JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. június 14. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.

Napirendi pontok:
1. „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dobosné Kelemen Éva ügyvezető
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, 8/2016. (XII.15.) számú rendelet
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
3. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
4. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló, többször módosított 5/2011. (IV.28.)
számú rendelet módosításának megtárgyalása
5. Beszámoló a Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Puskás Szilveszterné intézményvezető
6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola területén a konténertantermek
létesítésével kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. A Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Sződ Község Önkormányzat szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete
2017-ben
Előterjesztő: Hertel László polgármester
9. Egyebek
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a
jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. Puskás Szilveszter alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett jelezte, hogy később érkezik az ülésre.
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek
kerülnek megtárgyalásra:





Belterületi csapadékvíz elvezetés tervének készítésével kapcsolatos tájékoztatás
(Dózsa György út folytatása a Dózsa György út elejéig (hídig), és a Rákóczi Ferenc
utca-Pacsirta utca kereszteződésétől az Ady Endre utcáig terjedő szakaszokon)
A Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás
Bajánsenye polgármestere által írt levél ismertetése

Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pontok előtt kíván-e valaki hozzászólni. A képviselők
nem jelezték hozzászólási szándékukat. Kéri, hogy szavazzanak a kiegészített napirendi pontok
elfogadására vonatkozóan. A képviselők a kiegészített napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadják.
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A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet Juhász István képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal Juhász István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.

1. „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dobosné Kelemen Éva ügyvezető
Hertel László: Az elmúlt ülésen tárgyalta volna a képviselő-testület ezt a napirendi pontot,
azonban az ügyvezető váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. A képviselő-testület
fontosnak tartotta az ügyvezető személyes jelenlétét, ezért halasztotta el a beszámoló
megtárgyalását a mai ülésre. Az írásos anyagot minden képviselő megkapta. Át is adnám
Dobosné Kelemen Éva részére a szót.
Dobosné Kelemen Éva: Köszönti a képviselő-testületet. Bemutatja Tóthné Sümegi Melindát,
aki március 21. napjától látja el a községben a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat. A
szolgáltatási szinten is folytatódik a központosítás. A Váci Családsegítő Központ
közreműködésével látjuk el feladatunkat a veszélyeztetett gyermekek tekintetében. Az
együttműködést úgy próbáljuk meg alakítani, hogy ne a településen eltöltött idő rovására
történjen ez. Plusz szolgáltatást is jelent a Családsegítő Központ közreműködése, ugyanis
ingyenes pszichológia tanácsadás és jogi tanácsadás lehetőségét biztosítják az ügyfelek részére.
Az ügyfelek Vácon vehetik igénybe ezeket a térítésmentes szolgáltatásokat.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett megérkezik az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 főre
módosul.
Szeretnénk megvalósítani, hogy helyben is igénybe tudnák venni az ügyfelek ezeket a plusz
szolgáltatásokat. Jelenleg csak a jogi tanácsadást tudnánk helyben megoldani.
Hertel László: Erről a Sződiek Híradójában, illetve a honlapon is tájékoztathatnák a lakosságot.
A jogi tanácsadás helyszínét meg tudjuk oldani. Akár a hivatal egyik helyiségében, vagy a
gyermekvédelmi irodában is. A Sződiek Híradója ebben a hónapban jelenik meg, kérem, hogy
a holnapi napon küldjék meg a cikket a titkárságra.
Dobosné Kelemen Éva: Köszönjük a lehetőséget, megírjuk ezt a lakossági tájékoztatást.
A kolléganő közreműködésével a jövő nyáron szeretnénk nyári napközistábort szervezni.
Tóthné Sümegi Melinda: Iskolával és az óvodával konzultálva szeretnénk ezt a tábort
megszervezni, a gyermekjóléti iroda helyiségében. A Falunapon lufihajtogást vállaltam a
gyermekek részére.
Dobosné Kelemen Éva: Szeretnénk megköszönni a segítséget, amit az önkormányzat
dolgozóitól kapunk, mert ez nagyon fontos a munkánkban.
Élelmiszerbankhoz nyújtottunk be pályázatot 16 önkormányzat bevonásával, amely pályázat
keretében 1-2 alkalommal tudnánk havonta a rászorultak részére élelmiszert -pékárut és
zöldséget - biztosítani. Csak a szállítást kell az önkormányzatoknak felváltva megoldaniuk. Ez
egy önkormányzat tekintetében havi 1-2 alkalmat jelent.
Hertel László: Azt mérlegelni kell, hogy a kiszállított mennyiség arányban van-e a ráfordított
költséggel. Problémát jelent még, hogy a gépkocsink is ételszállítást is végez, és
mindenféleképen úgy tudjuk csak bevállalni a szállítást, hogy a helyi ételkiszállítás zavartalan
legyen. Más önkormányzatnak a szállítást nem tudjuk megoldani.
Dávid Tamás: Amennyiben a szerződés megkötésre került, az bármikor felbontható?
Dobosné Kelemen Éva: A szolgálat köt szerződést az Élelmiszer Bankkal, a minőségnek
kellene valahogy utánajárni. Erre vonatkozóan még tájékozódunk.
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Hertel László: Kérem, hogy akinek további kérdése van a beszámolóval, illetve az
elhangzottakkal kapcsolatosan, szíveskedjen jelezze. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a
beszámolót elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A meghívottaknak megköszönöm a részletes beszámoló elkészítését, valamint
az ülésen való részvételt.
Dobosné Kelemen Éva és Tóthné Sümegi Melinda elhagyják a tanácskozótermet.
2. Beszámoló a Sződi Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Puskás Szilveszterné intézményvezető
Hertel László: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan a jegyzőasszony egyeztetett az
intézményvezetővel. Az egyeztetésre való hivatkozással tájékoztatom a képviselőket, hogy az
intézményi nevelési év minden év augusztus 31. napjáig tart. Erre való tekintettel az
intézményvezető az éves munkájáról szóló beszámolót a nevelési év végét követő képviselőtestületi ülésre fogja elkészíteni. Ez annyit jelent, hogy szeptemberi képviselő-testületi ülésen
tárgyalja a testület ezt a napirendi pontot.
A képviselők tudomásul veszik a tájékoztatást.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, 8/2016. (XII.15.) számú rendelet
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Kérem, hogy
tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Kft
átalakult. Az átalakulással kapcsolatos módosításokat kell a rendeletben módosítani. A
módosítások pontos szövegét a képviselők részére megküldtem. (részletesen ismerteti a
módosításokat) Kérem, hogy amennyiben a módosítással kapcsolatosan kérdés merülne fel,
szíveskedjenek jelezni.
Hertel László: Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk hulladékszállítással
kapcsolatos rendeletünk módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal a rendeletet módosítja.
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017.(VI.14.) SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ, 8/2016. (XII.15.) SZÁMÚ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2016. (XII.15.) számú, A szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló, többször módosított 3/2002. (IV.04.) számú rendelet
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Kérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze a testület elé ezt a napirendi pontot.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A kerti avar égetést 2016 decemberében újra szabályozta az
önkormányzat. A kerti avar és egyéb hulladékok égetésének lehetőségét csökkentette. A zöld
hulladék elszállítását, a hulladék szállítást végző szolgáltató biztosítja.
A lakosság részéről többen megkeresték a Polgármester Urat, hogy az önkormányzat nyújtson
segítséget a levágott ágak elszállításában és megsemmisítésében.
Hertel László: Azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy tavasszal és ősszel 1-1 a levágott,
szállítható méretre szabott, ágakat, gallyakat, (lomb nélkül) – természetesen ez nem vonatkozik
az örökzöldre- előre egyeztett időpontban, munkaidőben az önkormányzati traktorral elszállítja
a lakosságtól. Azonban a szolgáltatást igénybe vevőnek kell biztosítania a felpakolást, a
szállítás. Az önkormányzati ingatlanra pakolnánk le a gallyakat, és égetési napon
megsemmisítenénk. Azért nem javaslom, hogy a lakosság szállítsa el a kijelölt helyre a
gallyakat, mert az eddig gyakorlat szerint az egyszerűen kezelhetetlen lenne, és előbb-utóbb a
lerakóhelyen szemétdomb lenne.
Főleg az új településrészeken jelent ez problémát, ahol kisebbek a telkek. Kérem az ezzel
kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat jelezzék.
Juhász István: Az új településrészen az égetésnél a távolság meghatározásánál figyelembe kell
venni a teleknagyságot. Az égetéssel keletkezett anyagi kár felelőse az, aki tüzel.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett: Én egyetértek a beterjesztett módosítással,
kiegészíteném azzal, hogy a gallyak elszállítása tavasszal márciusban és áprilisban, ősszel pedig
novemberben történjen.
Dávid Tamás: Egyetértek a képviselőasszony javaslatával.
Hertel László: Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk a rendeletmódosításra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal módosítja a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló rendeletét.
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017.(VI.14.) SZÁMÚ RENDELETE, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 3/2002.(IV.04.)
SZÁMÚ, A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK
RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított, 3/2002.(IV.04.)
számú, A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló, többször módosított 5/2011. (IV.28.)
számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterejsztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az anyakönyvi eljárással kapcsolatos
rendeletet a jegyzőasszony terjeszti a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Pest Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta települések
anyakönyvi rendeleteit.
Szakmai segítségnyújtás keretén belül a rendelet módosítására hívott fel.
A rendelt bevezető részében a jogszabályi hivatkozás hatályon kívül helyezésre került. A
Jogalkotásról szóló törvény 8.§ (2) bekezdése szerint nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a jogszabály bevezető részét. Új rendelet megalkotása szükséges.
Az elektronikus anyakönyv bevezetésével a hivatalon kívüli házasságkötés esetén az
anyakönyv kihelyezésére vonatkozó szabályok okafogyottá váltak.
A megállapításra kerülő díjak nem irányulhatnak haszonszerzésre.
Az iránymutatás alapján a rendelet átdolgozásra került.
(részletesen ismerteti a megalkotandó rendelet szövegét)
Hertel László: Van-e kérdés a módosítással kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az anyakönyvi
eljárásról szóló rendeletet megalkotja.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017.(VI.14.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁS EGYES DÍJAIRÓL
SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 5/2011.(IV.28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított, 5/2011.(IV.28.)
számú, Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendeletét hatályon kívül helyezi, és a
mellékletben foglaltak szerint megalkotja az Anyakönyvi eljárás egyed díjairól szóló
rendeletét.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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6. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola területén a konténertantermek
létesítésével kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a következő tanévben, az első osztályos
gyermeklétszám miatt szükségessé válik újabb tanterem kialakítása, és a következő évben létszámnövekedés miatt - valószínű, hogy újabb tanterembővítésre lesz szükség. Ami annyit
jelent, hogy feltétlenül szükséges az iskola bővítése. Nem volna szerencsés, ha az iskolabővítés
újabb területet venne el a gyerekektől, ezért megoldás az emeletráépítés lenne. A Váci
Tankerület igazgatója jelezte, hogy ilyen rövid idő alatt a problémát csak konténertanterem
felállításával tudják megoldani. Jelezte továbbá, hogy a konténertanterem átmenetileg kerül
felállításra. A Tankerület igazgatója a tanteremhiányt jelezte a felettes szerveknek. A felettes
szervektől azt a tájékoztatást kapta, hogy a sződi iskolabővítés szükségességét figyelembe
vették, és azt kiemelten kezelik. A konténertanterem létesítésével kapcsolatban hozzunk egy
határozatot, hogy milyen feltétellel támogatja a testület ezt a megoldást.
Van-e kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete méltányolja a Váci Tankerület
igazgatójának azon törekvését, mely a Sződi Hunyadi János Általános Iskola
tanteremhiányának megoldására vonatkozik. Ideiglenes jelleggel támogatja az iskola
területén a konténertanterem felállítását azzal a feltétellel, hogy a tanteremhiány végleges
megoldása az iskola épületére történő ráépítés.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

7. A Faluház melletti tér építésével kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Már a korábbi üléseken tárgyalt a testület a Faluház melletti tér és szabadtéri
színpad nézőterének kialakításáról. Három árajánlat érkezett az önkormányzathoz, mely
ajánlatokat a képviselőknek megküldtük. A tér tervezete elkészült, amelyet a képviselők részére
kiadtunk. A térkő alá betonalap kerül. Ki kell választani, hogy milyen térkő, és milyen
mintában kerüljön lerakásra.
Erdélyi Balázs: A tervben szereplő sugaras napminta véleményem szerint megfelelő lenne.
Javaslom, hogy az első fák köré ülőkéket is helyezzünk el, így akkor is le lenne ülőhely a téren,
amikor nincsenek a székek kirakva.
Juhász István: Két dimenziós fák ültetését javaslom a térre. Ezek a fák piros színűek. A fák
kiválasztásánál figyelembe kell venni a talajt is
Hertel László: A talaj ki lesz cserélve, ahová a fákat ültetjük. Lombos fákban kell gondolkodni,
hogy árnyékot adjon.
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Papp István: Javaslom, hogy nevezzünk meg 2-3 fajtát, és abból válasszuk majd ki a
megfelelőt.
Erdélyi Balázs: Árajánlatokat kértem a térkövekre vonatkozóan, melyet meg is küldtem.
(bemutatja a képviselőknek a javasolt térköveket, illetve az árajánlatot) Három kőtípus szerepel
az ajánlatban, amelyekből a terven szereplő minta kialakítható. Most akciós áron lehet
megvásárolni a térköveket..
Hertel László: A három szín megfelel a képviselőknek is?
Dávid Tamás: Véleményem szerint megfelel. Nem feltétlen szükséges a terven szereplő kis
körök kialakítása. Továbbá nem tartom szükségesnek a középső fasor kialakítását sem.
Erdélyi Balázs: Abban egyetértek Dávid Tamással, hogy a kis körök kialakítása szükségtelen,
viszont a középső fasor kialakítását javaslom.
Hertel László: Figyelembe véve a képviselők javaslatait, akkor a tér a kiskörök nélkül, három
fasorral kerül megépítésre. A tér építési munkálataira – térkő nélkül- a három ajánlat közül a
legkedvezőbb ajánlatot az Green-Goes Kft adta, aki bruttó: 16.931.430.- forint vállalási árért
tudná a munkát elvégezni. Ez a cég készítette a Faluház előtti teret is. A vállalási árban az
ültetendő fák köré az olcsóbbik megoldást javaslom, mégpedig azt, hogy a fák köré, köralakban
térkő kerüljön.
Kérem, hogy az ajánlatokkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javaslataikat.
Juhász István: Ha lombos fában gondolkodunk, akkor a hársfa véleményem szerint megfelelő
lenne.
Hertel László: Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház melletti
dísztér és szabadtéri színpad felújítási munkálataira vonatkozó, az Green-Goes Kft (2030
Érd, Bádogos út 57.) által benyújtott bruttó: 16.931.430.- forint árajánlatát elfogadja. A
képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy hozzunk határozatot a kiválasztott térkő
megvásárlására is. Erdélyi Balázs által javasolta a SUPREMA térkő három színének a
megvásárlását és ezek kombinálását a tervnek megfelelően. A képviselők a javaslattal
egyetértettek. Kérem, hogy hozzuk meg a határozatot a térkő megvásárlására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház melletti dísztér burkolására a
SUPREMA térkő három színárnyalatának megvásárlásához hozzájárul. Az ár a bruttó
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4.950.- forint/m2 árat nem haladhatja meg. A képviselő-testület felhatalmazza Hertel
László polgármestert, hogy a térkő megvásárlására vonatkozó szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. A Nyárfa utca aszfaltozására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Az önkormányzat még télen pályázatot nyújtott be a Mártírok utca és a Nyárfa
utca aszfaltozására vonatkozóan. Sajnos előzetes tájékoztatás alapján úgy tudjuk, hogy a
pályázat nem nyert, hivatalos értesítés még erről nem érkezett. Azonban a Nyárfa utca, a Rét és
a Tabán utcát összekötő szakaszának aszfaltozását mindenképpen meg kell oldani, mert ez az
útszakasz csapadékos időben nagyon nehezen járható. Ezt a beruházást önerőből tudja
megvalósítani az önkormányzat. Az útépítésre ajánlatokat kértem, melyeket a képviselőknek is
megküldtünk. A legkedvezőbb ajánlatot a Green-Goes Kft adta, aki bruttó 3.494.568.- forint
vállalási árért végezné el az útépítést. Javaslom, hogy ezt az ajánlatot fogadja el a testület. Ez a
cég a községben már több utat is elkészített, munkájuk megfelelő minőségű, probléma nem
merült fel. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az ajánlatokkal kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Javaslom az út elkészítését és a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. Az ott
lakók biztos, hogy nagyon örülni fognak a jóminőségű útnak.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben további észrevétel nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyárfa utca m
szakaszának mart aszfalttal történő borítására vonatkozó, az Green-Goes Kft (2030 Érd,
Bádogos út 57.) által benyújtott bruttó: 3.494.568.- forint árajánlatát elfogadja. A
képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

9. A Rátóti út aszfaltútja végétől Sződ Község közigazgatási határáig terjedő
útszakaszk felújítására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Lakossági kérés érkezett az önkormányzathoz, hogy a Rátóti út aszfaltozott
vége és Sződ vácrátóti közigazgatási határ közötti útszakaszon a közlekedés nagyon nehézkes,
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főleg csapadékos időben okoz ez problémát. A 150 m hosszú, 3 m széles útszakasz mart
aszfaltozására is kértem ajánlatokat, melyet megküldtünk a képviselők részére. A legkedvezőbb
ajánlatot a Green-Goes Kft adta, bruttó 2.350.770.- forint vállalási árral. A másik két ajánlat
jelentősen magasabb összegű ajánlatot nyújtott be. Javaslom a legkedvezőbb ajánlat
elfogadását. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az árajánlatokkal
kapcsolatosan.
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rátóti út végétől,
Sződ Község vácrátóti közigazgatási határáig terjedő szakaszára vonatkozó, a GreenGoes Kft (2030 Érd, Bádogos út 57.) által benyújtott bruttó: 2.350.770.- forint árajánlatát
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

10. A Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Falunapi előkészületek folyamatban
vannak. A sztárvendég az Irigy Hónaljmirigy együttes lesz, akivel a szerződés megkötésre
került. A sztárvendég fellépési díjának egy részét szponzorok biztosítják. Az egészségnap
szervezése is megkezdődött. A 2017. évi költségvetésben 1.651.000.- forint összeg került
megállapításra a Falunap megrendezését illetően.
11. Sződ Község Önkormányzat szerepe a társulásokban, illetve a társulások helyzete
2016-ban
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Önkormányzatunk jelenleg 3 társulásnak a tagja. Társulás keretében belül
biztosítjuk az orvosi ügyeleti ellátást. A Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat végzi a Tecepatak medrének karbantartását, tisztítását, közmunkásai és munkagépei segítségével tartják
karban a belterületi vízelvezető és szikkasztóárkokat is. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás közreműködésével biztosított
községünkben a kommunális hulladék, a szelektív hulladék, és a zöldhulladék elszállítása.
Mindhárom társulásnak az önkormányzat éves tagdíjat fizet.

12. Egyebek
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Belterületi csapadékvíz elvezetés tervének készítésével kapcsolatos tájékoztatás
(Dózsa György út folytatása a Dózsa György út elejéig (hídig), és a Rákóczi Ferenc
utca-Pacsirta utca kereszteződésétől az Ady Endre utcáig terjedő szakaszokon)

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat figyelemmel kíséri a
belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésére vonatkozó pályázati kiírásokat. Amint ilyen tárgyú
pályázat kiírása kerül, önkormányzatunk benyújtja az Dózsa György út 2009-ben elkészült
szakaszától, a Dózsa György út elejéig (a hídig) terjedő szakaszra, valamint a Rákóczi Ferenc
utca teljes szakaszára vonatkozóan a pályázatát.. Azonban ahhoz, hogy a pályázatot, a kiírást
követően az önkormányzat rövid időn belül be tudja nyújtani, szükséges a tervek elkészítése.
Javaslom, hogy ezen szakaszokra készíttesse el az önkormányzat a terveket.
Kérem, hogy mondják el javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Papp István: Javaslom a tervek előzetes elkészítését, mivel a pályázat megjelenése, és a
beadási határidő általában nem elegendő a tervek elkészítésére.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2017.(VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkészítteti a Dózsa
György út 58-2 és az 59-1 házszám közötti útszakaszra, valamint a Rákóczi Ferenc utca
teljes szakaszára a belterületi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó terveket annak
érdekében, hogy amennyiben e tárgyban pályázati lehetőség nyílik, az önkormányzat a
pályázatot be tudja nyújtani.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a műfüves pálya építése megkezdődött,
amennyiben az időjárás kedvező lesz, egy hónapon belül elkészül a beruházás. Az óvoda
udvarának bővítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan azt a tájékoztatást kaptam, hogy a
pályázat rövid időn belül elbírálásra kerül. A Sportpark pályázattal kapcsolatosan semmiféle
jelzést nem kaptunk. A tornaterem felújítása reményeink szerint ebben a hónapban
megkezdődik.
Amint a végleges Rendezési Tervet a tervező megküldi, továbbítom a képviselőknek.


A Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról 3.§ (1) alapján a települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, mely -az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint- azonosítja a településen
felelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat, és nyilvántartás céljából
megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére.
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Kisfaludi Aranka a Megyei Értéktár Referens megkereste a Polgármester Urat és személyes
találkozáson elmondta, hogy a törvény ugyan csak lehetőséget ad az önkormányzatok részére a
települési értéktár létrahozására.
A Megyei Értéktár Bizottság azonban kéréssel fordul az Önkormányzat felé, hogy Sződön is
alakuljon meg ez a bizottság és kezdődjék meg a helyi értékek feltárása és összegyűjtése.
A települési Értéktár kialakítása: helyi hagyományok, művészeti értékek, a lokálpartiotizmus
növelése, speciális közösségek és jeles személyiségek közmegbecsülésének erősítése
szempontjából fontos feladat.
Az önkormányzatok feladata:
- a Települési Értéktár Bizottság létrehozása (határozattal, bárki lehet)
- értékek feltárása,
- dokumentálása
- felvétele az értéktárba.
Értékek szakterületei:
- agrár és élelmiszergazdaság: agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, mezőgazdasági
termékek, borászat állat és növényfajták,
- egészség és életmód: tudományos és népi gyógyászat, megelőzés, gyógynövény,
gyógyvíz
- épített környezet: tájegységre jellemző épületek, templomok, romok
- ipari és műszaki megoldások: ipari termelés, kézműipar, gépek,
- kulturális örökség: szellemi, tárgyi javai, irodalom, népművészet, néprajz, film, tánc és
zeneművészet,
- sport: életművek, csúcsteljesítmények
- természeti környezet: természet tárgyi javai, geológiai, ökológiai rendszerek
- turizmus, vendéglátás: szellemi és tárgyi javai.
Az értéktár bizottság működési szabályzatát a képviselő-testület határozza meg. Legalább
három tagból áll, a pénzügyi tárgyi és ügyviteli feltételeket az önkormányzat biztosítja.
Erdélyi Balázs: Javaslom, hogy a magunk javára gyűjtsük össze ezeket az értékeket, mivel
nem kötelező önkormányzati feladat.
Hertel László: Amennyiben Sződ Község Értéktárát létrehoznánk, azt a honlapra feltehetnénk.
Erdélyi Balázs: Nem látom értelmét a bizottság létrehozásának, csak saját célra gyűjtsük össze
az értékeket.
Hertel László: Akkor megkérem a kultúráért felelős tanácsnokot, hogy vegye kézbe az ügyet,
és azon legyen, hogy ez az értéktár, még ha magunk részére is, mielőbb összeálljon. Erdélyi
Balázs: Kérek egy határidőt, hogy mikorra készítsem el az Értéktárat. A következő, a
Munkatervben szereplő ülésre behozom az anyagot, és akkor a testület véleményezni tudja.
Hertel László: Mivel nyári időszak van, a képviselő-testület csak rendkívüli ügyben ülésezik,
az első őszi képviselő-testületi ülés szeptemberben lesz. Javaslom a szeptemberi határidőt.
A kultúráért felelős tanácsnok a javaslatot elfogadja, a képviselők egyetértenek az elhangzott
javaslattal.


Bajánsenye polgármestere által írt levél ismertetése

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Bajánsenye polgármestere válaszolt
levelünkre, amely a testvér települési kapcsolat kialakítására vonatkozott. Ezt a levelet
megküldtem a képviselők részére. A levélben a polgármester úr arról tájékoztat, hogy szívesen
vállalják a testvértelepülési kapcsolatot, valamint részt vennének a Falunapon is. A színjátszó
csoportjuk fellépést is vállalna Falunapon, amennyiben ez lehetséges. A Faluház vezetőjével
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ezzel kapcsolatosan egyeztetünk. A részleteket a későbbiekben fogj a két önkormányzat
egyeztetni.
Podhorszkiné Dr. Buránszki Bernadett: Lakossági észrevételt szeretnék tolmácsolni a testület felé.
Egy lakos azzal keresett meg, hogy milyen módon lehet a „csendes vasárnap”-ot bevezetni. Ezalatt azt
kell érteni, hogy vasárnap zajjal járó munkát nem lehetne végezni. pl. fűnyírás, fűrészelés.
Juhász István: Véleményem szerint nem kivitelezhető ez a korlátozás. Falun vagyunk, többen
szombaton is dolgoznak, és az egyetlen nap a vasárnap, amikor az ilyen jellegű munkákat el lehet
végezni.
Erdélyi Balázs: Véleményem szerint sem életszerű ez a kezdeményezés.
A képviselők egyetértenek az elhangzott javaslatokkal, a kezdeményezést nem támogatják.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, az ülést 20.55 órakor bezárom.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

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

-------------------------------------------Juhász István
jegyzőkönyvhitelesítő
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