J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. november
9. napján 19.15 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:
1. A Sződ, Dózsa György út 48. szám alatti fogorvosi rendelő felújítása,
korszerűsítése” tárgyú építési beruházásával kapcsolatos határozat meghozatala
2. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői kinevezésével
kapcsolatos határozat meghozatala
3. Sződ Községért Közalapítvány megszűnésével kapcsolatos határozat meghozatala

Hertel László:Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van képviselő jelen
a képviselő-testület határozatképes.
A képviselők a napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadják. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett képviselőasszonyt javaslom. A képviselő-testület 7 igen
szavazattal Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett képviselőasszonyt jegyzőkönyvhitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.
1. A Sződ, Dózsa György út 48. szám alatti fogorvosi rendelő felújítása,
korszerűsítése” tárgyú építési beruházásával kapcsolatos határozat meghozatala
Hertel László: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy
pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozóan.
A beruházás befejezésének határideje 2017. december 29. A határidő rövidsége miatt nagyon
gyorsan kell a beruházást megvalósítani. Az ajánlattételi felhívást három vállalkozás részére
megküldtük, akik az ajánlataikat meg is tették. A legkedvezőbb ajánlatot a PÉGÉEF
Építőipari Kft tette, aki 23.331.510.- forint, bruttó: 29.631.017.- forint vállalási áron végezné
el a beruházást. Ez a cég végzi jelenleg a templom felújítását. Javaslom, hogy ezt a Kft-t
bízzuk meg a fogorvosi rendelő felújításával.
A három ajánlatot a képviselők részére megküldtük. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy hozzuk meg a
határozatot a legkedvezőbb ajánlatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2017.(XI.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati
feladatellátást szolgálató fejlesztések támogatása Pest Megyében c. pályázat keretében a
„Sződ, Dózsa György út 48. szám alatti fogorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése”
tárgyú építési beruházás kivitelezésével a PÉGÉEF Építőipari Kft-t (1021 Budapest,
Nyéki u. 21. FE.1.), 23.331.510.- forint + ÁFA, bruttó: 29.631.017.- forint vállalási áron
bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. A Sződi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői kinevezésével
kapcsolatos határozat meghozatala
Hertel László: A 2. napirendi pont személyügyekkel kapcsolatos, ezért zárt ülés keretében
tárgyalja meg a képviselő-testület.
(zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült)
3. Sződ Községért Közalapítvány megszűnésével kapcsolatos határozat meghozatala
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze ezt a napirendi pontot a testület elé.
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselő-testületet az elmúlt ülésen a
Sződ Községért Közalapítvány megszűnésével kapcsolatosan hozott egy határozatot. Az
alapítvány elnöke az alapítvány megszűnésének jogszabályi hivatkozását kérte módosítani. E
szerint az alapítvány megszűnésének oka, hogy az alapítvány céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és a cél megvalósítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs
mód. Erre vonatkozóan kell most a testületnek határozatot hoznia.
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs az előterjesztéssel kapcsolatosan, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2017.(XI.09.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Községért
Közalapítványt megszünteti. A 2011. évi CLXXXI. törvény 59 §. d) pontja alapján vagyis
az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél megvalósítására vagy
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. A kuratórium valamennyi tagja és az
elnök bejelentette, hogy megbízatásukról lemondanak. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljeskörűen eljárjon.
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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, amennyiben további hozzászólás nincs, az ülést 20.55 órakor bezárom.

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

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

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