tece út, Rátóti út, Rét utca,
Tabán utca) kátyúzására, a GREEN-GOES KFT (2030 Érd, Bádogos u. 57.) által
benyújtott árajánlatát – amely bruttó: 1.647.115.- forint elfogadja. .
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármester a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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4. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megszűnésével
kapcsolatos határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy megkeresés érkezett az önkormányzathoz
a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megszűnésével kapcsolatosan. Ezt a
megkeresést a képviselők részére megküldtük. Ennek a társulásnak 98 tagja volt, és mind a 98
önkormányzat képviselő-testületének a megszűnésre vonatkozó megállapodást el kell
fogadnia, hogy a megszűnés a cégbíróságon bejegyzésre kerüljön. Kérem, hogy akinek ezzel
kapcsolatosan kérdése van, jelezze.
Hertel László: Kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a megállapodás elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Ipoly Önkormányzati
Területfejlesztési Program Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodást.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5. A kamerák kiépítésére és áthelyezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
(játszótér és buszmegálló)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluházban lévő kamerarendszer nem
működött megfelelően. Rózsa Attila rendszergazdától kértem árajánlatot a kamerarendszer
felújítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy a kamerák által készített felvételek
használhatók legyenek. Ezt az ajánlatot megküldtük a képviselők részére. Az általa adott
árajánlat tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a kamerák
megfelelő képet adjanak, rendszámot is le tudjanak olvasni. Mindenképen szükséges a
rendszer korszerűsítése főleg most, hogy a Faluház előtti tér megépítésre került. A szükséges
eszközöket beszerelték és működőképes. Amennyiben a testület ezt az ajánlatot nem fogadja
el, abban az esetben a rendszergazda a beszerelt berendezéseke visszabontja. Ezért külön
összeget nem számol fel. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslatukat.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatot.
Hertel László: Van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Rózsa Attila (2614 Penc, Béke
utca 22.) az önkormányzati kamerarendszer felújítására vonatkozó árajánlatát, amely
bruttó: 367.680.- forint.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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6. Tájékoztatás a bővített iskolaudvar kerítésével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket a műfüves pálya kialakítása érdekében, az
iskolaudvar
bővítésével
kapcsolatosan
jelentkező
kiadásokról,
munkálatokról,
közműkiépítések költségéről.
Az elektromos áram biztosításához földkábel lefektetése szükséges, és külön mérőt kell
felszerelni. A villanyszerelési munkák elvégzésére, valamint az anyagköltségre vonatkozóan
benyújtott árajánlat bruttó: 982.580.- forint. A kerítés elkészítésének költsége (zsalukő,
oszlop, drótháló, cement sóder) bruttó: 516.185.- forint. A talajfeltöltése, földmunkák
elvégzése bruttó: 847.408.- forint. Járda elkészítése is szükséges a műfüves pálya
megközelítése érdekében. Kedvező időjárás esetén még ebben az évben célszerű lenne a
földkábelek lefektetése és a vízhálózat kiépítése.
Az említett kiadások tekintetében határozatot kell hozni a testületnek. Kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kibővített
iskolaudvaron, a műfüves pálya megépítése érdekében, a 2016. évi költségvetés terhére
az alábbi munkálatok elvégzéséhez hozzájárul:
Villanyszerelési munka, anyagköltséggel (PAHUSZ Szolg. Bt) bruttó: 9.82.580.- forint
Kerítés elkészítésének anyagköltsége: bruttó: 516.185.- forint
Talajfeltöltés, földmunkák: bruttó: 847.408.- forint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármester a PAHUSZ Szolg. Bt-vel
a Vállalkozói Szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat jelenleg milyen
pályázatokat nyújtott be ebben az évben.
Műfüves pályázat nyertes pályázat 70 %-os támogatottságú. Kivitelezés 2017-ben A pályázat
összege: 32.512.000.- forint, melyből az önrész 9.753.600.- forint.
Az óvoda energetikai pályázat benyújtásra került, 100 %-os támogatottságú A pályázat
összege: 181.500.000.- forint
A tornaterem és a régi hivatal pályázata benyújtásra került, a támogatottság mértéke 100 %os. A központi rendszer, amelyen benyújtásra került nem működött, a pályázatot újra be
kellett nyújtani egy új felületen. A tornateremre elnyerhető támogatás összege: 72.000.000.forint, a régi polgármesteri hivatalra benyújtott pályázat értéke 18.500.000.- forint.
A Mártírok útja új aszfaltburkolattal történő borítása tartaléklistára került.
Az ASP pályázat benyújtásra került, 100 %-os támogatottságú. 6 millió forintot nyerhet el az
önkormányzat, számítógéppark fejlesztésére, és az ASP rendszerhez szükséges
adminisztrációs feladatok ellátásra
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Az Ipari Park pályázat, benyújtásra került100 %-os támogatottságú. Értéke 298.776.100.forint. A pályázat tartalmazza az ipari terület teljes közművel történő ellátását, valamint egy
porta épület megépítését.
Az Egészség Sportpark Program- futókőr és sportpark pályázat. A Sportpark 100 %-os
támogatottságú, a futókőr 50%-os, támogatottságú, a futókőr teljes költsége 18.000.000.forint.
Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a benyújtott pályázatokról
szíveskedjen tájékoztatni a bizottság tagjait.
Papp István: A III. negyedéves beszámoló megtárgyalásakor természetesen tájékoztatni
fogom a bizottsági tagokat.
7. Egyebek
 A Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony
terjeszti a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A 2016. évi népszavazás pénzügyi lebonyolítása miatt
szükségesség vált új szakfeladat-számok feltüntetése a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratában. (részletesen ismerteti a szakfeladatokat) A szakfeladatok elfogadása nélkül nem
számfejthető a Szavazatszámláló Bizottsági tagok tiszteletdíja. Amennyiben kérdés merül fel
ezzel kapcsolatosan, kérem, szíveskedjenek jelezni.
Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2016.(X.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 A 3/2002 (IV.04.) számú, A helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló módosításának
kezdeményezése
Hertel László: Több lakossági bejelentés érkezett, hogy a meghatározott égetési napokon
sokan inkább füstölnek, mint égetnek a faluban, amely a lakosokat nagyon zavarja. Ezért
szükségesnek tartom az égetés időpontjával kapcsolatos rendelet felülvizsgálatát. Sajnos a
környezetvédelmi tanácsnok az ülésen nincs jelen, de felveszem vele a kapcsolatot, hogy
tegyen javaslatot a rendelet módosítására.
Hertel László: Én javasolnám, hogy heti egy alkalommal lehessen belterületen a kerti
hulladékot elégetni, mégpedig a keddi napon, a pénteki napi kerti hulladékégetést egyáltalán
nem javaslom.
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Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy a környezetvédelmi tanácsnok egy ad-hoc bizottság
keretén belül tárgyalja meg a rendeletmódosítását, és a módosítási javaslatot a következő
ülésen terjessze a testület elé.
A képviselők egyetértenek az alpolgármester úr javaslatával
Azt kérném, hogy a környezetvédelmi tanácsnok a Sződiek Híradója téli számában írjon egy
tájékoztatót a hulladék elhelyezéssel kapcsolatosan. Tegyünk közzé minden lakos számára
egy átfogó tájékoztatást, a környezetvédelmi rendelettel, és a zöld hulladék elhelyezéssel
kapcsolatosan
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést 20.45 órakor bezárja.
.

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

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

-------------------------------------------Erdélyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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