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amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. november
9. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének kihelyezett ülésén,
közmeghallgatáson.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Sződ Község Önkormányzata gazdálkodásáról
Tájékoztatás Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Egyebek – Lakossági kérdések, észrevételek
Hertel László: Üdvözlöm a képviselő-testület tagjait,
jegyzőkönyvvezetőt, a közmeghallgatáson megjelent lakosokat.

a

jegyzőasszonyt,

a

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van képviselő jelen a képviselőtestület határozatképes. Erdélyi Balázs képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre.
Kérem a képviselőket, hogy a közmeghallgatást követően, egy rendkívüli képviselő-testületi
ülést szükséges megtartani három halaszthatatlan ügy megtárgyalása miatt. A képviselők a
napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének –
figyelembe véve a sorrendet - Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett képviselőasszonyt
javaslom. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett
képviselőasszonyt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
Erdélyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 7 főre módosult.
1. Beszámoló Sződ Község Önkormányzatának gazdálkodásáról
Tájékoztatás Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A közmeghallgatás 1. napirendi pontja az Önkormányzat 2017. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló. Az önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevétele
278.573 e forint, költségvetési kiadása:278.573 e forint. Évközben ez az összeg módosult, így
a módosított bevételi és kiadási előirányzat 511.212 e forint. A módosulás oka többek között a
pályázatokon elnyert támogatásokból, ingatlanértékesítésből, üzleti tevékenységekből tevődik
össze. Az önkormányzat legnagyobb intézménye a Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde, mely
intézménynek a tervezett költségvetése 136.276 e forint, mely összeg megegyezik az
intézmény működésére leutalt állami támogatással.
Az önkormányzat költségvetésének egyik jelentős tétele a szociális támogatásokra fordítható
tétel. A szociáliskeret 2017-ben eredeti előirányzata16.678. e forint.
A szociális keretből biztosítja az önkormányzat a Népkonyhát, a Házi segítségnyújtást, a
Gyermekétkeztetést a Tankönyvtámogatást a sződi általános iskolások részére, a középfokú és
felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére pedig beiskolázási támogatást.
A tüzelőtámogatásra a kérelmeket október 31. napjáig lehetett benyújtani.

1

Továbbá ebből a keretből biztosítjuk a szociálisan rászorultak támogatását, a rendkívüli
segélyezést, az újszülöttek támogatását 20.000.- forint/gyermek, valamint a
közmunkaprogram támogatását.
Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét képezik az adóbevételek.
Az adóbevételek 2017. október 31.-ig az alábbiak szerint alakultak. Kommunálisadó: 15.089 e
forint, gépjárműadó: 7.787 e forint, építményadó:7.970 e forint, iparűzésiadó: 42.686 e forint
Az önkormányzat a kintlévőségei beszedésére minden tőle telhetőt megtesz. A fizetésből
történő letiltások, a végrehajtások kezdeményezése, ingatlan terhelése mind a tartozások
csökkentését szolgálják. Az önkormányzat jelentegi kintlévősége összesen: 27.220.913.forint, amelyből kommunális adó kintlévőség: 6.920.424.- forint, építményadó kintlévőség:
3.108.533.- forint, pótlék kintlévőség: 2.980.608.- forint, idegen bevétel (szabálysértés)
kintlévőség: 1.017.377- forint, egyéb bevétel (csatorna díj, önkormányzati bírság)
kintlévőség: 3.261.975.- forint, iparűzési adó kintlévőség:7.309.709.- forint, gépjárműadó
kintlévőség: 2.622.287.- forint.
Az önkormányzat ebben az évben is fokozott figyelmet fordított a közmunkaprogramra. A
Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Társulat 3 főt,
a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatósága 4 főt, az Önkormányzat: 2 főt, a Duna-Ipoly
Erdészet: 1 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás keretében.
Az önkormányzat jelentős összeget – 2.355.850.- forintot fordít az önkormányzati és
társadalmi rendezvényekre. Ezen összeg megosztása: egyéb rendezvények: 603.250 .- forint,
Gyermeknap: 125.000 .- forint, Falunap: 1.651.- forint, Idősek Napja: 101.000.- forint,
Óvodai szüreti felvonulás: 127.000.- forint.
Támogatta továbbá az önkormányzat a nyári hittantábort, illetve az iskolai táboroztatást is 6060.000.-forinttal.
Az önkormányzat ebben az évben is jelentős beruházásokat valósított meg. Pályázati
támogatással valósult meg a műfüves pálya megépítése, a beruházás értéke 32.5 millió forint.
Szintén pályázati támogatással valósul meg a régi polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítése, a beruházás értéke 18.5 millió forint, a tornaterem energetikai korszerűsítése,
napelemek felszerelése, a beruházás értéke 72 millió forint. Ezek a beruházások jelenleg
folyamatban vannak.
Pályázati támogatással rövidesen megkezdődik a fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése,
a beruházás értéke 28.172.792.-forint.
Az önkormányzat több, jelentős önerős beruházást is megvalósított ebben az évben.
A Szabadtéri színpad felújítása, tér kialakítása, a beruházás értéke: 25.973.139.- forint. a
futókőr kialakítása, a beruházás értéke 18 millió forint, a fitneszeszközök telepítése, a
beruházás értéke 3.882.556.- forint, a Tabán és Rét utcát összekötő útszakasz, a Nyárfa utca
mart aszfaltozása, a beruházás értéke 3,5 millió forint, a Rátóti út Vácrátót közigazgatási
határáig terjedő útszakasz aszfaltozása, a beruházás értéke 2.351.000.- forint, valamint a
Gránit urnafal kiépítése, a beruházás értéke 1.550.000.- forint.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be Óvodafejlesztésre, a beruházás értéke 147.503.248.forint, valamint a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton belül hangosító eszközök
beszerzésére, az eszközbeszerzés értéke 1.250.000.- forint.
Továbbá pályázatot nyújtottunk be a háziorvosi rendelő felújítására vonatkozóan, a beruházás
értéke 14,5 millió forint.
A Templom felújítása 40 millió forintos beruházás, amely pályázati támogatással valósul meg.
Az önkormányzat 4 millió forinttal járult hozzá a beruházás megvalósításához.
Elkészült a Rákóczi Ferenc út belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének terve,
amint lehetőség lesz a pályázat benyújtására, akkor az önkormányzat be fogja nyújtani. Az
előző pályázati kiírást idő előtt lezárták, ezért nem sikerült a pályázatot benyújtanunk.
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A Helyi Építési Szabályzat és Rendezési Terv módosítása jelenleg folyamatban van.
A tervező hétfőre készíti el a Településarculati Kézikönyv rendelettervezetét, amely a
honlapon közzé tételre kerül. Ezáltal a lakosság megismerheti és véleményezheti azt. A
határidő leteltével, az észrevételek figyelembevételével a képviselő-testület megalkotja a
rendeletet. Ezt követően kerülhet sor a Rendezési Terv végleges elfogadására.
Sződ Község honlapja rövidesen meg fog újulni. Könnyen átlátható lesz, és naprakész
információkkal fog szolgálni a lakosság részére.
Sződ Község lakossága 2820 fő, és folyamatosan növekszik. Településünk jó adottságokkal
rendelkezik, folyamatosan fejlődik, sok az új beköltöző.
A 2/A útszakasszal kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy 2019-re fejeződik be a
beruházás. A Járási Hivatal vezetője kérte, hogy amennyiben van olyan javaslata az
önkormányzatnak, vagy bármely lakosnak, amely megkönnyítené a 2/A úton történő
közlekedést, azt szívesen fogadják. Ezért kérem, hogy akinek van ilyen jellegű javaslata
szíveskedjen jelezni, és továbbítani fogom a Járási Hivatal felé.
Összességében azt tudom elmondani, hogy Sződ Község Önkormányzatának pénzügyi
helyzete stabil, tartozása nincs.
A képviselő-testület november hónapban dönt a jövő évi adók tekintetében. Új adónem
bevezetését nem tervezi a képviselő-testület. Az adók mértékéről pedig a képviselő-testület
fog dönteni.
2. Egyebek – Lakossági kérdések, észrevételek
Hertel László: Kérem a jelenlévőket, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése
van, szíveskedjen, kézfelemeléssel jelezze. Kérem továbbá, hogy minden felszólaló a nevét is
szíveskedjen bemondani, a jegyzőkönyv elkészítése érdekében.
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan kérdés nincs, akkor a továbbiakban lakossági
észrevételek, kérdések előterjesztésére van lehetőség.
Rákos Imre: 11 éve költöztem Sződre. Családomat folyamatosan nagy sérelem éri. Fáradt
olajjal fűt évek óta a szomszédom, amely tudomásom szerint nem legális fűtőeszköz, és
mérgező a környezetre. 8 éve folyamatosan ezzel fűt. Többször szóltam Neki ez ügyben, de
változás nem történt. Ezt a panaszomat jeleztem Podhorszkiné dr.Burányszki Bernadett
képviselőasszonynak. Ezt követően a jegyzőasszonynak jelezte panaszomat a
képviselőasszony. Célszerű lenne helyben megoldani ezt a problémát. Az idén már háromszor
láttam, hogy hordószámra hordja haza a fáradt olajat. Nem célom az, hogy a szomszédomat
megbüntessék, csak a problémát szeretném megszüntetni.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselőasszony jelezte felém ezt a problémát. Nem
helyi önkormányzati hatáskör a környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés vizsgálata,
hanem járási hatáskör. Ebben az ügyben nem vagyok illetékes eljárni. Elvontak több olyan
hatáskört az önkormányzatoktól, amelyekben korábban az önkormányzat volt az illetékes
hatóság. Írásban kell benyújtani a panaszt a Járási Hivatalhoz. Minden kedden tart
ügyfélfogadást itt a Polgármesteri Hivatalban a Járási Ügysegéd, aki továbbítja a beadványt az
illetékes hatósághoz. A Polgármesteri Hivatalhoz is be lehet nyújtani a beadványt, akkor én
fogom továbbítani a Járási Hivatalhoz.
Rákos Imre: Továbbá jelezni szeretném, hogy a Dózsa György út templomtól a Rátóti útig
terjedő szakaszán sajnos nagyon gyorsan közlekednek az autók. Nem lehetne
sebességkorlátozó táblát kihelyezni erre a szakaszra?
Hertel László: Önkormányzati útról van szó, az önkormányzatnak lehetősége van
sebességkorlátozó táblát kihelyezni. A tapasztalat viszont az, hogy az 50 km/h sebességet sem
tartják be a gépjárművezetők. A fekvőrendőr kihelyezése pedig nem célszerű a
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menetrendszerű buszjáratok miatt. Egyet tudunk tenni, hogy felhívjuk a rendőrség figyelmét,
hogy ezen az útszakaszon is többször hajtson végre sebességmérést.
Rákos Imre: Több esetben előfordult, hogy az előbb említett útszakaszon, - amely elég
keskeny - tartósan parkolnak gépkocsik. Ez is rendkívül balesetveszélyes.
Hertel László: A községben több olyan út van, amely elég keskeny, és a parkolás
balesetveszélyes. A parkolás megkönnyítése érdekében lehetőség van az árkok lefedésére,
amely által az adott ingatlantulajdonosnak a parkolása megoldódik. Viszont roncsautók
esetében közterületfoglalási díjat tud az önkormányzat kiszabni.
Juhász István: Az elmúlt héten Farsang János Petőfi u. 10. szám alatti lakos felhívott, -mivel
a mai közmeghallgatáson nem tud megjelenni – hogy tolmácsoljam a kérését. Az ingatlanuk
előtt ki lett ásva az árok, de azt az ingatlan melletti vállalkozó az árkot behordta, ezáltal a
csapadékvíz elfolyás nem biztosított. Az esztergálóműhely üzemeltetőjének kellene az eredeti
állapotot visszaállítani. Ebben kéri az önkormányzat intézkedését.
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést erre
vonatkozóan.
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A vállalkozót fel fogjuk szólítani.
Hertel László: A járdák egy része elhanyagolt a községben. Ez fokozott balesetveszélyt jelent
a járdán közlekedők részére. Amennyiben egy ilyen az elhanyagolt szakaszon baleset történik,
akkor az ingatlan tulajdonosának kell vállalnia a felelősséget a balesetért, amely esetleg
kártérítést is vonhat maga után.
Rákos Imre: A fiam kérdését szeretném tolmácsolni a polgármester úr felé. A kérdés az,
hogy mikor lesz a jelenleginél színvonalasabb labdarúgópálya a községben.
Hertel László: A jobb pálya érdekében megfelelő szponzorokat kell találni. A Labdarúgó
Egyesületnek lehetősége volt pályázatot benyújtani, hogy TAO támogatás elnyerésével
korszerűsítse a labdarúgópályát. Az önkormányzat a pályázati önrészt biztosítását vállalta. Az
Egyesület a pályázaton sikert ért el, viszont a pályázaton elnyert támogatási keretet nem tudta
kihasználni, mivel a csapat tagjai az ígéretük ellenére sem tudtak olyan vállalkozókat találni,
akik a TAO támogatásukat felajánlották volna. Csak én tudtam olyan vállalkozókat találni,
akik erre a célra felajánlották támogatásukat. Az Ő általuk felajánlott összegekből, valamint
az önkormányzati önerőből összeállt pénzügyi keretből tudtuk ezt a beruházást megvalósítani.
Az önkormányzat jelen pillanatban biztosítja a pálya karbantartását, a pálya locsolását,
valamint az Egyesület működéséhez szükséges anyagi forrás jelentős részét. Amennyiben
ennél színvonalasabb létesítményt szeretnének, abban az esetben a labdarúgó csapat
hatékonyabb összefogása szükséges.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a közmeghallgatáson további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, és amennyiben további hozzászólás nincs, az ülést 19.10. órakor bezárom.

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

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

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