JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. június 19.
napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.

Napirendi pontok:
Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Sződ, Tabán út 11. szám alatti
ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Sződ Község Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
1.

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a
jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait, melyet a képviselők 7 igen
szavazattal elfogadnak.
A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének Dávid Tamás képviselőt javasolja. A képviselők 7 igen
szavazattal Dávid Tamás képviselőt jegyőkönyvhitelesítőnek elfogadják.
1. Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Sződ, Tabán út 11. szám alatti
ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Hertel László: A képviselők előtt is ismert, hogy már 2015. óta próbáljuk a régi óvoda épületét
értékesíteni ingatlanközvetítői megbízással. A pénteki napon ajánlat érkezett az épület
megvásárlására vonatkozóan. A vevő 15 millió forint vételárra vonatkozó vételi ajánlatot tett,
mely vételárat egyösszegben, készpénzben, június 30. napjáig fizetné meg. Ahhoz, hogy az
ingatlan értékesíthető legyen, az önkormányzat törzsvagyonából ki kell vonni, az
önkormányzati vagyonról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. A
rendeletmódosítást követően határozatot kell hozni a testületnek az ingatlan értékesítésére
vonatkozóan. Kérem, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
szíveskedjen jelezni.
Papp István: Ki készíti el a szerződést?
Hertel László: A vételi ajánlatban egy váci ügyvéd szerepel. Van-e további kérdés?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk először a vagyonrendelet módosítására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az önkormányzat
vagyonáról szóló rendeletét módosítja:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017.(VI.19.) SZÁMÚ RENDELETE, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, 4/2012.(IV.26.)
SZÁMÚ, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2002. (XI.21.) számú, Az
önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A régi óvoda épületének értékesítésével kapcsolatos határozathozatal

Hertel László: Az elhangzottak figyelembevételével kérem, hogy hozzuk meg a határozatot az
ingatlan értékesítésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2017.(VI.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Tabán u. 11.
szám alatti, Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő, 877 hrsz-ú, 1567 m2 területű,
kivett óvoda megnevezésű, ingatlant 15.000.000.- forint, azaz tizenötmillió forint árért,
Jóni-Apostol Hajnalka 2600 Vác, Jégvirág u. 54. szám alatti lakos részére értékesíti. A
képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármester az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

3.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Sződ Község Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat részt kíván venni a

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás c. pályázaton. A pályázaton műszaki eszközöket
lehet elnyerni a könyvtár és a faluház részére. A rendszergazda elkészítette a szükséges
eszközök listáját, ezeknek értéke bruttó 1.244.100.- forint. A pályázati támogatás önrésze egy
bonyolult számítás alapján állapítható meg. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az
önkormányzat rendelkezzen A közművelődési feladatokról szóló rendelettel. A pályázat
benyújtási határideje 2017. június 23.napja.
A rendelet tervezetét a képviselők részére megküldtük. A képviselő-testületnek -ahhoz, hogy a
pályázaton részt tudjunk venni – meg kell alkotnia A közművelődési feladatokról szóló
rendeletét, illetve határozatot kell hoznia a pályázaton való részvételről, az önrész
biztosításáról. Javaslom, hogy az önrész maximumaként 200.000.- forintot határozzunk meg,
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melyet a 2017. évi tartalékkeret terhére biztosítanánk. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
véleményüket, javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Természetesen javaslom, hogy vegyünk részt a pályázaton, mivel a Faluházban
lévő hangosító berendezés cseréje valóban szükséges, mivel a jelenlegi nem megfelelő. A
rendeletet részletesen áttanulmányoztam, elfogadásra javaslom.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy alkossuk meg a
rendeletet. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak rendeletet
alkotja meg.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017.(VI.19.) SZÁMÚ, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATAIRÓL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint
megalkotja a 12/2017(VI.19.) számú, Sződ Község Önkormányzat közművelődési
feladatiról szóló rendeletét.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Most pedig kérem, hogy szavazzunk a Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás c. pályázaton való részvételről, illetve a szükséges önrész biztosításáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2017.(VI.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni, Az
emberi erőforrások minisztere- a belügyminiszterre és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – által, a 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 4.a) pontja alapján meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra” c. pályázaton.
Sződ Község Önkormányzat képviselő-testület a 2017. évi költségvetés tartalékkerete
terhére vállalja a maximum bruttó: 200.000.- forint, azaz kettőszázezer forint önrész
megfizetését.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, az ülést 19.20. órakor bezárom.

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

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

-------------------------------------------Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
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