JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. május 25. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.

Napirendi pontok:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) számú
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
A 2016. évben belső ellenőrzésről készült éves jelentés elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
„Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Tájékoztatás a Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hertel László polgármester
A Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó határozathozatal
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
A Gajári-puszta buszmegálló létesítésével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Pályázatok, pályázati lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
A községi kitüntetések adományozásával kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Egyebek

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a
jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt. Az ülésre meghívást kapott Klimász Jánosné a Sződi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, de egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt
venni.
Dávid Tamás jelezte, hogy ne tud részt venni az ülésen Podhorszkyné dr. Buránszki Bernadett és
Puskás Szilveszter jelezte, hogy később érkeznek az ülésre.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes.
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek
kerülnek megtárgyalásra.




Az urnafal építésével kapcsolatos tájékoztatás
A Faluház melletti tér építésével kapcsolatos tájékoztatás
Juhász István Sport ügyekért és közbiztonságért felelős tanácsnok beszámolója a 2016
évi munkájáról

1

Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pontok előtt kíván-e valaki hozzászólni. A képviselők
nem jelezték hozzászólási szándékukat. Kéri, hogy addig amíg a két később érkező képviselőt várják
meg az 1-3 napirendi pontok megtárgyalásával. Addig a 4. napirendi ponttól kezdve tárgyalják meg az
ügyeket. Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok módosításának elfogadására, valamint a
kiegészített napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan. A képviselők a módosított és kiegészített
napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe
véve a sorrendet Erdélyi Balázs képviselőt javasolja. A képviselő-testület 4 igen szavazattal Erdélyi
Balázs képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1.

„Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: A községben működő „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselők részére megküldtük. A szolgálat
vezetője jelezte, hogy a községben dolgozó munkatársát is beszeretné mutatni a testületnek. A
szolgálat vezetője jelezte, hogy egy váratlan esemény miatt nem tud részt venni az ülésen, ezáltal a
munkatársa sem jelent meg. Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk el a következő ülésre.
2. Tájékoztatás a Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Már az ülés elején tájékoztattam a képviselőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat
elnöke nem tud a mai ülésen részt venni. Az önkormányzat 2016. évi munkájára vonatkozó
tájékoztatást azonban megküldte, melyet továbbítottunk a képviselők részére. A testület a 2017. évi
munkatervében szerepeltette először, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatást adjon a
munkájáról. Ennek a felkérésnek az önkormányzat elnöke készséggel eleget tett.
Akinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatosan, kérem, jelezze, és továbbítjuk az elnökasszony
felé.
Papp István: Véleményem szerint a tájékoztatás teljeskörű és részletes. Köszönjük szépen az
elnökasszonynak, hogy elkészítette.
Hertel László: A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójából is kitűnik, hogy több
községi rendezvényen részt vesznek, a rendezvényeket anyagilag is támogatják. Az elnökasszony jó
munkát végez, nagy segítséget nyújt a községnek.
3. A Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

vonatkozó határozathozatal
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirend pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Kérem, tájékoztassa a
testületet.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselő-testületnek május 31. napjáig kell határozatot hoznia a
Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény átszervezését illetően. A módosított Alapító
Okiratot a képviselők részére megküldtem. A módosítás során egyeztettem az intézményvezetővel,
illetve az Államkincstár illetékesével is. A módosítás legfontosabb része, hogy 8 fővel mini bölcsőde
is működik majd az óvodán belül. A módosítás következtében az intézmény új megnevezése Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde lesz. Az átszervezés 2017. augusztus 31. napi hatállyal lép életbe.
Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, szíveskedjen jelezni.
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Hertel László: Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy hozzuk meg a határozatot az Sződi Csupafül
Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását illetően. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2017(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül Egységes
Óvoda-Bölcsőde intézményében átszervezést hajt végre, 2017. augusztus 31. hatállyal.
Ettől az időponttól az intézmény megnevezése: Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde.
Az intézmény típusa: óvoda-Bölcsőde.
A feladatellátási helyenként felvehető létszámok:
Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde 150 fő
Sződi Csupafül Óvoda és mini Bölcsőde 8 fő.
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon feletti rendelkezési jog: használat.
Az ingatlan funkciója, célja : óvoda, mini bölcsőde.
Az átszervezések a 2011. évi CXC Nkt., és az 1997. évi XXXI. Gyvt. rendelkezései alapján
történnek.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. A Gajári-puszta buszmegálló létesítésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy egy csörögi illetékességű lakos, aki a Gajáripusztában lakik, kérte, hogy járjon el Sződ Község Önkormányzata a Volánbusz Zrt-nél, a
buszmegálló visszahelyezése érdekében.
Először a csörögi önkormányzathoz fordult, de a csörögi önkormányzatnál azt a tájékoztatást adták
neki, hogy ők nem illetések, hanem forduljon a sződi önkormányzathoz.
Egyértelműen megállapítható, hogy mivel csörögi lakos fordult a csörögi önkormányzathoz, és a
buszmegállónak az egyik része csörögi közigazgatási területen kellene elhelyezni, ezért ők az
illetékesek. Ennek ellenére a bejelentő által hozott aláírásgyűjtő ívet mellékeltem a Volánbusz Zrt-hez
elküldött levelemhez, melyben kértem, hogy a régi buszmegállókat, lakossági kérésre állítsák vissza.
A Volánbusz Zrt azt a választ adta, hogy amennyiben az önkormányzat vállalja a buszmegálló
kialakítását, akkor a buszmegálló visszaállításának nincs akadálya. A Volán Zrt részletesen leírta,
hogy milyen követelmények vonatkoznak a buszmegálló kialakítására. (részletese ismerteti a
képviselőkkel a műszaki követelményeket) Azt tudni kell, hogy a buszmegállót a csörögi majorban élők
veszik legjobban igénybe, akik nem sződi lakosok.
Az aláírásgyűjtő ívet megnéztem, hogy Sződ község lakói közül kik írták alá, azt állapítottam meg,
hogy akik az ívet aláírták, gépkocsikkal közelítik meg a TSZ területét, a többség már nyugdíjas, nem
valószínű, hogy a volánbuszt – amennyiben a megállók létesülnének- igénybe vennék.
Mindezek ellenére megkérdezem őket, igénybe vennék-e a tömegközlekedést, amennyiben erre
lehetőség nyílna.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Juhász István: Két buszmegállót kellene kiépítenünk, de akkor gyalogos átkelőhelyre is szükség van
a balesetmentes közlekedéshez, valamint sebességkorlátozó tábla kihelyezését is meg kellene oldani.
Véleményem szerint sződi lakosokat nem érint, és a csörögi lakosok közül sem jelentős számú.
Papp István: Az egyik megálló Sződ közigazgatási területén a másik Csörög közigazgatási területén
lenne? Csak sződi lakosokat érint a buszmegálló kérdése?
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Hertel László: Valószínű, hogy a Gajári tanyán lakókat érinti ez a probléma A hétfői napon fogok
tárgyalni a csörögi polgármesterasszonnyal más ügybe, és ezt a témát is felvetem neki. Javaslom, hogy
a testület hatalmazzon fel, hogy ebben az ügyben is egyeztessek vel. Van-e további
javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza Hertel László
polgármestert hogy vegye fel a kapcsolatot Hegedűsné Kripák Ildikó Csörögi polgármester
asszonnyal a Gajári-puszta buszmegálló kiépítésével kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Pályázatok, pályázati lehetőségek ismertetése

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a tornaterem és a régi polgármesteri hivatal
energetikai korszerűsítésére, valamint a tornaterem napelemmel történő ellátására vonatkozó pályázati
támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. Az e-építési napló megnyitásra került, a
beruházások rövidesen megkezdődnek.
Az óvoda udvarának bővítésére és a konyha felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan még az
önkormányzat értesítést nem kapott.
A Mártírok utca és a Nyárfa utca építésére benyújtott pályázat tekintetében még nem született döntés.
A műfüves pálya építésére vonatkozó, az Önkormányzat, a Váci Tankerület és az MLSZ részéről a
háromoldalú megállapodása aláírásra került. Az önkormányzat a beruházás önrészét elutalta az MLSZ
részére. Az építési munkálatok rövidesen megkezdődnek.
A fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázatunk befogadásra került, a hiánypótlási felhívásnak
eleget tettünk. Bízunk a kedvező elbírálásban.
Az Ipari Park pályázattal sajnos még nem kaptunk értesítést, a pályázat elbírálása folyamatban van.
6. A községi kitüntetések adományozásával kapcsolatos egyeztetés

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Minden év június 1. napjáig van lehetőség a rendelet szerint meghatározni, hogy a
Falunapon mely személyek kapjanak díszpolgári címet, kitüntetést, elismerést. A képviselők részére
javaslatot tettem, hogy 2017-ben kik kapjanak „Sződ Községben végzett kiemelkedő munkáért” járó
kitüntetést. Javasoltam Serfőző Jánost, Serfőző Jánosnét, Kelemen Jánost, Kelemen Jánosnét, illetve
Petrás Ferencnét. Nekik köszönhetjük a márciusban átadott Falumúzeum megnyitását. Aktívan részt
vettek a tárgyak gyűjtésében, felújításában, a múzeum berendezésében, illetve biztosítják a múzeum
igényszerinti kinyitását is. Díszpolgári cím adományozását nem javaslom. Kérem a képviselőket, hogy
mondják el véleményüket, javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Papp István: Valóban el kell ismerni a munkájukat, én támogatom a polgármester úr javaslatát.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Falunapon „Sződ Községért végzett
kiemelkedő munkáért” kitüntetésben az alábbi személyeket részesíti:
Serfőző János Sződ, Dózsa György út 143.
Serfőző Jánosné Sződ, Dózsa György út 143.
Kelemen János Sződ, Dózsa György út 260.
Kelemen Jánosné Sződ, Dózsa György út 260.
Petrás Ferencné Sződ, Rákóczi Ferenc utca 31. szám alatti lakosok.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

7.



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Egyebek
Az urnafal építésével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Az elmúlt ülésen már szó esett egy újabb urnafal felállításának szükségességéről.
Akkor abban állapodtunk meg, hogy gránitból készíttessük el. Erre vonatkozóan kértem meg az
ajánlattevőtől az ajánlatot, illetve a tervet. (bemutatja a képviselőknek).
Podhorszkyné dr Buránszki Bernadett képviselő asszony megérkezett az ülésre, a képviselő- testület
létszáma 5 főre módosul.
Az árajánlat alapján a vállalkozó 1.150.000.- forint összegért vállalja az urnafal elkészítését. Azurnafal
20 db egyszemélyes, és 8 db dupla fülkét tartalmaz. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, szíveskedjen és jelezze.
Juhász István: Javaslom az ajánlat elfogadását.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gáspár Tibor (2134 Sződ,
Dózsa György út 183.) a gránitkőből készülő urnafalra vonatkozó árajánlatát, - melynek
vállalási ára bruttó: 1.550.000.- forint- elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hertel
László polgármester a Vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Faluház melletti tér építésével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Felvettem a kapcsolatot azzal a céggel, amelyik a Faluház előtti teret megépítette.
Ajánlatot és tervet kértem a Faluház melletti terület viacolorral történő burkolására. (bemutatja a
tervet) Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat ezzel kapcsolatosan.
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Felkérem Erdélyi Balázst Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadettet, hogy rövid határidőn belül
határozzák milyen legyen a Faluház melletti tér, mivel segítséget nyújtottak nekem a tér tervezésében.
Juhász István: A Váci ALDI melletti parkolóban található fák szerintem megfelelőek lennének. Az a
fa nem nő nagyra, gömb alakú virágzata hasonlít a rózsaszín gesztenyéhez. Nem vízigényes, viszont
fagytűrő.
Erdélyi Balázs A teret fákkal is le lehet zárni a teherautók és buszok elől. Természetesen benyújtjuk
javaslatunkat a tér kialakításával kapcsolatosan.


Juhász István Sport ügyekért és a közbiztonságért felelős tanácsnok beszámolója a 2016
évi munkájáról

Hertel László: Az elmúlt ülésen nem tárgyalta meg a testület a Sport ügyekért és a közbiztonságért
felelős tanácsnok beszámolóját. A mai ülésre elkészült, mely beszámoló a képviselők részére
megküldésre került. Kérem Juhász Istvánt, amennyiben szükséges, a beszámolót egészítse ki.
Juhász István: Úgy gondolom, hogy a beszámolóban mindent leírtam. Viszont azt el szeretném
mondani, hogy a Sződi Barátok Labdarúgó Egyesület tekintetében nincs utánpótlás. Szeretnének egy
teljesen új csapatot indítani Sződi színekben.
Hertel László: Kérem, hogy akinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatosan, jelezze.
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport ügyekért és a közbiztonságért felelős
tanácsnok 2016.évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

1. Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) számú

rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés
a képviselők részére megküldésre került. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Kérem
Papp Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Papp István: A bizottság kedden megtárgyalta mind a 2016. év költségvetés módosítását, mind pedig
a 2016. évi zárszámadást is. A bizottsági ülésen jelen volt Majer Kinga az önkormányzat pénzügyi
vezetője, aki a felmerülő kérdéseket megválaszolta, valamint kiegészítette a kiküldött anyagot. A
bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet.
Az ülésre megérkezett Puskás Szilveszter alpolgármester a testület létszáma 6 főre módosul.
Hertel László: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk a költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítást elfogadja.
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017.(V.25.) SZÁMÚ RENDELETE SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2016. (II.25.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetését a mellékeltben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. Sződ Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó

rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Hertel László: Mint már a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta a 2016. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozó előterjesztést is megtárgyalta a bizottság. A képviselők is megkapták az
anyagot. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Papp István: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtására
vonatkozó beszámolót.
Hertel László: Kérem, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
szíveskedjen jelezni. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 2016. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozó rendelet megalkotását illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017.(V.25.) SZÁMÚ, A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. A 2016. évben belső ellenőrzésről készült éves jelentés elfogadása

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Mint minden évben, 2016-ban is megtörténtek a belső ellenőrzések a képviselő-testület
által meghatározott területeken. Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a képviselőkkel az
előterjesztést.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: 2016-ban is két ellenőrzést végzett az Audit Expert Kft az
önkormányzatnál. Az egyik az önkormányzat személyi anyagának ellenőrzésére, a másik az óvodai
normatíva igénylésre vonatkozott. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvet, illetve összegző jelentést
a képviselők részére megküldtem. (részletesen ismerteti a jelentést). Kérem, amennyiben kérdés merül
fel az előterjesztést illetően, szíveskedjenek jelezni.
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Papp István: A jegyzőasszonnyal egyeztettem, az ellenőrzés során felmerült hiányosságok pótlásra
kerültek.
Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a belső
ellenőrzési jelentés elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2017.(V.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Danubius Expert Kft által elkészített, Sződ
Község Önkormányzatára vonatkozó, 2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentést a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, az ülést 20.35 órakor bezárom.

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

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

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