JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. december
15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló, 3/2002.(IV.04.) számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat melléklet
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
4. Tájékoztató a korcsolyázó-tó építési munkálataival kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5.

Sződ Községért Közalapítvány működésével
meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

6.

2017. évi Belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

7.

kapcsolatos

határozatok

Egyebek

Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, Puskás
Szilveszter alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, Podhorszkiné Buránszki
Bernadett jelezte, hogy később érkezik az ülésre, a képviselő-testület határozatképes.

Az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügyek kerülnek megtárgyalásra:



Sződ Község Rendezési Tervének elkészítése érdekében, területcserére
vonatkozó határozat meghozatala
A Sződ Község Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, sződi 951/1
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása

Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pont előtt kíván-e valaki hozzászólni.
A képviselők nem jelezték hozzászólási szándékukat, kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadására vonatkozóan. A képviselők a kiegészített napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadják.

1

A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet Juhász István képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal Juhász István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúlag elfogadja.

1. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló, 3/2002.(IV.04.) számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen már a testület tárgyalt a
rendelet módosításáról, azon belül pedig a kerti hulladékégetés szabályozásáról. Ennek
megfelelően a jegyzőasszony elkészítette a rendeletmódosítást. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy
terjessze a testület elé a tervezetet.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az előző képviselő testületei ülésen döntés született arról,
hogy a kerti hulladék és avar égetésének szabályozása változzon. A Környezetvédelmi
tanácsnok javaslatot tett az égetési napok csökkentésére.
Az égetéssel kapcsolatos szabályozást a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló helyi rendelet tartalmazza.
A rendeletet felülvizsgáltam és az alábbi módosítást javaslom:
A rendelet bevezető részében szereplő jogszabályi hivatkozások módosítása szükséges.
- A 2.§ a.)-tól e.)-ig és g pontjai törlésre javasolt, mivel a hulladékszállítással
kapcsolatos fogalom magyarázatokat tartalmazza. A hulladékszállítást külön
rendeletben kell szabályozni.
- 6.§ A kutak létesítésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza (2) és (4) bekezdés
törlése javasolt a (3) bekezdés a hatályos jogszabályi hivatkozást tartalmazza.
- A 9.§ és 10.§ törlésre kerül más rendeletben kerül szabályozásra.
- A 19.§ törlésre kerül más rendeletben van szabályozva.
- A 23.§-tól 26.§-i törlésre kerül más rendeletben lesz szabályozva.
- A 27.§ (6) bekezdése törlésre kerül.
- A 27.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul
- A kerti művelésből keletkezett hulladékot március és április hónapban, valamint
szeptember és október hónapban heti egy alkalommal, keddi napokon, 8.00-19.00 óra
között, az év tovább hónapjaiban minden hónap első keddjén 8.00-19.00 óra közötti
időpontokban lehet égetni.
- A 30.§ rendelkezései a rendelet szabályait nem betartókra vonatkozó szankcionálási
lehetőségeket tartalmazza.
Kérem, hogy amennyiben kérdés merül fel az előterjesztéssel kapcsolatosan,
szíveskedjenek jelezni.
Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk a
rendeletmódosításra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal módosítja A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről
szóló rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (XII.15.) SZÁMÚ, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 3/2002. (IV.04.) SZÁMÚ, A HELYI
KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A
TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
RENDELETE
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Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 3/2002.(IV.04.)
számú, helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Már az előző napirendi pont előterjesztésében szerepel a hulladékszállítással
kapcsolatos rendelet megalkotása. Megkérem a jegyzőasszonyt, terjessze a testület elé a
rendelettervezetet.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezete a képviselők részére
megküldésre került. Sződ településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató végzi.
A közszolgáltatási díjat 2016. április 1-től az NHKV Koordináló szerve szedi be az ingatlan
használóitól.
A rendeletet az NHKV jogászai készítették el, melyet minden önkormányzatnak megküldtek a
testületek általi elfogadásra. Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan szíveskedjen jelezni.
Hertel László: A jegyzőasszonytól azt kértem, hogy nézzen utána, hogy milyen lehetőség
van arra, hogy kötelezzük a lakosokat a szemétszállítási igénybevételére. Amennyiben erre
nem hajlandó valaki, akkor milyen szankciót lehet alkalmazni. Ennek a kérésnek a
jegyzőasszony eleget tett, és azt a tájékoztatást kapta, hogy mindenkinek kötelezően igénybe
kell vennie a közszolgáltatást, amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a Járási Hivatal jár el
az ügyben.
Van-e kérdés a képviselők részéről?
Papp István: Sokan vannak, akik nem veszik igénybe ezt a közszolgáltatást?
Hertel László: Többen vannak a községben, de le fogjuk kérni a szolgáltatótól a listát, és aki
nem veszi igénybe a szolgáltatást, azzal szemben megtesszük a szükséges intézkedést.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a rendelet
megalkotására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016.(XII.15.) SZÁMÚ, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletet a mellékletben
foglaltak szerint megalkotja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett megérkezett az ülésre, a testület létszáma 6 főre
módosul.
3. Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat melléklet
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony
terjeszti a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletének
módosítására a szakfeladat számainak és elnevezéseiben történt változások miatt van szükség.
A gyermekjóléti és családsegítői szakfeladatok vonatkozásában történtek módosulások.
Kérem, hogy akinek kérdése van, szíveskedjen és jelezze.
Hertel László: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a rendelet mellékletének
módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletének módosítását elfogadja:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (XII.15.) SZÁMÚ, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 4/2011.(IV.28.) SZÁMÚ, AZ
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 4/2011. (IV 28.)
számú, Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét a
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Tájékoztató a korcsolyázó-tó építési munkálataival kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a labdarúgópálya mögötti, 40 X 20 m
területű korcsolyázó-tó elkészült. A kitermelt földet a szánkózó-dombhoz hordattuk, ahol egy
enyhébb és egy meredekebb lecsúszó rész is kialakításra került. A tó feltöltését és
vízelvezetését a Sződ Rákos patak útján oldjuk meg. A vállalkozó jó minőségű munkát
végzett. Maximum 35 cm magas vízszintet lehet a kialakított tóba létrehozni. Jelenleg nem
tudtuk a tóba leeresztőcsövet elhelyezni, mivel nagyon iszapos volt a talaj. Ezt a munkát
tavasszal fogjuk elvégezni. Az volt a cél, hogy a vizet a jégre rá lehessen engedni, azért, hogy
ha a jég felülete egyenetlen, a feltöltött vízréteg ezt az egyenetlenséget korrigálja, ezáltal
ismét használhatóvá válik a pálya.
A beruházásokkal kapcsolatosan még azt szeretném elmondani, hogy folyamatban van az
Egyház által benyújtandó pályázat is, melynek keretén belül 30 millió forintra lehet pályázni.
Az előző pályázat tervei kerülnek felhasználásra. A pályázati támogatás a tetőcserére, és a
homlokzat felújításra elég lenne, a sekrestye felújítása valószínűleg az önkormányzati
támogatásból kerül megvalósításra. Az ablakok javítása is szükségessé vált.
Megkaptuk a hivatalos értesítést, hogy a Mártírok út aszfaltozására benyújtott pályázaton az
önkormányzat nem nyert, jövőre ismét lehetőségünk lesz pályázatot benyújtani.
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A földutak karbantartására kiírt pályázati lehetőséget még vizsgáljuk, mégpedig azzal
kapcsolatban, hogy az önkormányzatunk jogosult-e erre pályázatot benyújtani. Vizsgáljuk
annak lehetőségét is, hogy hogyan tudnánk haszongépekre pályázati támogatást igénybe
venni.
5.

Sződ Községért Közalapítvány működésével
meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

kapcsolatos

határozatok

Hertel László: A Sződ Községért Közalapítvány elnöke kérte, hogy a kuratóriumi tagság
tekintetében az alapítványban változást történt. Mivel az önkormányzat az alapítvány
alapítója, ezért a módosítások cégbírósági átvezetéséhez képviselő-testületi határozat
szükséges. Megkérem Erdélyi Balázst, hogy terjessze a testület elé a módosításokat.
Erdélyi Balázs: Két tag, Barabás Bea és Onodi Attila mondott le kuratóriumi tagságáról,
helyettük Garaba János és Vadon Ildikó vállalta el ezt a tisztséget.
Hertel László: Amennyiben nincs hozzászólás a képviselők részéről, kérem, hogy
szavazzunk először a lemondások elfogadására, valamint az új tagok megválasztására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Onodi Attila 2134 Sződ,
Tabán u. 14, és Barabás Bea 2134 Sződ, Rákóczi Ferenc utca 50. szám alatti lakosok
Sződ Községért Közalapítványban betöltött kuratórium tagsági tisztségéről történő
lemondását.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
1./A Kuratórium elnökhelyettesének az alábbi személyt választja meg határozatlan időre :
Az elnökhelyettes korábban titkári tisztségben működött az alapítvány kuratóriumában, azonban mivel
az elnök helyettesítésével kapcsolatos feladatokat is ellátta, ezért elnökhelyettesé történő megválasztása
indokolt.
Kuratórium
Név: Almási Krisztián
elnökhelyettes:

Anyja neve: Dóró Mária Anna
Lakcíme: 2134 Sződ, Tabán u. 3.

Tudomásul veszi, hogy a kuratóriumi tagok közül Barabás Beáta és Onodi Attila lemondott. A
Kuratórium új tagjának az alábbi személyeket választja meg:
Kuratórium

Név: Garaba János

Anyja neve: Juhász Mária
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tagja:
Kuratórium
tagja:

Név: Vadon Ildikó

Lakcíme: 2314 Sződ. Dózsa György út 133.
Anyja neve: Fridrik Anna
Lakcíme: 2600 Vác, Szent Flórián utca 30.

3./ Az Alapító kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-a szerint 32. § (1)33 Közhasznú
szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet,
amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:
a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.
A tv. 32.§-a szerint a közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra
vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin,
önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.
(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti
év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele
nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző
két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek
felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő
százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét
a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően.
(6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az
(1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és
az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
75.§ 5) Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú
jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is
igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára
biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett
közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való
megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági
nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba
vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó
kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az
e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású
szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági
nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi
feltételeknek megfelel. Tekintettel arra, hogy az alapítvány közhasznú jogállását a bíróság végzésével
törölte, ezért az alapító ismételten kéri az alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba
vételét.
Az alapító megállapítja, hogy az alapítvány megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek, erre való
tekintettel kéri a nyilvántartást vezető bírósától az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági
nyilvántartásba vételét.
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Alapító a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 44.§-ában foglaltakra tekintettel úgy nyilatkozik, hogy a letétbe helyezett
beszámolókból megállapítható az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése. Kijelenti azt is, hogy létesítő
okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, ezért a létesítő okirat módosítása szükséges
azzal, hogy a módosított létesítő okirat tartalmazza az Ectv-ben előírt rendelkezéseket.
4./ Az Alapító az alapítvány változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja.
Határidő: Azonnal

6.

Felelős: Alapító

2017. évi Belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

Hertel László: A képviselők megkapták az előterjesztést. Ezt a napirendi pontot a
jegyzőasszony terjeszti a testület elé, kérem, tegye ezt meg.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: 2017 évre vonatkozóan is benyújtotta javaslatát Danubius
Expert Audit Kft, amely cég az elmúlt években is ellátta a belső ellenőri feladatokat az
önkormányzat és az önkormányzati intézmények tekintetében. Két ellenőrzést kell évente
kötelezően elvégezni az önkormányzatnál. Ebben az évben a Költségvetés készítés vizsgálata,
a Civil szervezetek támogatásainak felülvizsgálata és a Tárgyi eszköz nyilvántartás
ellenőrzését javasolja az ajánlattevő. Javaslom, hogy a költségvetés készítés vizsgálatát, és a
tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzését fogadja el a testület.
Papp István: Támogatom a jegyzőasszony javaslatát.
Hertel László: Van-e további észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község
Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Költségvetés készítés vizsgálata
Tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7. Egyebek
Hertel László: A testületi üléseken már többször foglalkoztunk a község Rendezési Tervének
elkészítésével. A tervező egy felhatalmazó határozat meghozatalát kéri a képviselő-testülettől,
amelyre a Rendezési Terv elkészítéséhez szükséges területcsere miatt van szükség.
(részletesen ismerteti a cserélendő területeket érintő módosításokat). A legjelentősebb
területcsere a szántó besorolású területből történő lakóterületbe való besorolás.
Dávid Tamás: Javaslom, hogy hozzuk meg a határozatot a cserével kapcsolatosan, hiszen ez
feltétele annak, hogy elkészüljön a Rendezési Tervünk.
Hertel László: Van-e további javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs,
kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Sződ Község Rendezési Tervének elkészítése érdekében, területcserére
vonatkozó határozat meghozatala
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hertel László
polgármestert, hogy kezdeményezze Sződ Község Településszerkezeti Tervének
készítésével összefüggésben, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének
hatálya alá tartozó településen területcserére vonatkozó területrendezési hatósági
eljárást, és erre vonatkozóan nyújtson be térségi területfelhasználási engedély kérelmet
az illetékes állami főépítészi hatáskörben eljáró Megyei Kormányhivatalhoz a
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.08.) Kormányrendelet alapján.
Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

A Sződ Község Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, sződi 951/1
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jogról való lemondás
megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Sződ Község Önkormányzata osztatlan közös
tulajdonos a sződi 915/1 hrsz alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 796 m2 területű
ingatlanban, mégpedig 151/796 arányban. Az osztatlan közös tulajdonközösség egyik tagja
értékesíteni szeretné a tulajdonában lévő ingatlanrészt. Erre vonatkozóan szükséges az
önkormányzatnak – mint résztulajdonosnak- az elővásárlási jogról történő lemondása. Kérem a
képviselőket, hogy hozzuk meg ezt a határozatot.
Papp István: Hol van ez a terület?
Hertel László: A Tabán utca mögötti rész, amely a lakóingatlanok mögött helyezkedik el. 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
103/2016.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hertel László
polgármestert, hogy a Sződ Község Önkormányzat 151/796-od arányban osztatlan közös
tulajdonát képező sződi 915/1 hrsz alatt feltüntetett, „kivett beépítetlen terület”
megjelölésű, 796 m2 kiterjedésű ingatlan vonatkozásában Sződ Község Önkormányzat
elővásárlási jogáról lemondjon.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dávid Tamás: Érkezett egy megkeresés az Országos Mentőszolgálat Alapítványtól, amelyben anyagi
támogatást kérnek a újraélesztő rendszer megvásárlásához, melynek összege 4.051.300.- forint.
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Hertel László: 2016. évi költségvetési keret kimerült. 2016-ban az önkormányzat támogatta a Váci
mentőállomást. A 2017. évi költségvetést még nem ismertjük, így egyelőre nem javaslom a támogatás
megállapítását.
Papp István: Egyetértek a polgármester úr javaslatával. Valamint az egészségügy vonatkozásában
támogatta az önkormányzat a nők éves rákszűrési vizsgálatát is.
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést
20.15 órakor bezárja.
.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

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

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