JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. november
9. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testülete kihelyezett ülésén, az éves
közmeghallgatásán.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Sződ Község Önkormányzat gazdálkodásáról
Tájékoztatás Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2.

Egyebek- Lakossági kérdések, észrevételek
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, a
közmeghallgatáson megjelente lakosokat és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős
képviselő-testületből 7 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait, melyet a képviselők 7 igen szavazattal elfogadnak.
A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet –Dávid Tamás képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.

1. Beszámoló Sződ Község Önkormányzat gazdálkodásáról
Tájékoztatás Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Sződ Község Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásával kapcsolatosan
tájékoztatja a jelenlévőket.
Az Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevétele 318.588 e forint, költségvetési
kiadása: 318.588 e forint. Az önkormányzat bevétele és kiadása évközben módosul. Az
önkormányzat által működtetett legnagyobb intézmény az óvoda, mely intézmény tervezett
költségvetése 92.811 e forint, amely összeg megegyezik a tényleges állami támogatás
összegével. A költségvetés feladatfinanszírozás alapján kerül elfogadásra.
Az önkormányzati intézmények külön költségvetéssel rendelkeznek. Az intézmények között
átcsoportosításra nincs lehetőség.
A szociális támogatások tekintetében a szociáliskeret előirányzata: 8.172 e forint, mely
évközben eddig nem került módosításra.
A 2016. szeptember 30. napi könyvelési adatok alapján a szociális kiadásokra az év végéig
felhasználható keretösszeg 4.552 e.- forint, ebből az összegből november hónapban 2.100 e
forint tüzelőanyag támogatásra került felhasználásra.
A szociális keretből biztosítja az önkormányzat a népkonyha üzemeltetését, a házi
segítségnyújtást, a tankönyvtámogatást a sződi általános iskolások részére, a középfokú és
felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére beiskolázási támogatást.
A tüzelőtámogatást, melyre vonatkozóan a kérelmeket október 31. napjáig lehetett benyújtani.
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A szociálisan rászorultak támogatását, valamint a rendkívüli segélyezést.
Az újszülöttek támogatását, melynek összege 20.000.- forint/gyermek, eddig 23 család
részesült ebben a támogatásban.
Továbbá a szociális keretösszegből történik a közmunkaprogram támogatása is.
A szociális ellátásokról részletesebben a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatja a
jelenlévőket. A Szociális és Egészségügyi Bizottság állapítja meg a szociális támogatások
mértékét és módját.
Az adóbevételek alakulásáról is tájékoztatom a jelenlévőket. 2016. szeptember 30.-ig a
különböző adónemekből az alábbi összegek kerültek befizetésre az adózók által:
Kommunálisadó 15.820 e forint; gépjárműadó 5.809 e forint; építményadó 10.497 e forint;
iparűzési adó 32.149 e forint.
Az önkormányzat kintlévősége összesen 31.497.082.- forint, mely kintlévőség adónemenként:
Kommunális adó 6.937.749.- forint, építményadó 1.108.277.- forint, iparűzési adó
11.692.259.- forint, gépjárműadó kintlévőség 2.222.974.- forint, pótlék kintlévőség
3.919.951.- forint, idegen bevétel (szabálysértés) kintlévőség 1.150.374.- forint, egyéb bevétel
(csatornadíj, önkormányzati bírság) kintlévőség 4.465.498.- forint. Ezek a kintlévőségek
tartalmazzák a behajthatatlan tartozásokat is pl: megszűnt cégek esetében. A kintlévőségek
behajtására nagy figyelmet fordít az önkormányzat. Az elmondható, hogy a kintlévőség
összege az elmúlt évekhez hasonló mértékű.
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a közmunkaprogram működtetésére. Nemcsak az
önkormányzatnál, hanem több területen is sikerült a munkaerőpiacról kiszoruló emberek
részére munkát biztosítani. A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi Vízgazdálkodási
Társulat 3 főt, a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 6 főt, Önkormányzat 5 főt, a DunaIpoly Erdészet 1 főt, a KLIK 1 főt foglalkoztat a közmunkaprogram keretében.
Az önkormányzat jelentős összeget fordít a község kulturális rendezvényeire. Ezek a
rendezvények összesen 1.835.000.- forintba kerültek.
Részletesen, Gyermeknap: 125.000.- forint, Falunap: 1.300.000.- forint, Idősek Napja:
80.000.- forint, egyéb rendezvények: 330.000.- forint. Az intézményi alapítványi
rendezvények keretén belül az Óvodai szüreti felvonulást 100.000.- forinttal, a Nyári
hittantábort 50.000.- forinttal támogatta az önkormányzat.
A rendezvények megtartását nagyon fontosnak tekinti az önkormányzat és arra törekszünk,
hogy ezek a rendezvények minél magasabb színvonalon kerüljenek megrendezésre.
Az önkormányzat a fejlesztések tekintetében, a pályázati támogatáson felüli összeget a
tartalékkeretéből biztosítja.
Az önkormányzat a 2016. évben több pályázatot nyújtott be. A műfüves pálya megépítésének
költsége 32.5 millió forint, melyre vonatkozóan 70 %-os támogatottságot nyert el az
önkormányzat. Azonban közel 9 millió forintot költött az önkormányzat a beruházás
megkezdéséhez szükséges előkészítő munkák elvégzésére.
Benyújtásra került és elbírálás alatt van a konyha felújítására, az óvoda udvarának
korszerűsítésére és napelemek felszerelésére benyújtott pályázat, melynek értéke 181.500 e
forint, a pályázat 100 %-os támogatottságú.
A régi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat, melynek értéke
18.5 millió forint, ez is 100 %-os támogatottságú. Ebben az épületben valósul meg a
Falumúzeum, illetve ott működik a népkonyha is.
A tornaterem energetikai korszerűsítésére, napelemek felszerelésére benyújtott pályázat,
melynek értéke 72 millió forint, szintén 100 %-os támogatottságú. Külső szigetelést,
nyílászárók cseréjét tartalmazza az energetikai korszerűsítés.
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Önrésszel megvalósuló beruházások tekintetében Futókőr és Sportpark kialakítására nyújtott
be pályázatot az önkormányzat, melyben a 400 m Futókör megvalósítási költsége 18 millió
forint, a beruházás 50 %-os támogatottságú, az önrész 9 millió forint.
A labdarúgópálya TAO támogatással került felújításra, a pálya öntözése megvalósult.
A Mártírok útja aszfaltozására benyújtott pályázat első körben elutasításra került, de az
önkormányzat tartaléklistára került. A beruházás értéke 20 millió forint.
Köztéri szoborpályázat keretén belül, I. Grassalkovich Antal szobrának elkészítésére nyújtott
be az önkormányzat pályázatot, mely pályázat értéke 9 millió forint és 70 %-os
támogatottságú. A szobor a régi polgármesteri hivatal előtti téren szeretnénk elhelyezni.
Az önkormányzat önerőből a Faluház előtti tér és parkoló kialakítását 21.890.104.- forint
összegért finanszírozta.
2016-ban az önkormányzat a meglévő utak karbantartására 3.1 millió forint központi
támogatás került leutalásra. A munkálatok folyamatban vannak. A belterületi utak
karbantartására, a József Attila út elején 11 gépkocsi részére parkolót kialakítására, valamint a
Tece út külterületi részéhez vezető útszakasz aszfaltozására fordítja az önkormányzat.
Ebben az évben lebontásra került az öreg iskola, melynek költsége 7,5 millió forint volt.
Az önkormányzat műszaki csoportjának egyre több feladata van a községben. A temető
karbantartása is komoly feladatot, és költséget jelent az önkormányzat számára.
Az avarégetéssel kapcsolatosan a helyi rendelet a még ebben az évben módosításra kerül,
mert a jelenlegi szabályozás nem megfelelő, időnként elviselhetetlen a füst a községben.
Felkéri Dávid Tamást a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
munkájáról tájékoztassa a jelenlévőket.
Dávid Tamás: Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatást ad a Szociális és Egészségügyi
bizottság 2016. évi munkájáról.
A karácsonyi segély megállapítására irányuló kérelmeket november 18. napjáig van lehetőség
benyújtani. A segélyezés feltételei a község honlapján olvasható, hirdetményeket helyeztünk
ki a községben, illetve a Polgármesteri Hivatalban is ügyfélfogadási időben.
A nőgyógyászati rákszűrést is támogatja a bizottság, amely vizsgálatra helyben kerül sor. A
vizsgálat árának egy részét a bizottság a szociális keretből támogatja.
Tüdőszűrést szervezett a bizottság, ahol 160 fő jelent meg.
Mikuláscsomag vásárlását biztosítja a bizottság az óvodás és iskolás gyermekek részére.
Alanyi jogon támogatást a bizottság nem tud megállapítani, kizárólag a jövedelem és egyéb
viszonyok figyelembevételével kerülhet sor a támogatás odaítélésre.
Kelemen János: Nem biztos, hogy szerencsés mindig pénzbeli támogatást megállapítani, a
kérelmező részére. Lehet, hogy a természetbeni juttatás célravezetőbb lenne.
Dávid Tamás: Ez valóban így van. Több esetben élelmiszert, gyógyszer, tüzelőt vásárolt az
önkormányzat abból a célból, hogy a pénz tényleg a szükséges dologra legyen fordítva.
Egy új dolgot szeretne bevezetni a bizottság. Többen megkeresték a bizottságot, hogy fel
kívánják ajánlani a tulajdonukban lévő, használaton kívüli gyógyászati segédeszközöket,
tolókocsit, járókeretet stb. A gyógyászati segédeszközök felajánlását elfogadjuk,
nyilvántartjuk, és a községben lakó, rászoruló személyek részére azt szükség szerint át tudjuk
adni.
Hertel László: A Caritas Csoport és további jótékony egyesületek élelmiszercsomaggal
támogatják a rászorultakat.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy már 2015-ben elkezdődött a község Helyi Építési
Szabályzatának és Rendezési Tervének a módosítása. A módosítás során átvezetésre kerültek
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azok a változások, amelyek időközben bekövetkeztek, illetve a testület meghatározta a
jövőbeni módosításokat is. Jelenleg a szakhatóságok véleményezik a tervezetet. Az
elfogadásra javasolt tervezet elkészült. (a kihelyezett térképen részletesen bemutatja a
módosításokat). A térkép meg fog jelenni a község honlapján. Egy község tekintetében
meghatározásra kerül, hogy mekkora lehet a beépített terület, az erdő, ipari terült, gazdasági
terület egymáshoz viszonyított aránya. Az önkormányzati tulajdonú területek elsődleges célja
az, hogy hasznosításra kerüljenek. A lakossági fórumon lehetősége van a lakosságnak, hogy
észrevételeket tegyen a tervvel kapcsolatosan.
2.

Egyebek- Lakossági kérdések, észrevételek
Előterjesztő: Puskás Szilveszter alpolgármester

Hertel László a közmeghallgatás 2. napirendi pontja tekintetében felkéri az ülés vezetésére
Puskás Szilveszter alpolgármester urat, aki a felkérésnek eleget tesz.
Puskás Szilveszter: Köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy akinek az elhangzottakkal
kapcsolatos, vagy egyéb kérdése van, nevének közlése után szíveskedjen jelezni.
Szabó Miklósné Grassalkovics u. 3.: A posta helyzete a községben kifogásolható, a
szolgáltatás nem megfelelő. Két folyóiratot fizetek elő, és sem a folyóiratok, sem a levelek
nem érkeznek meg időben. A posta vezetőjének ezt jeleztem, de Ő elküldte hozzám a
kézbesítőt, hogy beszéljük meg a problémát. Ez nagyon kellemetlen volt számomra.
Hertel László: A posta helyzete valóban tarthatatlan. Évekkel ezelőtt felajánlotta az
önkormányzat, hogy a Sződ, Dózsa György út 137 szám alatti önkormányzati ingatlant
vásárolja meg a posta, az új posta kialakításához, vagy pedig béreljék az épületet. Sajnos
anyagi fedezet hiánya miatt a felajánlást a posta elutasította. Ezt a helyzetet önkormányzat
nem tudja befolyásolni.
Szabó Miklósné Grassalkovich u. 3. Már többször szóltunk a Robotix Kft-nek, hogy a Szent
István úton a parkolást úgy oldja meg, hogy az a helyi lakosok parkolását, közlekedését ne
akadályozza. A Kft gépjárművei nem tartják be a sebességhatárokat. Az utcán gyermekek
játszanak, a gyorshajtás balesetveszélyt jelent.
Továbbá a Robot-X Kft kivezeti az esővizet az utcai árokba, amely így elmossa a talajt.
A Kft dolgozói munkába menet szerteszét szórják a szemetet. Gyakran én szedem össze.
A megépített út melletti gyalogosjárda nagyon gazos, nem lehet rajta közlekedni. Az ott lakók
nem tartják karban. Meg szeretném kérdezni, hogy a vasútállomást mikor és hogyan lehet
majd biztonságosan megközelíteni, mert most csak egy fahídon lehet ezt megtenni.
Hertel László: Jelezni fogom a cégnek a problémát, illetve a gyalogosjárdán az
önkormányzat le fogja vágni a gazt. Az esővizet az árokban nem lehet kiengedni, az
elvezetést meg kell oldaniuk. Fel fogja szólítani az önkormányzat a vállalkozást, az esővíz
szabályos elvezetésére.
A sződligeti vasútállomást biztonságos megközelítése az M2 autóút bővítésével megoldódik.
Ugyanis az M2 autóút jobb oldalán – Sződliget felé eső részen- egy híd fog megépülni a patak
felett, amely a vasút és az M2 autóút közötti területek megközelítését szolgálja, és
gyalogosforgalomra is igénybe lehet venni ezt a hidat.
Puskás Szilveszter: Az eredeti tervek szerint a jelenlegi felüljáró nem lépcsős lett volna,
hanem olyan felüljáró, melyen kerékpárral is lehetett volna közlekedni.
Szabó Miklósné Grassalkovich u. 3. : Korábban szó volt a kerékpárút megépítéséről, ezzel
kapcsolatosan szeretnék tájékoztatást kérni.
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Hertel László: A tervek már elkészültek, a megvalósítás folyamata megállt. kb. 4 éve volt szó
először a kerékpárút megépítéséről. A kerékpárút megépítése nagyon drága lenne még 80 %os támogatottság mellett is.
Kelemen János Sződ, Dózsa György út 260: A beszámolóban elhangzott, hogy az
önkormányzat adóbevétele 50 millió forint, és 30 millió a kintlévőség. Ez hogyan lehet,
továbbá arra lennék kíváncsi, hogy a gépjárműadó, és a kommunális adót ki nem fizeti.
Hertel László: A hiány görgetett összeg. A hiány összege évek óta szinte ugyanakkora, nem
növekszik. Név szerint nyilvántartjuk az adósokat, de a lista nem hozható nyilvánosságra.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Jogszabály határozza meg, hogy milyen tartozást lehet
nyilvánosságra hozni. A 2003. évi XCII. számú, Az adózás rendjéről szóló jogszabály 55/B §a szabályozza az adótartozások közzétételének lehetőségét. Önkormányzati helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásában magánszemélyek esetében az 50.000.- forintot elérő, 90 napon
keresztül, folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adatait lehet közzétenni. Ilyen
hátralékos a községben nincs.
Kelemen János Sződ, Dózsa György út 260. A község egy részén kiépült a vízelvező
árokrendszer. Mikor épül meg a község többi részén?
Hertel László: Pályázati támogatással valósult meg ez a beruházás. Amint pályázati lehetőség
lesz a belterületi csapadék-vízelvezetésre, akkor pályázik az önkormányzat.
Kelemen János Sződ, Dózsa György út 260: Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi idő
a garancia a templomtól a buszfordulóig, a tavaly megvalósult aszfaltútra vonatkozóan. Végig
kellene menni az útszakaszon, és vissza kellene hívni a vállalkozót.
A jelenlegi útjavításokkal kapcsolatosan pedig véleményem szerint a sérült szakaszokat kell
kijavítani, nem pedig kátyúkat.
Hertel László: Két év a garancia az említett útszakaszra vonatkozóan. A nagy forgalom miatt
nagyobb az útak terhelése, ezért rövidebb idő alatt mennek tönkre. Az önkormányzat a
lehetőségeihez képest mindent megteszi az utak állagának megóvása érdekében.
Puskás Szilveszter: A községben jelenleg a József Attila és a Szent István utak a legjobban
terhelhető utak. Szerintem az is nagy eredmény, hogy az önkormányzat az utakat, ha néhol
foltozással is, de ki tudja javíttatni. 200 km-es körzetben nincs olyan község, ahol a belterületi
utak 100 %-a aszfaltozott lenne. Nagyon sok pénzt költött az önkormányzat az utakra.
Hertel László: Lakosok jelezték, hogy a Dózsa György út buszfordulói szakaszán a
felgyűrődéseket meg kellene szüntetni. Korábban már próbáltuk kijavítani ezt az úthibát, de
nem volt tartós. Most a felgyűrődéseket lemaratja az önkormányzat.
Puskás Szilveszter: Van-e további kérdés?
Hertel László: Mivel további kérdés nincs, a közmeghallgatást ülést 19. 10 órakor bezárja.

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

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

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