JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. április 27. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi munkájáról Előterjesztő: Hertel
László polgármester, dr. Rull Csaba háziorvos
2. A 4/2015 (III.26.) számú, A pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
3. A 2016. évi bizottsági és tanácsnoki beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, bizottsági elnökök, tanácsnokok
4. Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. A használaton kívüli önkormányzati épületek hasznosításának lehetőségei
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységének 2016. évi
beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Egyebek
 Tájékoztatási Fogarasi István földvásárlási kérelmével kapcsolatosan
 Tájékoztatás Kiss Arnold és Kiss Armand telekvásárlásával kapcsolatosan
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, dr. Rull Csaba háziorvost, a
jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 képviselő
jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Erdélyi Balázs és Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett
jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.
Az Egyebek napirendi pontban, a Meghívóban szereplő pontokon kívül, az alábbi ügyek
kerülnek megtárgyalásra:






Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat keretén belül
a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázaton való részvétellel kapcsolatos
határozat meghozatala
Az urnafal bővítésével kapcsolatos tájékoztatás
Településképi koncepció megtárgyalása
Faluház mögötti tér kialakítása
Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos tájékoztatás
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Hertel László: Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pontok előtt kíván-e valaki hozzászólni.
A képviselők nem jelezték hozzászólási szándékukat, kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadására vonatkozóan. A képviselők a kiegészített napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet Papp István
képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal Papp István képviselőt
jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.

1. Beszámoló az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi munkájáról Előterjesztő: Hertel
László polgármester, dr. Rull Csaba háziorvos
Hertel László: A képviselők az elmúlt ülés előtt megkapták a doktor úr beszámolóját.
Felkérem dr. Rull Csaba háziorvost, hogy amennyiben szóban ki szeretné egészíteni a beszámolót,
tegye meg.
dr. Rull Csaba: Nem szeretném kiegészíteni. Nem akartam panaszkodni. Ha a tisztelt képviselőknek
van kérdése, nagyon szívesen megválaszolom szóban.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatosan, jelezze.
Amennyiben nincs, nekem lenne egy kérdésem a doktor úrhoz. A doktor Úr a 17.00 óra utáni orvosi
ügyeletben részt vesz-e?
dr Rull Csaba: Sződ Község Önkormányzata a Provincia szolgáltatóval áll szerződésben, ők
biztosítják az ügyeletet. Magánvéleményem az, hogy az orvosi ügyelet Hungaricum, ami nem
fenntartható, papíron működik a valóságban nem. Ennek az orvoshiány az oka.
Hertel László: 13 önkormányzat van ebben a társulásban, és ez már hosszú ideje működik, és
tudomásom szerint most is jól működik. A társulás gépkocsit is nyert a szolgáltatás biztosításához.
Az önkormányzatok által finanszírozott orvosi ügyelet hétköznapokon 17.00 órától reggel 7.00 óráig
biztosítja az orvosi ellátást ügyeleti formában. Hétvégén és ünnepnapokon viszont 24 órás ügyelet van.
Hétköznapokon reggel 7.00 órától 17.00 óráig a háziorvosok feladata az orvosi ellátás biztosítása.
Puskás Szilveszter: Nem a beszámolóval kapcsolatos lenne egy kérésem. A Sződiek Híradója c.
kiadvány főszerkesztője vagyok. Szeretném megkérni a doktor urat, ha van kapacitása, hogy az
aktuális, évszakhoz illő orvosi tanácsokat írjon az újságba. Június 08-án lesz a következő szerkesztői
ülésünk.
dr Rull Csaba: Természetesen nagyon szívesen.
Hertel László: Az önkormányzat és a doktor úr között megkötött ellátási szerződésben az szerepel,
hogy hétköznapokon a doktor úr 7.00-17.00 óra között látja el az ügyeletet a betegek tekintetében. Én
úgy tudom, hogy ez nem mindig működik.
dr Rull Csaba: Hogy merült fel a probléma? A háziorvos nem mentőszolgálat. Alapvetően a
betegnek kell az orvoshoz menni. S csak előre bejelentett akut esetben megy ki az orvos. Ne névtelen
homályos bejelentések legyenek. Név szerint forduljanak az önkormányzathoz és az orvoshoz.
Sokszor van olyan eset, amikor nem tudom felvenni a telefont.
Az emberek azt hiszik, hogy mindig minden azonnal jár. Név szerint forduljanak hozzám, akkor tudok
válaszolni. Türelmesen próbálok a páciensek felé fordulni.
Hertel László. Én úgy hallom, hogy a betegek egy része elégedetlen a háziorvosi szolgáltatással.
Tudomásom szerint a kártyájukat sokan elvitték Öntől. Az önkormányzatnak figyelni kell arra, hogy
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az egyes háziorvosi körzet kártyaszáma ne csökkenjen. Számszerű adatot nem tudok mondani mert
erről az önkormányzatnak nincs hivatalos adata.
Jakus Anikó idejében lényegesen több beteg volt az I. számú körzetben.
Visszatérve az ügyeletre, akkor 7.00-17.00 óra között el lehet érni a dr urat. Tehát ha hívják ebben az
időben, akkor a doktor úr elérhető.
dr Rull Csaba: Ez a kártya mozgás oda-vissza működik. Nem értem mi itt a probléma ?
Jakus Anikó idejében egy Neveleki településrész betegei is ide tartoztak. Mielőtt ide kerültem a Jakus
doktornő rendelési idejében szinte felrobbant a rendelő. Míg Bonyhádi doktor rendelési idejében pedig
alig volt beteg. Most ez az egyenlőtlenség kiegyenlítődött.
Vannak olyan lakosok, akik pl az új településrészen élnek, de nem is jelentkeznek be. Maradnak a régi
orvosuknál. Engem is keresnek meg más települések lakosai, de nem vállalok más településről beteget.
A kérdésre a válasz, igen 7.00-17.00-ig elérnek a betegek, rendelkezésükre állok.
Papp István: A lényeg az, hogy reggel 7.00-17.00 óráig a doktor urat indokolt esetben lehet hívni.
Dr Rull Csaba: Igen természetesen. A júniusi cikkben ezeket a technikai dolgokat is leírom.
A telefont nem tudom mindig felvenni, visszahívni sem fogom az összes számot. Ha kapok egy olyan
telefont, amit nem nekem kell fizetni akkor visszahívom.
S nem csak a betegek hívnak hanem a hivatali szervek is.
Bárkinek bármilyen problémája van mondja el nyugodtan nekem, nem sértődöm meg. Csak akkor
tudok reagálni egy adott ügyre, ha név szerint be tudom azonosítani az esetet.
Sok páciens úgy jön, hogy neki ilyen gyógyszer kell. S ha nem írom fel akkor megharagszik.
Szakorvosi véleményt sem feltétlenül szükséges betartani, előfordul, hogy nem azt a gyógyszert írom
fel. Én csak a beteg érdekét figyelem.
Hertel László: Köszönjük szépen doktor úr. A fűtési rendszerrel több probléma volt a télen, de ezt a
nyár folyamán megoldjuk.
dr Rull Csaba: Jelezni szeretném, hogy az elektromos áram számla összegét nem értem. Megkaptam
az elszámolást, 20.000 Ft jön ki egy havi áramszámlára.
Kérem nézzék meg, hogy ez helyes- e?
Továbbá kérdezni szeretném, hogy van-e szabad kapacitás a festésre? A várót nagyon jó lenne
kifesteni ?
Végül pedig szeretném kérni a testületet, hogy az iparűzési adó befizetésétől tekintsen el.
Hertel László: Az áramszámlával kapcsolatosan tájékoztatni fogjuk a doktor urat. A rendelő festését
illetően, amikor lesz az önkormányzatnak lehetősége el fogja végezni.
Az iparűzési adó elengedését illetően, akkor fogja a testület tárgyalni, amikor látjuk azt, hogy a doktor
urak is tesznek valamit a magasabb színvonalú betegellátás érdekében.
dr. Rull Csaba: Kihez lehet még fordulni az iparűzési adó elengedésével kapcsolatban, gondolok itt a
képviselő-testület tagjaira? Nem fizet iparűzési adót, az iskola, az óvoda és az önkormányzat sem.
Pedig ők is szolgáltatók.
Hertel László: Az igaz, hogy nem fizetnek, de ezek az intézmények nem gazdasági társaságok, a
doktor úr pedig a háziorvosi feladatot egy kft-n belül végzi. A testület bármely tagjához lehet fordulni
az iparűzési adó elengedésével kapcsolatban, de a kérelmet én terjesztem a testület elé.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem merült fel. Kérem, hogy szavazzunk a
beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Rull Csaba az I. számú háziorvosi körzet
háziorvosának 2016. évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A 4/2015 (III.26.) számú, A pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Kérem tájékoztassa a
képviselőket.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Települési támogatások
rendszerében további változtatásokat kíván bevezetni. A Prevenciós szűrések és oltások támogatását
továbbra is folytatni kívánja, ezért a rendeletben pályázati úton elérhető támogatásokként jelöli meg.
A Rendelet tervezetbe bekerült az a tény, hogy a lakókörnyezet tisztán tartása feltétele a Települési
Támogatások megállapításának. A rendelettervezete a képviselők részére megküldésre került. Kérem,
hogy akinek észrevétele van ezzel kapcsolatosan szíveskedjen jelezni.
Dávid Tamás: A rendelet módosítást a bizottság is megtárgyalta, egyeztettünk a jegyzőasszonnyal, és
ez a módosítás került a testület elé.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal módosítja A pénzbeni és természetbeni juttatásokról és a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017 (IV.27.)
SZÁMÚ RENDELETE, A 4/2015 (III.26.) SZÁMÚ, A PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBELI
JUTTATÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015. (III.26.) számú, A pénzbeni és
természetbeli juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét a
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. A 2016. évi bizottsági és tanácsnoki beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, bizottsági elnökök, tanácsnokok
Hertel László: A munkatervben április hónapban szerepel a bizottsági és tanácsnoki beszámolók
megtárgyalása. A bizottsági elnökök elkészítették a beszámolót, amelyet a képviselők részére
megküldtünk. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját tárgyalja a testület.
Felkérem a bizottság elnökét, hogy amennyiben szükséges egészítse ki a beszámolót.
Dávid Tamás: Mindenki megkapta . Ha van kérdés szívesen válaszolok.
Hertel László: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016.évi
munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját terjesztem a testület elé. Felkérem a
bizottság elnökét, hogy amennyiben szükséges egészítse ki a beszámolót.
Papp István: a képviselők megkapták, felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Hertel László: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A képviselők részére megküldésre került az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
Tervének előterjesztése. A terv tartalmazza azokat a beruházásokat is, amelyekre vonatkozóan a
pályázat már benyújtásra került, de még az elbírálás nem történt meg. (részletesen ismerteti a
beruházásokat) Kérem, hogy akinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, szíveskedjen és jelezze.
Hertel László: Amennyiben további kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a Közbeszerzési Terv
elkészítésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat 2017. évi
Közbeszerzési Tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5. A használaton kívüli önkormányzati épületek hasznosításának lehetőségei
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Az alpolgármester urat bíztam meg a használaton kívüli önkormányzati épületek
hasznosításával kapcsolatosan. Egy épület van még használaton kívül, ez pedig a régi óvoda épülete. A
tegnapi nap folyamán volt egy újabb érdeklődő. El kell gondolkodni az épület további sorsán.
Amennyiben el kell bontani az épületet, az magas költséggel jár. Bontás után két telek kialakítására
alkalmas a terület.
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6. Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az MLSZ küldött egy háromoldalú megállapodást a
műfüvespálya üzemeltetésre vonatkozóan. Úgy gondoltam, hogy ezt a tervezetet mindenképpen át kell
dolgozni, ezért felkértem dr. Nyitrai Judit ügyvédet – aki az önkormányzati jogi ügyeit intézi – hogy
dolgozza ki egy kétoldalú megállapodást, az önkormányzat, mint tulajdonos és a Tankerület, mint
üzemeltető között. Ez a megállapodás elkészült, és a Tankerült és az önkormányzat részéről aláírásra
került. Ezután ismételten megkértem az ügyvédnőt, hogy a háromoldalú megállapodásba építse be a
kétoldalú megállapodást, hogy a két szerződés összhangban legyen. Ezeket a szerződéseket majd
megküldjük az MLSZ-nek jóváhagyásra. Amennyiben elfogadásra kerül, megtörténik a szerződések
aláírása.
A beruházás ezt követően kezdődhet meg.
A tornaterem energetikai beruházásával kapcsolatosan tárgyaltam a pályázatíróval és a kivitelezővel.
A megbeszélésre meghívtam az iskola igazgatóját is. Abban állapodtunk meg, hogy májusban
megkezdődik a beruházás, és a szeptemberi tanév kezdésre olyan állapotba kerülnek a munkálatok,
hogy a tanévkezdést a befejező munkálatok ne zavarják.
A korábban benyújtott pályázatok elbírálása még nem történt meg.
A templomfelújítására benyújtott pályázaton az egyház 9 millió forintot nyert. Az önkormányzat a
beruházáshoz közel 4 millió forint támogatást nyújt, a Váci Püspökség pedig további 25 millió
forinttal támogatja a templom felújítási munkálatait. Az önkormányzat részéről továbbra is segítséget
nyújtok az atyának a beruházás teljes időszakára.
Május 2.-án kerül benyújtásra a fogorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázat. A pályázat készítése folyamatban van, a beruházás értéke meghaladja a 20 millió forintot.
Vizsgáltuk a konyha felújításával kapcsolatos pályázati lehetőséget. Mivel az óvodai udvar, játszótér
felújítására benyújtott 167 millió forint értékű pályázatban a konyha teljes felújítása is szerepel, és a
pályázat még bírálat alatt van, ezért ezen a pályázaton az önkormányzat nem indul.
A vasútállomás melletti P+R parkoló kamerarendszere felújításra került. A számla összegének a felét
mi fizetjük, erre vonatkozóan már hozott döntést a testület a februári ülésén.
7. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységének 2016. évi
beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A Tűzoltóság 2016. évi beszámolóját a képviselők részére megküldtük.
Kérem, hogy akinek észrevétele van a beszámolóval kapcsolatosan, jelezze. A képviselők részéről
kérdés nem merült fel, ezért kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
tűzvédelmi tevékenységére vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8. Egyebek
 Tájékoztatási Fogarasi István földvásárlási kérelmével kapcsolatosan
Hertel László: A március 23-i ülésen tárgyalta a testület Fogarasi István földvásárlási kérelmét.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testület által meghatározott vételárat a kérelmező nem fogadta el.
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Tájékoztatás Kiss Arnold és Kiss Armand telekvásárlásával kapcsolatosan

Hertel László: Tájékoztatom képviselőket, hogy a testület által meghatározott feltételeket a vevők a
2748/20 és a 2748/21 hrsz-ú ingatlanok tekintetében elfogadták, az adásvételi szerződések április 21én megkötésre és aláírásra kerültek.
Az egyik telket teljes részében kifizették a másik telekre vonatkozóan 3 millió Ft került kifizetésre.


Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat keretén belül
a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázaton való részvétellel kapcsolatos
határozat meghozatala

Hertel László: A beruházásokkal kapcsolatos napirendi pontban már tájékoztattam a képviselőket,
hogy pályázati lehetőség nyílt a fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítésére vonatkozóan.,
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében. A beruházás önrésze kb. 2
millió forint. A pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosítására vonatkozóan kell a
testületnek határozatot hoznia.
Amennyiben további kérdés nem merül fel, kérem, hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2017.(IV.27.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
„Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok alapján „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” c. pályázaton.
A pályázat a Sződi Fogorvosi Rendelő (2134 Sződ, Dózsa György út 48.) infrastruktrurális
fejlesztése, felújítása tárgyában kerül benyújtásra, mely beruházásra – nyertes pályázat eseténSződ Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi tartalékkerete terhére maximum
bruttó: 2.000.000.- forint, azaz kettőmillió forint erejéig önrészt biztosít.
Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Az urnafal bővítésével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a temetőben az urnafalat bővíteni szükséges, illetve
a meglévő urnafalat fel kell újítani. A munkálatokra vonatkozóan két vállalkozótól kértem ajánlatot.
Az egyik vállalkozó - Gáspár Tibor – már megküldte az ajánlatot.
Ez az ajánlat már egy komolyabb urnafalra vonatkozik, mint a meglévő. A meglévő urnafalon az alsó
két sort lezárjuk, ezt nem lehet megváltani. Kialakításra kerülne egy szegély, amely gyertyák és
virágok elhelyezésére lenne alkalmas.
A megépítendő urnafalban az új előírásoknak megfelelő méretű cellák lennének kialakítva, amelyek
kicsit nagyobbak a jelenleginél. Alsó sorban cellák ott sem lennének kialakítva, és a virágok és
gyertyák elhelyezésére szintén egy szegélyt alakítanánk ki. Továbbá kétszemélyes cellák is
kialakításra kerülnének.
Juhász István: A jobb minőségre is törekedni kell és ehhez kell majd az árat kialakítani.
Hertel László: Megkérem az árajánlatot adó vállalkozókat, hogy egy tervet készítsenek az urnafalról,
és a legszebbet, és a legkedvezőbb árat fogadnánk el. Én is a gránitból készült urnafalat támogatom.
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Településképi koncepció megtárgyalása

Hertel László: A képviselők részére megküldésre került a Rendezési Terv készítője által összeállított
településképi koncepció. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket
Puskás Szilveszter: Végigolvastam a koncepciót. Úgy tűnik, hogy ez a dokumentum egy minta
alapján készült és a készítője nem minden esetben adaptálta megfelelően a sződi adottságokhoz.
Néhány fejezethez közvetlen módosítási javaslatom is van.
A G2 Közösségi, szolidáris társadalom c. fejezetben javaslom, hogy a lakosság visszavonzását
tartalmazó részt dolgoztassuk át, mert Sződ tekintetében nem a visszavonzás az időszerű, hanem a
megtartás.
Az F3 Az épített környezet megőrzése c. fejezet egészét javaslom Sződ községre alakítani. A
lokálpatriotizmust fel kell támasztani ugyan, de a módszerek alkalmazásánál figyelembe kell venni azt
a tényt, hogy a településen élők nagy része már nem született sződi, a lakosság összetétele heterogén.
A V3 Turizmusfejlesztés gazdasági szerepének növelése c. fejezetben fel kell tüntetni a Mária utat,
ami átvezet településünkön. A jövőben a zarándok turisták száma megnövekedhet.
A versenyképes településsel foglalkozó részekhez javaslom, hogy a centralizáció-decentralizáció
problémájáról is gondolkodjunk el. Szükséges egy közösségi központ, amely által megvalósul a
centralizáció. Itt elérhetőek az ügyintézéshez szükséges intézmények és rendelkezésre állnak a községi
rendezvények megtartásához szükséges létesítmények. Másrészt viszont szükség van a
decentralizálásra, gondolok itt például játszóterekre, kisebb sport területekre, kereskedelmi pontokra,
utakra és egyebekre, melyeket célszerűbb a kialakult lakókörnyezetekhez közelebb létrehozni. Az
ésszerű arány kialakítására kell törekedni a centralizáció és decentralizáció tekintetében. A cél az,
hogy községünk minél élhetőbb település legyen.
A képviselők egyetértenek az elhangzott javaslatokkal.
Hertel László: Az elhangzott javaslatokat továbbítjuk a tervező felé, és kérni fogom, hogy ezek
figyelembevételével dolgozza át a településképi koncepciót.
A képviselők részére ki fogjuk küldeni a Rendezési tervet kérem, nézzétek át, és véleményezzétek a
következő testületi ülésen.
Hertel László: Az Ady Endre út végén a tervben szerepel családias lakóövezet kialakítása, de ezen a
részen sok közművezeték helyezkedik el. A vezetékek áthelyezése miatt, ezen a területen nagyon
megdrágulna a telekkialakítás. Itt egy városias lakóövezet kialakítása lenne célszerű, teljesen
felesleges olyan rendezési tervet készítenünk, amelyben vannak olyan előírások és tervek, amelyek
megvalósíthatatlanok. Mégpedig azért, mert a beruházás értéke nem térülne meg.
Puskás Szilveszter: Most kell meghatározni, hogy a távlati időben mekkora lakosságszámú települést
szeretnénk, és az ehhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll-e.
Hertel László: A Rendezési Terv elkészítése egy hosszú távra készített terv. Az, hogy ezen belül
mikor valósulnak meg az egyes fázisok, az nagymértékben függ a gazdaság erejétől. 2008-ban még
úgy nézett ki, hogy a Rendezési Tervben rögzített fejlesztési elképzelések nagyrésze rövid időn belül
megvalósul. A gazdasági válság ezt a következő évben keresztül húzta. Ha a Rendezési Terv szerint
beépülne minden, akkor Sződ község lakosságszáma 5000 fő körül lenne. Ha a realitásokat nézzük,
én úgy gondolom, hogy amennyiben a gazdasági fejlődés tovább folytatódik, abban az esetben, Sződ
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község lakossága a fejlesztéseknek köszönhetően, pár éven belül elérheti a 40000 főt. A
fejlesztéseknél nem csak a telkesítésre gondolok, hanem az iparterületek beépítésére is, és az ebből
származó bevételek, valamint a további fejlesztésekből származó bevételek lehetővé teszik, hogy a
lakosságszám növekedéshez a megfelelő infrastruktúrát is biztosítsuk.


Faluház mögötti tér kialakítása

Hertel László: A képviselők részére a Faluház mögötti tér térképét minden képviselő részére kiadtuk.
200 szék elhelyezésére alkalmas, lépcsőzetes nézőtér kialakítását javaslom. A tér nagyrésze burkolatot
kapna, teret a nagysúlyú járművektől elzárnánk, viszont szermélyautó parkolására alkalmasnak
építenénk meg, és lombos fákat telepítenénk. A fákkal fajtájával kapcsolatban is kérnék javaslatot.
Akinek van elképzelése, kérem, hogy a következő ülésre terjessze elő. Én is készítek egy tervek, és
majd ezeket a terveket a következő ülésen összevetjük.


Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos tájékoztatás

dr. Bojtayné Bendek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy jogszabályváltozás miatt az
óvoda működése tekintetében módosításokra van szükség. Nem lehet egységes óvodát és bölcsődét
üzemeltetni. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen formában működjön a továbbiakban a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a bölcsőde. Jelenleg módosítás előkészületei folyamatban
vannak. Erről a következő testületi ülésen kell majd határozatot hozniuk a képviselőknek.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, az ülést 21.10 órakor bezárja.

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

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

-------------------------------------------Papp István
jegyzőkönyvhitelesítő
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