JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. november
24. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi adókról szóló
rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Faluház előtti tér díszfa telepítésére vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Beszámoló a 2016. évi községgazdálkodási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4.

Egyebek
 A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 képviselő jelen van, Erdélyi
Balázs nem jelezte távollétét, a képviselő-testület határozatképes.

Az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra:
 A helyi környezet védelméről, a települések tisztaságáról szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
 Sződ Község Rendezési Tervének megtárgyalása
 Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat által
2017. évre megállapított érdekeltségi hozzájárulás elfogadása
Erdélyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 7 főre módosul.
Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pont előtt kíván-e valaki hozzászólni.
Puskás Szilveszter jelzi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében többek között egy LED-es
ajánlatról, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ülésén elhangzottakról és döntésekről szeretné tájékoztatni
a testületet, továbbá zárt ülés keretében terjeszti a testület elé Hertel László jutalmazására vonatkozó
javaslatot.
Erdélyi Balázs jelzi, hogy a Sződ Községért Közalapítványt érintő személyi változásokkal
kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket.
A képviselők nem jelezték további hozzászólási szándékukat, kéri, hogy szavazzanak a napirendi
pontok elfogadására vonatkozóan. A képviselők a kiegészített napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadják.
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A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet –Podhorszkiné dr. Buránszki
Bernadett képviselőasszonyt javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal Podhorszkiné dr.
Buránszki Bernadett képviselőasszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.

Az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra:
 A helyi környezet védelméről, a települések tisztaságáról szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
 Sződ Község Rendezési Tervének megtárgyalása
 Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat által
2017. évre megállapított érdekeltségi hozzájárulás elfogadása
1. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi adókról szóló
rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Minden évben december hónap elejéig el kell fogadni a következő év helyi
adókra vonatkozó adómódosításokat. Az elmúlt ülésen kértem a képviselőket, hogy a mai
ülésen tegyenek javaslatot a módosításra vonatkozóan. A képviselők részéről javaslat nem
érkezett.
2016. október 31. napjáig bezárólag az önkormányzat éves költségvetésének teljesüléséről
kimutatást kértem. A kimutatás alapján mind az önkormányzat, mind az önkormányzati
intézmények időarányosan költöttek.
Időarányosan az önkormányzatnál a bevételek
nagyobbak, mint a kiadások. Számszerűen az önkormányzatra vonatozóan 87 %-os a bevétel
és 71 %-os a kiadás teljesülése.
A bevételek növekedését legnagyobb mértékben az adók hatékony behajtása eredményezte.
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi adók mértéke 2017-ben is biztosítja az önkormányzat, és
az önkormányzati intézmények működtetését, és némi fejlesztésre is lehetőséget nyújt.
A Polgármesteri Hivatalban 2017. évben létszámemelést nem tervezünk, a feladatokat a
jelenlegi létszámmal el tudjuk látni. Az Önkormányzat műszaki csoportjának létszámát 2016.
novemberében egy fővel növeltük, mert az óvodában és a konyhán nem volt megoldott a
karbantartás.
2017.-ben várhatóan újabb cég fogja megkezdeni tevékenységét, és fejlesztést kíván
megvalósítani községünkben, mely tevékenységből jelentősebb iparűzési adó bevételre és
építményadó bevételre számíthatunk.
Ezen kívül az önkormányzatnak saját tulajdonú ipari területe, valamint közművesített építési
telkei vannak.
Én nem javaslom sem az adók jelenlegi mértékének emelését, sem új adónem bevezetését.
Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy a napirendi pontot terjessze a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek, és az
1990. évi C. a helyi adókról szóló törvény összhangjának megteremtése érdekében –tekintettel
arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében nem lehet a jogszabály
megjelölését módosítani, és az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes magasabb
szintű jogszabállyal- a Htv. módosításából és rendelkezéseiből fakadóan a helyi adókról szóló
új önkormányzati rendelet szükséges.
Sződ Község Önkormányzata a helyi adókat részletesen három különböző rendeletben
szabályozta. A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya felülvizsgálta a
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megyében a helyi adórendeleteket. Az önkormányzatoknak a helyi adókról szóló törvényhez
hasonlóan egy rendeletet kell alkotnia helyi adókról. S a rendelet nem szabályozhatja a
törvényben leírtakat, csak a kivetésre kerülő helyi adótételeket és azok mértékét
tartalmazhatja.
Minden eljárásjogi kérdést a törvény tartalmaz.
A jelenleg előterjesztésre kerülő rendelet egy leegyszerűsített helyi jogszabály, mely a
jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban van.
1.§ A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti helyi adók közül az önkormányzat által
bevezetett helyi adók körét tartalmazza.
2.§ Utalás arra, hogy a nem szabályozott kérdésekben magasabb szintű jogszabály az
irányadó.
3-4. § Az építményadó kötelezettségről, az adómentességről, az adó alapjáról és mértékéről
rendelkezik.
5. § A magánszemélyek kommunális adókötelezettséget és az adó éves mértékét határozza
meg.
6-7. § Az állandó, valamint ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végzők
adókötelezettségét állapítja meg.
8. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
A jelenlegi módosítás az elfogadott adótételeket tartalmazza.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy jelezzék az előterjesztéssel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat.
Puskás Szilveszter: Az építményadóval kapcsolatosan lenne egy észrevételem. Ipari
létesítmények nemcsak a rendelettervezet 4. pontjában felsorolt területeken vannak. A község
más részén működő ipari létesítményekkel az építményadó szempontjából mi a helyzet?
Hertel László: A képviselő-testület megalkotott egy rendeletet, amelyben szabályozta az
adóval terhelhető területrészeket. Egyetértek az alpolgármester úrral, az arányos teherviselésre
tekintettel, és javaslom, hogy vizsgáljuk meg a község más részén működő ipari
létesítményeket is.
Bojtayné Benedek Gabriella: A 4. pontban felsorolt területeken 700 ft/m2/év építményadót
fizetnek az adóalanyok.
Papp István: Tevékenység szerint kellene meghatározni az építményadó fizetési
kötelezettséget.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy a testület gondolja át ezt a pontot.
Erdélyi Balázs: Véleményem szerint azt is figyelembe kellene venni, hogy lakóterületen
belül vagy azon kívül működik-e az ipari létesítmény.
Puskás Szilveszter: Szerintem ne legyen diszkrimináció az adóztatást illetően. a lakóterületen
belüli illetve a külterületen lévő ipari létesítmények tekintetében.
Hertel László: Az adók mértékét nem emeli a testület, az adózók körét bővíti ki az egész
községre építményadó tekintetében, mégpedig úgy, hogy Sződ Község teljes területén, aki
ipari és kereskedelmi tevékenységet végez, mindenki fizessen építményadót, kivéve a
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat. Amennyiben további javaslat nincs, kérem,
hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotja a Helyi adókról szóló rendeletét.
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(XI.24.) SZÁMÚ, A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2016.XI.24.) számú, a Helyi
adókról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint megalkotja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Faluház előtti tér díszfa telepítésére vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Faluház előtti térre díszfák telepítése is
szükséges. Erre vonatkozóan kértem árajánlatot attól a cégtől, amely a gyepszőnyeget is
elkészítette. Az ezzel kapcsolatos anyag a képviselők részére megküldésre került. (részletesen
ismerteti az ajánlat tartalmát) Bruttó: 128.834.- forint összeg a vállalási ár. Az ajánlatot
elfogadásra javaslom. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az ajánlattal
kapcsolatosan.
Hertel László: Hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk az ajánlat elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészáros Kerttechnika Kft (2134
Sződ, Bem József u. 3.) által benyújtott, a Faluház előtti tér díszfatelepítésre vonatkozó
árajánlatát –mely bruttó: 128.834.- forint- elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza
Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Beszámoló a 2016. évi községgazdálkodási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A szöveges beszámoló a képviselők részére megküldésre került. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza a községgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos adatokat,
tényeket. Kérem, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Juhász István: A hivatal szerszámkészlete ebben a beszámolóban szerepel. Az elmúlt évben
hasonló volt a lista. Egy fúrógép is szerepel, én úgy tudom, hogy nincs fúrógép.
Hertel László: A falugazda szerzi be a szerszámokat. Év közben többször vásárolt az
önkormányzat a falugazda kérésére szerszámokat. A listát a falugazda a leltár alapján
készítette. Ha a listán szerepel, akkor valószínűleg meg is van, de hogy működik-e azt nem
tudom. Amennyiben nem működik, abban az esetben majd jelzem felé, vagy javítassák meg,
amennyiben nem javítható selejtezzék le, és vásároljanak helyette másikat.
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi községgazdálkodási
feladatok ellátására vonatkozó beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

4.

Felelős: polgármester

Egyebek
 A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: A benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan tájékoztatom a képviselőket.
Az ASP rendszer bővítésére vonatkozóan 5,9 millió forintot nyert el az önkormányzat. Ezzel
kapcsolatosan a jegyzőasszony tájékoztatja a képviselőket.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az önkormányzat gazdálkodási része használja az ASP
rendszert, amely 2017. januártól az adó tekintetében is bevezetésre kerül. Számítógépek,
szabályzatok, programok vásárlására lehet felhasználni az elnyert összeget.
Hertel László: Az óvoda fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan már két
alkalommal kértek hiánypótlást. Ennek a felhívásnak a megjelölt határidőn belül eleget
tettünk.
A tornaterem és a régi hivatal energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázattal
kapcsolatosan valószínűleg még a héten döntés születik a támogatást illetően.
A futókör és a sportpark pályázattal kapcsolatosan a pályázatíró hiába kért tájékoztatást a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, türelmet kértek a döntést illetően.
Az Ipari Park kialakítására benyújtott pályázat befogadásra került, további információ nem áll
rendelkezésre.
A köztéri szoborpark pályázat elutasításra került. Továbbra is figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket. Most jelent meg egy pályázati felhívás egyházak támogatására.
Felveszem a kapcsolatot a pályázatíróval, aki további tájékoztatást ad ezzel kapcsolatosan.
Az iskolai férőhely még mindig kevés, legalább két osztályterem kialakítása elengedhetetlen.
Az iskola tetőtér beépítése lenne a legcélszerűbb, ahol 6 tantermet lehetne kialakítani, és így
megoldódna az épületen belüli iskolai étkeztetés. Szóba került konténer tanterem elhelyezése
is, de ez nagyon költséges. Az osztálytermek bővítésével kapcsolatosan további egyeztetésre
kerül sor.
 A többször módosított 3/2002.(XII.11.) számú, helyi környezet védelméről,
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
rendelet módosításának megtárgyalása
Hertel László: Az elmúlt ülésen felkértem a Környezetvédelmi Tanácsnokot, hogy az
avarégetés időpontjának módosításával kapcsolatosan tegyen javaslatot. Megkérem
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett Környezetvédelmi Tanácsnokot, hogy terjessze
javaslatát a testület elé.
Podhorszkiné Buránszki Bernadett: Az égetés időpont módosítására vonatkozó javaslatot a
képviselők részére megküldésre került. A javasolt időpontok:
Szeptember 1.- november 30. heti egyszer keddi napon 16:00-20:00
December 1.- augusztus 31. havi egyszer minden hónap első keddjén 16:00-20:00
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a javaslattal
kapcsolatosan.
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Erdélyi Balázs: Ezt a szigorítást be fogja tudni tartatni az önkormányzat?
Hertel László: Bejelentés alapján lehet tetten érni a szabálysértőket, akikkel szemben a
jegyzőasszony fog eljárni.
Puskás Szilveszter: Szerintem az égetés a kerti munkákhoz igazodik, ezért ezt figyelembe
véve kell a rendeletet módosítani. A korlátozás valóban szükséges, azonban van egy
aggályom. Ha azt nem tudjuk betartatni, hogy szombaton, vagy vasárnap ne égessenek, akkor
a havi egy alkalmankénti égetést hogyan fogjuk betartatni.
Az égetési idő meghatározásánál, az őszi és tavaszi kerti munkákat vegyük figyelembe.
Juhász István: A gyümölcsösök tekintetében, a metszések időpontjában a beterjesztett
javaslat szerint nem lehet égetni.
Véleményem szerint ki kell jelölni azt a személyt, aki ellenőrizni fogja az égetéseket.
Sződligeten is ellenőrzik a szabálytalanul égetőket.
Hertel László: Nem kell kijelölni ezt a személyt, mert a falugazdának a feladata az
ellenőrzés, de az tőle sem várhatjuk el, hogy égetési napokon egész nap a falut járja ellenőrzés
céljából. Amennyiben valaki a szabályokat nem tartja be, és azt a szomszédja, vagy bármely
más lakos jelzi a falugazdának, a falugazda kimegy lefényképezi, felszólítja, hogy az égetést
szüntesse meg, és amennyiben a felszólításnak nem tesznek eleget, vagy ismételten előfordult,
jelzi a jegyzőasszonynak, aki megteszi a szükséges intézkedést.
Puskás Szilveszter: Figyelembe véve, amit Juhász István mondott, javaslom, hogy tavasszal
március április hónapban, ősszel pedig szeptember és október hónapokban heti egy
alkalommal, a többi hónapban pedig havi egy alkalommal lehessen égetni, keddi napokon.
Hertel László: Javasolnám, hogy az égetési napokon 8.00-19.00 óráig lehessen égetni,
ugyanis az önkormányzat dolgozói is úgy a temetőben, mint a kijelölt közterületen elégetik a
száraz kerti hulladékot. Amennyiben további javaslat nincs, akkor kérem a jegyzőasszonyt,
hogy az elhangzott módosítások figyelembevételével terjessze be a következő ülésre a
rendelet módosítását.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ezt a rendeletet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt, a hulladékszállításra vonatkozó központi rendeletének
figyelembevételével is módosítani szükséges. Ez a központi rendelet elkészítését
szeptemberre ígérték, még nem kaptunk értesítést a megalkotásáról. Felveszem a kapcsolatot
az NHKV-val, és a következő ülésen mind az égestésre, mind a hulladékszállításra vonatkozó
módosítások átvezetésével terjesztem a testület elé a rendeletet.
 Sződ Község Rendezési Tervének megtárgyalása
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kért módosítások figyelembevételével
elkészült a község Rendezési Terve, illetve annak szöveges része a Helyi Építési Szabályzat
is. Az anyag a képviselők részére megküldésre került. (részletesen ismerteti a Rendezési Terv
módosításait).
A szöveges résszel kapcsolatban vannak észrevételeink, amelyeket jelzünk a tervező felé, a
térképi hibák viszont már kijavításra kerültek.
Kérem a képviselőket, hogy véleményezzék a tervet, és jelezzék, ha hibát észlelnek.
Puskás Szilveszter: Jelezni kívánom, hogy házsorok hiányoznak a térképről.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ennek azaz oka, hogy a Földhivatali nyilvántartás alapján
készült a térkép, és valószínűleg az ingatlantulajdonos nem kérte az épület feltüntetését.
A javított terv, illetve a szöveges rész a község honlapján elérhető, a mai nap folyamán
küldtük meg a WEB lap karbantartójának. A lakosság véleményt nyilváníthat a tervvel
kapcsolatosan. Az észrevételeket a hivatalban, ügyfélfogadási időben lehet megtenni.
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Hertel László: A tervben szereplő művelési ágak, övezetek arányai nem módosíthatóak,
esetlegesen áthelyezhetőek.
Kértem a jegyzőasszonyt is, hogy a hatályos rendeletek figyelembevételével is vizsgálja meg
rendelettervezetet. Ennek eleget is tett (részletesen ismerteti az észlelt hibákat)
Ez a napirendi pont tájékoztató jellegű volt, a terv végleges elfogadásáról a testület később
fog dönteni.
 Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat által
2017. évre megállapított érdekeltségi hozzájárulás elfogadása
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi
és Vízgazdálkodási Társulat Intéző Bizottsága 2017. évre megállapította az érdekeltségi
hozzájárulás összegét. Az erre vonatkozó megkeresést a képviselők részére megküldtük.
2016. évben 1.816.-Ft/ha/év, 288,5 ha belterület tekintetében 523.956.- forint volt a
hozzájárulás összege, 2017. évre vonatkozóan 1.990.- ft/ha/év került meghatározásra, éves
szinten ez 574.115.- forintot jelent. A társulat tartja karban a Sződ-Rákos patak és a Tece
patak partját, közmunkások foglalkoztatásával. Amennyiben a közmunka program
megszűnne, akkor munkavállalókkal kellene a munkát elvégeztetni.
2020-ig fokozatosan kívánja emelni az érdekeltségei hozzájárulás mértékét a Társulás Intéző
Bizottsága, hogy fel tudjanak készülni erre a helyzetre. Ugyanis figyelembe kell venni, hogy a
közmunkások száma folyamatosan csökken. Amennyiben a közmunkaprogram továbbra is
megmarad, abban az esetben az érdekeltségi hozzájárulás ennek figyelembevételével
változna. Javaslom a módosított összeg elfogadását.
Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a módosított
érdekeltségi hozzájárulás elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2016.(XI.24.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Gödöllő-Vác
Térségi
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Intéző Bizottsága által megállapított
1.990.- ft/ha/év érdekeltségi hozzájárulás összegét elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Puskás Szilveszter: Egy LED világításra vonatkozó ajánlattal kapcsolatosan szeretném
tájékoztatni a képviselőket. A GREP PL Zrt nevezetű cég a település közvilágításának LEDes közvilágításra való cseréjére vonatkozó ajánlattal keresete meg az önkormányzatot. A
polgármester úr kérése alapján áttanulmányoztam a kapott anyagot és megbeszélést folytattam
a cég szakembereivel. (részletesen ismerteti az ajánlat tartalmát)
A polgármester úrral egyeztettem a témában. Az ajánlatból az derült ki, hogy 10 évig nem
lenne haszna az önkormányzatnak a beruházásból. Jelenleg 36 W-os energiatakarékos égők
vannak felszerelve a közvilágítási oszlopokra. Véleményem szerint ennek a beruházásnak
akkor lenne létjogosultsága, ha panasz érkezne a lakosság köréből a közvilágításra. Ha
nincsenek ilyen bejelentések, akkor nehezen tudok magyarázatot találni arra, hogy miért
kellene lecserélni a jelenlegi fénycsöves világítótesteket.
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Amennyiben a testület úgy dönt, akkor a cégtől kérni lehet a kalkulációt és a konkrét
ajánlatot, a községre vonatkozóan.
Hertel László:. Nem javaslom ennek a beruházásnak a megvalósítását.
Puskás Szilveszter: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
A polgármester úr megbízásából az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt a
mai napon, erről tájékoztatom a képviselőket. (részletesen tájékoztatja az ülésen
elhangzottakról a képviselőket)
Erdélyi Balázs: A Sződ Községért Közalapítvány működésével kapcsolatosan kértem szót.
Személyi változásokról van szó. Gergely László és felesége lemondanak a kuratóriumi
tagságukról. Az egyik új tag Garaba János lenne. Ez az információ tájékoztató jellegű, amint
véglegessé válnak a személyi változások, akkor terjesztjük elfogadásra a testület elé.
Puskás Szilveszter: Kérem a polgármester úrtól zárt ülés elrendelését.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy zárt ülést rendelek el.
(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült)
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést
20.10 órakor bezárja.
.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

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

-------------------------------------------Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett
jegyzőkönyvhitelesítő
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