JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. március 23. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a háziorvosok, a gyermekorvos és a fogorvos 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Rull Csaba és Bonyhády Elemér
háziorvosok, dr.Bíró Emőke gyermekorvos, dr. Hevér László fogorvos
2. Beszámoló a helyben történő vérvétellel kapcsolatban
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dávid Tamás laborvezető
3. Vác Városi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
5. Fogarasi István földvásárlási kérelmének ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Czeglédi-Kalmár Csilla és Czeglédi Gábor ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Egyebek
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt, valamint az ülésen megjelent sződi lakost. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 képviselő jelen van, Juhász István és Erdélyi Balázs jelezte, hogy később érkezik az
ülésre, a képviselő-testület határozatképes.
Az Egyebek napirendi pontban, a Meghívóban szereplő pontokon kívül, az alábbi ügyek
kerülnek megtárgyalásra:







A volt Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratának módosítása
A Polgármesteri Hivatalt érintő személyi változásokkal kapcsolatos tájékoztatás
Testvértelepüléssel kapcsolatos egyeztetés
Kiss Attila 2120 Dunakeszi Szabó Ervin u. 11/a szám alatti lakos ingatlanvásárlási
kérelmének megtárgyalása
Fagyöngy Kft kérelmének megtárgyalása
Kreizinger Melinda Sződ, Ady E. u. 10. szám alatti lakos támogatásának megtárgyalása

Hertel László: Megkérdezi, a képviselőket, hogy a napirendi pontok 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. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet Dávid Tamás
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képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5
jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.

igen

szavazattal

Dávid

Tamás

képviselőt

1. Beszámoló a háziorvosok, a gyermekorvos és a fogorvos 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Rull Csaba és Bonyhády Elemér
háziorvosok, dr.Bíró Emőke gyermekorvos, dr. Hevér László fogorvos
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Rull Csaba háziorvos jelezte, az ülésen nem tud
részt venni, kérte, hogy a következő ülésen tárgyalja meg a testület a beszámolót.
Térjünk rá a II. számúkörzet beszámolójára. Az anyagot minden képviselőnek megküldtük. Felkérem
dr. Bonyhády Elemért, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni a beszámolót, tegye meg.
dr. Bonyhády Elemér: Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt el szeretném mondani, hogy a
háziorvosok az asszisztensnővel dolgoznak, akik nélkül a háziorvosi feladatokat nem lehetne ellátni.
Ezért a benyújtott beszámoló egy csapatra vonatkozik. A képviselő-testületnek nem biztos, hogy
ugyanaz fontos, mint ami nekünk, orvosoknak. Persze a legfontosabb a megfelelő betegellátás. Az
egészségügyben a dolgozók nagyon elfásulnak, de úgy érzem, ez ránk nem vonatkozik. Úgy
gondolom, hogy a betegeket legjobb tudásunk szerint látjuk el.
Hertel László: Az egyik beszámolóban olvastam, hogy az orvosokra kivetett iparűzési adót nem
tartják jogosnak az orvosok. Én azt hiányolom, hogy más háziorvosi rendelőkhöz pl: Vácrátóthoz
képest nem megfelelő a váróterem színvonala. Ennek megvalósítása nem csak az önkormányzat
feladata, hanem az ellátást biztosító orvosnak is. Változatlanul fent tartjuk azon szándékunkat, hogy
bővítsük a rendelő területét. Az önkormányzat az elmúlt évben a nyílászárókat kicserélte. A fűtés még
mindig gondot jelent, ezt a problémát meg fogjuk vizsgálni, és kijavítjuk.
Sajnos a csúszásgátlást a feljárón még nem sikerült teljes mértékben megoldani, ezen is próbálunk
javítani. Azt szeretnénk látni, amennyiben közös az érdek, akkor a fejlesztéseket is közösen oldjuk
meg.
A betegek szempontjából legfontosabb a bizalom. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok helyi lakos más
településen lévő háziorvost választ. Ennek biztos, hogy oka van. Szeretném, ha ezt a problémát az
orvosok is megvizsgálnák, és megpróbálnának tenni annak érdekében, hogy minél több beteget
megtartsanak.
A jövőre nézve azt kérném, hogy amennyiben probléma merülne fel a rendelővel kapcsolatosan,
kérem, hogy jelezzék az önkormányzat felé.
Dr.Bonyhády Elemér: Olyan, mint a vácrátóti rendszer még két helyen van a környéken. Jó lenne, ha
mindenhol működne, mivel ez pillanatnyilag a legjobb. A létrehozása és a fenntartása is nagyon
költséges. Ebben az évben 700.000.- forintért vásároltam EKG gépet, ezt is ki kellett gazdálkodni.
Négyesi Lászlóné: Én, mint a Bonyhády doktor betege, csak pozitívan tudok nyilatkozni a háziorvosi
ellátással kapcsolatosan.
Juhász István megérkezett a képviselő-testületi ülésre, a testület létszáma 6 főre módosul.
Hertel László: Vizsgáljuk a pályázati lehetőségeket az orvosi rendelő tetőszerkezetének cseréjére
vonatkozóan. Van-e további hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bonyhády Elemér a II. számú háziorvosi
körzet háziorvosának 2016. évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
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Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A gyermekorvosi beszámoló következik. Felkérem dr. Bíró Emőkét, hogy amennyiben
szükséges egészítse ki a megküldött beszámolót.
Dr. Bíró Emőke: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni.
Hertel László: A gyermekorvosi rendelő energetikai korszerűsítésre nincs szükség, mivel az
építkezésnél az akkor szabványoknak megfelelő hőszigetelést alkalmazták. Az igaz, hogy ezek a
szabványok szigorodtak. Jóval nagyobb szükség van a fogorvosi rendelő nyílászárócseréire és
hőszigetelésére. Erre kívánunk most pályázatot benyújtani.
A beszámolóban láttam, hogy többször csatornaszagot éreznek a helyiségekben. Megvizsgáljuk ennek
okát, valószínűleg tartom, hogy a lefolyók kiszáradása miatt lehet időnként érezni a csatornaszagot. Az
a kérésem, hogy egy hosszabb hétvége után a csapokat meg kell nyitni, hogy a szifonokba víz
kerüljön.
Az elmúlt hónapban elfagyott a rendelőhöz vezető vízcső, mégpedig avégett, mert a patikánál a bejárat
építése során a föld nagyrésze lekerült a vízcső felett, és a rendkívüli hideg tél miatt a cső elfagyott. A
csövet kiváltottuk, és a kiváltás során már a megfelelő mélységbe helyeztük az új csövet.
Dr.Bíró Emőke: Annyit azonban el szeretnék mondani, hogy szükség lenne táblák kihelyezésére az
udvari parkolóba, a „parkolóhely egészségügyi dolgozók részére” felirattal, valamint egy
parkolóhelyet a mentők részére is biztosítani kellen. Ez életmentő.
Hertel László: Kitettünk egy kresz táblát egy kiegészítővel. Sajnos ezt a betegek nem veszik
figyelembe. A kérésnek megfelelően kihelyezésre került egy szerkezet, amely lakattal volt ellátva, és
az ehhez szükséges kulcsokat megkapták az egészségügyi dolgozók. Viszont ez elég macerás ezt
használni, mert be- és kimenetkor ki kell szállni a kocsiból, hogy használhassák. A kérésnek
megfelelően megpróbáljuk ezt a megoldást., kitesszük a „parkolóhely egészségügyi dolgozók részére”
táblát, reméljük ezt eredményre vezet.
Van-e kérdés a képviselők részéről az elhangzottakkal, illetve az írásos beszámolóval kapcsolatosan?
Juhász István: Én is több helyen láttam, hogy ki van téve ilyen tábla, és oda illetéktelen személyek
nem parkolnak.
Hertel László: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a beszámoló
elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bíró Emőke gyermekorvos 2016. évre
vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Hertel László: A napirendi pont zárásaként dr. Hevér László fogorvos beszámolójára kerül sor.
Felkérem a doktor urat, hogy amennyiben szeretné, egészítse ki a beszámolót.
dr. Hevér László: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni.
Hertel László: A világítás kérdését megpróbáljuk megoldani. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben kérdés nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Hevér László fogorvos 2016. évre vonatkozó
beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
polgármester
jegyző
Hertel László: Megköszöni a meghívottaknak a beszámoló elkészítését, és az ülésen való részvételt.
A meghívottak elhagyják a tanácskozótermet.
Erdélyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, a testület létszáma 7 főre módosul.
2. Beszámoló a helyben történő vérvétellel kapcsolatban
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dávid Tamás laborvezető
Hertel László: Ennek a napirendi pontnak az anyagát is megküldtük a képviselők részére. Felkérem a
labor vezetőjét, hogy amennyiben szükséges szóban egészítse ki a beszámolót.
Dávid Tamás: A beszámoló részletesen tartalmazza a labor működésére vonatkozó adatokat. Az előző
évhez változás az, hogy már egyenként veszik át a központi laborba a mintákat, ezáltal elkerülhető,
hogy eltűnjenek a csövek, ezáltal az átadás vesz igénybe egy kicsivel több időt. Én továbbra is be
szeretnék számolni a képviselő-testület felé.
Hertel László: Ezt a szolgáltatást egy Kft végzi. Már többször felmerült, hogy van-e beszámolási
kötelezettsége. Én javaslom, hogy csak tájékoztatási kötelezettség legyen a jövőben. Van-e kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Tamás laborvezető helyben történő
vérvételre vonatkozó 2016. évi beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Vác Városi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Az önkormányzat részére a Váci Rendőrkapitányság megküldte a 2016.évi munkájáról
szóló beszámolót, melyet minden képviselő részére továbbítottunk. A beszámoló részletesen mutatja a
települések közbiztonsági adatait. A beszámolót elfogadásra javaslom. Kérem, hogy akinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan észrevétele van, szíveskedjen, jelezze.
Hozzászólást a képviselők nem jeleztek, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Városi Rendőrkapitányság 2016. évi
beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Kérem, hogy
tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót
minden képviselő részére megküldtük. A beszámoló részletesen tartalmazza a hivatal munkáját,
felépítését. A 2016-ban bevezetett. ASP rendszert a kollégák már magabiztosan használják. 2016-ban
egy személy nyugdíjba vonult, helyette új kolléganőt vettünk fel. Kérem, hogy akinek kérdése van,
szíveskedjen, jelezze.
Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Puskás Szilveszter kéri, hogy az ingatlanértékesítési, valamint a személyi ügyeket zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
Hertel László zárt ülést rendel el az ingatlanügyek, és a Kreizinger Melinda kérelmének
megtárgyalására vonatkozóan.
5. Czeglédi-Kalmár Csilla és Czeglédi Gábor ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kérelmezők ingatlanvásárlási kérelmüket
visszavonták.

6. Egyebek


A volt Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratának módosítása

Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Át is adom neki a szót.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az Oktatási Minisztérium a megszüntetett intézmények,
művelődési háza, könyvtárak alapító okiratait. Észrevételezték, hogy önkormányzatunk csak az
Államkincstártól kérte a megszüntetést, a minisztériumtól nem. Ez az oka annak, hogy eddig nem
sikerült a megszüntetést lezárni. A művelődési és könyvtár, mint önálló intézmény végleges
megszüntetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást
az önkormányzat megkapta, a testület megerősítő határozata szükséges a megszüntetéshez.
Hertel László: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető
okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a könyvtár vezetője kérte, hogy a könyvtár Madách
Imre könyvtár legyen, de mivel nem rendelkezik önálló alapító okirattal, önálló intézményként nem
lehet elnevezni.


A Polgármesteri Hivatalt érintő személyi változásokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Polgármesteri Hivatal apparátusában változás
történt. Bíró Csabáné igazgatási ügyintéző kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését,
valamint Volentics Réka gyermeket vár, előreláthatólag májusig tudja ellátni munkahelyi feladatait. A
két kieső személy helyett Goga Erikát Bíró Csabáné helyére vettük fel, és Zsiják Mónikát pedig
Volentics Réka helyére vesszük majd fel. Mindketten sződi lakosok.
…………………………
Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
Dávid Tamás képviselő távozott az ülésről, a testület létszáma 6 főre módosult.
Távozása után a képviselő-testület Erdélyi Balázs képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag
elfogadja.
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Testvértelepüléssel kapcsolatos egyeztetés

Hertel László: A képviselő-testületi ülésen már többször szóba került a testvértelepülés kérdése. Az
elmúlt évben Bajánsenyén járt a képviselő-testület, ahol lehetőségként merült fel, Bajánsenye és Sződ
testvértelepülési kapcsolata. Amennyiben ezt a szándékot a testület továbbra is fenntartja, akkor lépni
kellene ebben az ügyben.
Kérem a képviselőket, hogy mondják véleményüket, javaslataikat ezzel kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Ezelőtt egy évvel azt javasoltam, hogy a régi önkormányzat épületében
vendégszobákat lenne célszerű kialakítani. Ezt a javaslatomat továbbra is fenntartom. Amennyiben ez
megvalósulna, akkor méltó körülmények között tudnánk fogadni a vendégeket. Lehetőségük lenne
megismerniük a falut. Bajánsenyén sem a képviselőknél, hanem panzióban aludtunk. Alakítsunk ki
egy vendégszállást.
Hertel László: Ki üzemeltetné a vendégházat? A polgármesteri hivatal dolgozóira ilyen szempontból
nem lehet számítani, nem lehet feladatként kiadni, erre valakit fel kellene fogadni. Véleményem
szerint akkor szállásigény nem lenne, hogy ezt az önkormányzatnak érdemes lenne úgy üzemeltetni,
hogy személyzetet alkalmazna. A másik dolog, hogy ez az épületben lett elhelyezve a
vendégétkeztetés, a falumúzeum, és nagyterem pedig klubszobának lesz a jövőben használva.
Összességében három kisebb helyiség maradt. Arra pedig egyáltalán nem gondoltam, hogy a
vendégeket a képviselő-testület tagjainak kellene elszállásolnia. Úgy gondoltam, ugyanúgy mint
nekünk, az idelátogató vendégek éjszakai szállásáról saját maguknak kell gondoskodniuk.
Puskás Szilveszter: Vácrátótot meg kellene kérdeni, hogy náluk hogyan működik ez a dolog.
Esetleg más olyan települést is, amely aktív testvértelepülési kapcsolatot tart fenn.
Hertel László: Annyit tudok, hogy Vácrátót is a Rátót elnevezésű településekkel szoros kapcsolatot
tartott és a Rátóti napokat felváltva, minden évben más településen közösen tartották. Végül Vácrátót,
takarékossági okokból megszüntette. Ez egy napos rendezvény volt, és a rendezvény végén mindenki
hazautazott.
Sződligeten a polgármester úrtól hallottam, hogy Sződligetnek van testvértelepülése, meg is látogatták
egymást, viszont az elszállásolás mindig a fogadó település állta. Sződligetnek egy ilyen elszállásolás
és vendégfogadás évi kétmillió forintjába került. Ő ezt megszüntette.
Erdélyi Balázs: Ahogy a két település megegyezik, szerintem úgy működik a testvértelepülési
kapcsolat.
Hertel László: Úgy gondolom, hogy a testvértelepülésről érkező vendégeket a képviselő-testületnek
kellene fogadnia, és az egész napos programjukról gondoskodni. Ezt a feladatot nem lehet átruházni a
hivatal dolgozóira.
Puskás Szilveszter: A vendégszoba létesítését a testvértelepüléstől függetlenül is fontosnak tartom.
Hertel László: Az, hogy vendégszoba létesüljön Sződön az ellen nekem semmi kifogásom nincsen,
viszont nem az önkormányzat működtetésében gondolom, erre apparátusunk nincs.
Puskás Szilveszter: A testvérteleülési kapcsolatok kialakításában és annak fenntartásában a
mindenkori polgármesternek van a legnagyobb szerepe. Természetesen ebből a képviselők sem
maradhatnak ki.
Erdélyi Balázs: Egyetértek az alpolgármester úrral, hogy a polgármestereken múlik a testvértelepülési
kapcsolat minősége. Viszont mindképpen kellenek kapcsolattartó személyek.
Hertel László: Régi igény a képviselő-testület részéről egy testvértelepülési kapcsolat kialakítása.
Mindig arra vártam, hogy a feltételek adottak legyenek. Úgy gondolom, hogy egy falunapi
rendezvényen most már méltóképpen tudnánk fogadni egy testvértelepülést, úgy, hogy a
elszállásolásukról nem mi gondoskodunk, mivel ez rendkívüli mértékben megdrágítaná a költségeket.
Puskás Szilveszter: Azt javaslom, hogy a polgármester úr vegye fel Bajánsenye polgármesterével a
kapcsolatot, egyeztessen vele, és amennyiben ilyen formában Ők is elfogadhatónak tartják, abban az
esetben Bajánsenye Sződ testvértelepülése legyen.
Hertel László: Én természetesen támogatom a kezdeményezést, de a képviselő-testületnek is fel kell
vállalni a felelősséget, és az ezzel járó kötelezettségeket.
Az elhangzottak alapján kérem a testületet, hatalmazzon fel, hogy felvegyem a kapcsolatot Bajánsenye
polgármesterével testvértelepülési kapcsolat kialakítása céljából.
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A képviselők egyhangúlag felhatalmazza Hertel László polgármestert a kapcsolatfelvételére.


Fagyöngy Kft kérelmének megtárgyalása

Hertel László: A képviselőkkel már beszéltünk arról, hogy a falu elején lévő Fagyöngy Kft szeretné a
csarnokát bővíteni. Mivel pályázati forráshoz előreláthatólag rövid időn belül nem jutnak, önerőből ezt
nem tudják megvalósítani, viszont a tevékenységük bővülése miatt szükségszerű lenne. A megoldás
ideiglenes raktársátor kialakítása lenne. Ehhez kérik a képviselő-testület támogatását.
Erdélyi Balázs: Mivel már erről már tárgyaltunk, és előzőekben támogattuk, úgy gondolom, ennek
nincs akadálya.
Hertel László: Amennyiben nincs további kérdés, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2017.(III.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fagyöngy Egyéni Cég (2134 Sződ, Fő út 8.),
Sződ 0308/2 hrsz-ú, telephelyén 250-300 m2 alapterületű raktársátor ideiglenes felállításához
hozzájárul.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülést további napirendi pontjait zárt ülés
keretében tárgyalja meg a testület.

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

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

-------------------------------------------Erdélyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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