J E GYZ Ő K Ö NYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. szeptember 28.
napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.

Napirendi pontok:
1. A Sződi Csupafül Egységes Óvoda- Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Puskás Szilveszterné intézményvezető
2. Tájékoztatás a Sződ Községért Közalapítványt érintő változásokról
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Gál Borus László elnök
3. A többször módosított 5/2011.(IV.28.) számú, Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
4. A helyi népszavazásról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
5. Márgus Mihályné Sződliget, Tompa u. 7. szám alatti lakos belterületbe vonási
kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Tóth Istvánné és Bujtásné Tóth Éva a Sződ, Dózsa György út 247. szám alatti
ingatlan tulajdonjog rendezésére irányuló kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Re-Hab Hungária Kft Együttműködési Megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. 2017. évi Belső Ellenőrzési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
9. Egyebek
 A 169 hrsz-ú utca elnevezésének megtárgyalása
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a
jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett nem jeleztet
távollétét.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi ponton belüli mely ügyek kerülnek
megtárgyalásra:


Műfüvespálya átadásával kapcsolatos egyeztetés



Szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztatás



dr. Bíró Emőke gyermekorvos beadványának ismertetése

Dávid Tamás: Az Egyebek napirendi ponton belül szeretnék szót kérni a DSE működésével
kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Az Egyebek napirendi pontban szeretnék szót kérni a ledes fényforrású
közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatosan.
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Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk a
kiegészített napirendi pontok elfogadására vonatkozóan. A képviselők a napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a
sorrend alapján Juhász István képviselőt javaslom. A képviselő-testület 6 igen szavazattal
Juhász István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 7
főre módosul.

1. A Sződi Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Puskás Szilveszterné intézményvezető
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde
beszámolóját minden képviselő részére megküldtük. Az ülésen jelen van az intézményvezető
is. Kérem, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni az írásos anyagot, kérem tegye meg.
Puskás Szilveszterné: Néhány szóban el szeretném mondani, amit a szakmai beszámoló nem
tartalmaz. Januártól az óvodához került a konyha, amely plusz munkát jelent, a személyi
anyagokat az óvodatitkárnak kell vezetnie.
Nehezményezem, hogy az óvoda költségvetése nem tartalmaz reprezentációs költségtételt.
Továbbá a költségvetés tárgyieszköz beszerzésére sem biztosít fedezetet.
Felelősebb fenntartói gondolkodást szeretnék kérni a fenntartótól. Ne az legyen az óvónő
egyik fő feladata, hogy szponzort keressen a tárgyi eszközök beszerzésének finanszírozására.
80 szponzora van jelenleg az intézménynek. A gyermekfektetők lecserélését is szponzori
támogatásból oldottuk meg. ágyvásárlás A költségvetés kizárólag az üzemeltetést fedezi. Az
intézmény életében fontos, hogy az óvodai tánccsoport megjelenése nívós legyen, ez azonban
ráfordítás nélkül nem biztosítható.
Jól képzett szakemberekkel dolgozunk, sokan 40 évet töltenek el nálunk. Úgy gondolom,
hogy nagyobb odafigyelést igényelnének a kiemelkedő minősítéssel rendelkező pedagógusok.
Kérem a képviselő-testület jóindulatát és támogatását, hogy az intézmény továbbra is ilyen
színvonalon tudjon dolgozni. Ezt személyesen szerettem volna elmondani a képviselőtestületnek.
Hertel László: Feladatfinanszírozás alapján működnek az intézmények. A beruházásokhoz
külön forrást kell biztosítania az önkormányzatnak. Örvendetes, hogy az óvónők bére
rendezésre került, de ez nem mondható el a polgármester hivatal köztisztviselőiről. Csak az
állandó bevételekkel tud az önkormányzat számolni. Az óvoda tekintetében a pályázatok
önrészét tudja az önkormányzat finanszírozni. Megpróbálunk a költségvetésből, illetve a
tartalékkeretből az óvodára is fordítani, persze a lehetőségeinkhez mérten, hiszen más
intézmény működését is figyelembe kell venni. Az óvodának a költségvetése éppen a
működésre elegendő jelenleg. Amennyiben szükséges, akkor a tartalékkeretből tudjuk az
intézményt támogatni.
Puskás Szilveszterné: Amennyiben a kolléganők – a megbecsülés hiánya miatt- kiszállnak a
közösségi életből, akkor semmit nem szólhatnánk, mert az óvónőnek is csak negyven órás a
munkahete. Ennek ellenére az óvodai dolgozók minden rendezvények részt vesznek. Ezt fel
kell mérnie a testületnek. A lényeg az, hogy meg kell becsülni az óvónői és dajkai közösséget,
el kell ismerni a munkájukat.
Hertel László: Sajnos erre nincs forrás a költségvetésben,
Puskás Szilveszter: Hogyan fogalmazhatjuk meg magunknak, hogy mi fenntartói vagyunk az
óvodának, mikor azt a költségvetést adjuk tovább, amelyet az állam leutal. Mire mondhatjuk
azt, hogy az óvodának mi fenntartói vagyunk.
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Hertel László: Az állami költségvetés óvodára leutalt összegét az intézményre fordítjuk.
Mindezek ellenére minden évben az önkormányzat az óvoda működéséhez az önkormányzati
bevételekből még jelentős összeggel járult hozzá.
Reprezentatív költséget akkor tudunk biztosítani, ha erre a tervezhető bevételeink lehetőséget
biztosítanak. Az éves költségvetés tervezésekor az állandó bevételeket vesszük figyelembe és
a kiadások ezeket nem haladhatják meg. Ésszerűen kell gazdálkodni, csak annyit költsünk,
amennyit a költségvetésünk elbír, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.
Évközben, amennyiben a bevételeink megengedik, természetesen szívesen eleget teszünk az
intézményvezető kérésének.
Kérem a képviselőket, hogy amennyiben észrevételük van az elhangzottakkal, szíveskedjenek
jelezni.
Juhász István: Az államtól kapott finanszírozást csak az óvodára költjük. Ha az óvoda
közvetlenül kapná az állami támogatást, akkor az önkormányzat kimaradna. Akkor mitől
fenntartó az önkormányzat?
Hertel László: Attól fenntartó többek között az önkormányzat, amennyiben a
költségvetéséből az intézmény nem jön ki – márpedig legtöbbször nem jön ki – az
önkormányzatnak az adóbevételeiből kell helyt állnia. Így van ez a pályázati önrésznél is, azt
sem tartalmazzák az állami normatívák, illetve a karbantartó alkalmazásának költségét sem.
Így vagyunk ezzel általában a védőnői szolgálattal, és közművelődésről már ne is beszéljünk.
Puskás Szilveszterné: Régebben az állami normatíván felül az önkormányzat is biztosított
támogatást az intézmények működésére. Hogyan lehet megoldani, hogy ne önállóan
gazdálkodó legyen az intézmény, hanem az önkormányzat lássa el ez a feladatot. Ne az
óvónőknek kelljen szponzorokat keresni, hogy a tárgyi feltételeket biztosítani tudjuk.
Hertel László: A költségvetésben jelezni kell, hogy milyen igénye van az óvodának, és akkor
a testület megvizsgálja a lehetőségeit, és ennek megfelelően dönt. Amennyiben ilyen jellegű
igény van, akkor azt jelezni kell, és megnézzük, mit lehet tenni.
Puskás Szilveszterné: Nagyon szívesen elmondtam volna a költségvetés tárgyalásán az
óvodával kapcsolatos igényeimet és fejlesztési elképzeléseimet, azonban sajnálatos módon
már két éve nem kaptam meghívást a költségvetés tárgyalására. Ezért például az ágyak
korszerűsítését, -melyre a költségvetésben nem volt lehetőség évek óta- az óvodai dolgozók
által felkutatott szponzorok és az óvoda alapítványának segítségével valósítottuk meg.
Hertel László: Ez teljesen más, mint a reprezentációs költség. Amennyiben ilyen jellegű
igény van, kérem, hogy jelezzék felém, és akkor a testület elé hozom a kérelmet. A
költségvetés valóban nem tartalmazza a korszerűsítéseket, de amennyiben lehetséges, akkor
megpróbáljuk megoldani. Így tettük ezt a múltban, és a jövőben is így kívánjuk megoldani.
Puskás Szilveszterné: Közösségi összejövetelhez is össze kellett szedni a pénzt, arra nincs
már pénz, hogy egy közösséget megóvjunk. Nincs reprezentációs keret sem a
költségvetésünkben.
Hertel László: Sajnos erre a költségvetésben nagyon kevés lehetőség van, de amennyiben a
költségvetésben szereplő bevételeinken felül többletbevételünk lesz, abban az esetben erről is
szó lehet.
Puskás Szilveszter: Arról van szó, hogy egy közösség nincs megbecsülve.
Erdélyi Balázs: Milyen a hangulat az óvodában?
Puskás Szilveszterné: Vannak arra utaló jelek, hogy a dolgozók is érzékelik a megbecsülés
hiányát. Ezt méltatlannak érezzük.
Puskás Szilveszter: Az intézményvezető nem mondhatja a dolgozóinak, hogy a fenntartó
nem ismeri el a közösségi munkájukat. Ez egyre nagyobb erőfeszítésébe kerül az óvoda
vezetőjének. Ha valaki szabadidejében is jót tesz, munkát végez a lakóközösségért, azt meg
kell becsülni, hogy holnap is jót tegyen, ez nem mindig pénz kérdése.
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Hertel László: Minél többet nyújtunk, annál nagyobbak lesznek az igény. Én megértem, hogy
az intézményvezető többlet anyagi támogatást kér, de ugyanezt teszi a hivatal, a
faluházvezető, a védőnő, az élelmezésvezető, és ugyanezt teszik az egyesülete is. Meg kell
érteni, hogy csak addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér. Ha már az anyagi
megbecsülésről beszélünk, az óvónők és a pedagógusok fizetését a kormány rendezte, nem
mondható el ez a polgármesteri hivatal dolgozóiról, pedig ők is nem kevés többletmunkát
tesznek az önkormányzati rendezvények sikere érdekében. Köztisztviselők tekintetében
béremelés nyolc éve nem volt. Mégegyszer elmondom, a lehetőségeinkhez képest mindent
megteszünk, de ez csak a tervezhető bevételek terhére tudjuk megoldani, az üzleti eseti
bevételeket a jövőben is a fejlesztésekre kívánjuk fordítani.
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló
elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Csupafül Egységes Óvoda és
Bölcsőde 2016/17 nevelési évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Megköszönöm az intézményvezetőnek a beszámoló elkészítését, valamint az
ülésen történő megjelenését.
Puskás Szilveszterné elhagyja a tanácskozótermet.
2. Tájékoztatás a Sződ Községért Közalapítványt érintő változásokról
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Gál-Borus László elnök
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sződ Községért Közalapítvány elnöke
jelezte, hogy a képviselő-testülete tájékoztatni kívánja az alapítvány működéséről. Az írásos
anyagot a képviselők részére megküldtük. Az elnök úr tájékoztatott, hogy a továbbiakban az
elnöki tisztséget nem kívánja betölteni. Az egyesületek működését nagymértékben
meghatározza a vezető személye. Sajnálom, hogy az elnöki tisztséget a továbbiakban nem
vállalja, mert a községnek szüksége van az egyesületekre, alapítványokra. A vezetői tisztséget
nem szívesen vállalják az emberek. Szívesen látnánk, ha ez az alapítvány tovább működne.
Kérem az elnök urat, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni a tájékoztatást, azt tegye meg.
Gál-Borus László: Van egy erős intézményfenntartói álláspont, illetve egy közösségszervező
egyesület, aki alulfinanszírozott. Forráshiánnyal nem lehet közösséget szervezni. Az
alapítványt 1300.- forinttal vettünk át, illetve az önkormányzat egyszer nyújtott támogatást.
Felajánlom, hogy aki átvenné az alapítvány vezetését, annak szívesen segítek. Az alapítványi
ülésen lemondtam, a tagság közül nem vállalja senki az elnökséget. Az önkormányzat
kezében van a döntés, hogy az alapítványt megszünteti, vagy tovább működteti-e. A táncházat
az alapítvány működteti 5 éve. Jó lenne, ha ez tovább tudna működni, akár az alapítványon
belül, akár más formában.
Hertel László: Valóban jó lenne, ha az alapítvány tovább tudna működni.
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Puskás Szilveszter: Amikor átvette az elnök úr az alapítványt, akkor meglepett, hogy
elvállalta az elnöki tisztséget. Az aktivitás a mai közéletben minden területen dicséretes.
Örülök, hogy eddig is ellátta a vezetői tisztséget. Köszönöm a sződi közösségért végzett
munkáját.
Gál-Borus László: A közösségnek ennyivel tartozom, örülök, hogy befogadtak. A
lemondásokat írásban el fogom juttatni az önkormányzathoz. A könyvelővel nem mondtam
még fel a szerződést, amennyibe tovább működik az alapítvány, akkor nem bontom fel.
Jelenleg 214.000.- forint van az alapítvány számláján. El kell dönteni, hogy mi történjen.
Hertel László: Elfogadjuk és tudomásul vesszük a lemondást. Sajnos nem látok esélyt arra,
hogy az alapítvány tovább működjön, mivel tudomásom szerint sem az elnökség tagjai között
sem a tagság között nincs olyan személy, aki az elnökséget vállalná.
Kérem a képviselőket, hogy akinek a kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatosan,
szíveskedjen jelezni.
Puskás Szilveszter: Váratlanul ért az elnök úr bejelentése, javaslom, hogy az alapítvány
további sorsával kapcsolatosan napoljuk el a döntést, így át tudjuk gondolni az alapítványra
vonatkozó új helyzetet. Ha egy szervezetnek nincsen célja, akkor az, halálra van ítélve. Ezt a
célt, ha tudjuk, nekünk képviselőknek kell megfogalmaznunk.
Erdélyi Balázs: Az alapítvány nagyon jó lehetőség a közösségek összefogására.
Hertel László: Amennyiben további kérdés nincs, akkor megköszönöm az elnök úr
közreműködését. Az alpolgármester úr javaslata alapján a képviselő-testület a következő
ülésen ismételten tárgyalja az alapítvány ügyét. Már csak azért is, mert az elnök úrnak és a
tagságnak írásban kell benyújtani a lemondásukat.
Megköszönöm az elnök úr eddig munkáját, illetve az ülésen való megjelenését.
Gál-Borus László elhagyja a tanácskozótermet.
3. A többször módosított 5/2011.(IV.28.) számú, Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a képviselő-testület elé.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Pest Megyei Kormányhivatal ismételten felülvizsgálta a
települések anyakönyvi rendeleteit.
Szakmai segítségnyújtás keretén belül a rendelet módosítására hívott fel.
 A rendelet megnevezése a tárgyban szereplő tárgykör.
 A rendelet csak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint ezen többletszolgáltatások díjait
és a közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díjtétel meghatározására
terjedhet ki.
Az iránymutatás alapján a rendelet átdolgozásra került. Kérem a képviselőket, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatosan felmerült kérdéseiket szíveskedjenek jelezni.
Puskás Szilveszter: A rendeletmódosítást áttanulmányoztam, elfogadásra javaslom.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a
rendeletmódosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendeletet módosítja.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2017.(IX.28.)
SZÁMÚ RENDELETE, AZ 5/2011. (IV.28) SZÁMÚ, AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁS EGYES
DÍJAIRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011.(IV.28.) számú, az Anyakönyvi
eljárás egyes díjairól szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. A helyi népszavazásról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ennek a napirendi pontnak is az előterjesztője a jegyzőasszony. Kérem, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A népszavazás kezdeményezéséről az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
Törvény (a továbbiakban: Nsztv.) hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
vesztette az országos népszavazásról szóló 1998.. évi III. törvény.
A népi kezdeményezés helyébe az európai polgári kezdeményezés jogi
kategória lépett.
Korábban az Ötv. 50§ (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy
önkormányzati rendelet szabályozza a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés feltételeit, az eljárás szabályait.
Az NSZ tv. részletesen szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét,
feltételeit és a 34.§ -a csak arra ad felhatalmazást, hogy a képviselő
testület
rendeletben
határozza
meg
a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok 10 %-nál
és nem lehet több a
választópolgárok 25 %-nál.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására.
Amennyiben kérdés merül fel, szíveskedjenek jelezni.
Dávid Tamás: Javaslom, hogy a választópolgárok 20 % -a legyen ez a
létszám.
Juhász István: Arra kell törekedni, hogy minél többen menjenek el
szavazni, amennyiben a jövőben egy helyi népszavazás kiírásra kerül.
Ezért támogatom a 20 %-t
Puskás Szilveszter: A 20 %-ot én is támogatom.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a rendelet
megalkotására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja meg:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2017.(IX.28.)
SZÁMÚ, A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok létszámáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint
megalkotja.
Határidő: azonnal
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Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Márgus Mihályné Sződliget, Tompa u. 7. szám alatti lakos belterületbe vonási
kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Márgus Mihályné Sződliget, Tompa u. 7.
szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a sződi 0264/1 hrsz-ú külterületi
ingatlan belterületbevonása tárgyában. (részletesen ismerteti az érintett területet
elhelyezkedését). A beadvány a képviselők részére megküldésre került. A Rendezési Tervben
maximalizálva van a beépíthető területek aránya. Az érintett terület nagyon közel van az M2
úthoz, valamint keresztül halad a területen a gázvezeték is. Nem javaslom, hogy a Rendezési
Tervben meglévő fejlesztési területek hátrányára a kért területet belterületi lakott területté
minősítsük át.
Juhász István: Én úgy tudom, hogy más közművezeték is áthalad a területen, ezért telkesítés
véleményem szerint nem igazán lehetséges.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Márgus Mihályné
(Sződliget, Tompa u. 7. szám) a 0264/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó belterületbevonási
kérelmét nem támogatja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

6. Tóth Istvánné és Bujtásné Tóth Éva a Sződ, Dózsa György út 247. szám alatti
ingatlan tulajdonjog rendezésére irányuló kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Kérelemmel fordult az önkormányzathoz a sződi 90 hrsz-ú ingatlan két tulajdonosa.
Az ingatlantulajdonosok az ingatlant értékesíteni kívánják, azonban az önkormányzat 2/24 arányú
tulajdonjoggal rendelkezik az értékesítendő ingatlanban. A kérelmezők kérik, hogy az önkormányzat
törölje tulajdoni hányadát az értékesítés érdekében. Javaslom, hogy a vételárat állapítsa meg a testület
5.000.- Ft/m2 árban, tekintettel arra, hogy a Váci Mihály utcai telek határrendezésénél is ezt az árat
állapítottuk meg.
Puskás Szilveszter: Támogatom a polgármester úr javaslatát.

Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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73/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sződi 90 hrsz-ú,
kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1288 m2 területű, 2/24 önkormányzati tulajdonrész
– amely 107 m2 – értékesítéséhez hozzájárul. Az önkormányzati tulajdonrész értékesítési
árát bruttó: 5.000.-Ft/m2-ben, azaz összesen bruttó: 535.000.- forintban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

7. Re-Hab Hungária Kft Együttműködési Megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Re-Hab Hungária Kft kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, hogy ortopéd magánrendelés céljára az önkormányzat –
amennyiben lehetőség lenne rá- egy helyiséget biztosítson. Én javaslom a Dózsa György út
48. szám alatti egészségügyi szolgáltatási helyiségek közül az egyiket adjuk bérbe a
kérelmezőnek. A Gyermekjóléti Iroda helyiségét megmutattam az ügyvezetőnek, aki azt
megfelelőnek találta. bruttó 8.000.- forintot tudna fizetni alkalmanként a helyiségért. Én
javaslom, hogy adjunk helyt a kérelemnek. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
véleményüket, illetve javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Hertel László: Amennyiben hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonát képező Sződ, Dózsa György út 48. szám alatti egészségügyi
intézmény egyik helyiségét, ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs magánrendelés
céljára, bruttó: 8.000.- forint/alkalom bérleti díj megfizetése mellett bérbeadja a Re-Hab
Hungária Kft részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. 2017. évi Belső Ellenőrzési ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy a 8. napirendi pontot terjessze a testület elé.
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dr. Bojtayé Benedek Gabriella: 2016. novemberében a képviselő-testület meghatározta azt a
két szakterületet, amely tekintetében a belső ellenőrzést 2017-ben megrendeli az
önkormányzat. Az ellenőrzések tekintetében az árajánlat megérkezett, melyet a képviselők
részére meg is küldtünk. A költségvetés készítés, és a tárgyi eszköz nyilvántartás belső
ellenőrzése bruttó: 254.000.- forintért vállalta a Danubius Expert Kft. Az árajánlat
elfogadásáról kellene a testületnek határoznia.
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
75/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Danubius Expert
Audit Kft (2600 Vác, Zichy u. 12.) 2017. évi Belső Ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozó árajánlatát – mely bruttó: 254.000.-forint elfogadja.
A 2017. évi belső ellenőrzés tárgya:
Költségvetés készítés vizsgálata
Tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

9. Egyebek
 A 169 hrsz-ú utca elnevezésének megtárgyalása
Hertel László: Lakossági kérelem érkezett az önkormányzathoz, a Törökkúthoz vezető út
(169 hrsz) elnevezésére vonatkozóan. Javaslom, hogy ezt az utcát Törökkút utcának nevezzük
el. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Juhász István: Én támogatom a javaslatot.
Hertel László: Van-e további hozzászólás a képviselők részéről? Amennyiben nincs, kérem,
hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sződi 169 hrsz-ú,
1118 m2 területű, önkormányzati tulajdonban lévő, közutat Törökkút utcának nevezi el.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Műfüvespálya átadásával kapcsolatos egyeztetés

9

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy október 3. napján kerül sor a műfüves
labadarúgópálya pótmunkáinak műszaki átadására.
Puskás Szilveszter: Kérni szeretném Juhász Istvánt, hogy készítsen képet a pályáról a helyi újságba.
Juhász István: Holnap elkészítem a képeket.
Hertel László: Az ünnepélyes átadással kapcsolatos részleteket kellene egyeztetnünk. Az átadást
hétvégére kellene megszervezni, egy labdarúgótorna keretében, amelyen a helyi csapatok vennének
részt. Javaslom, hogy október 15-én, vasárnap 14.30 órakor kerüljön sor az ünnepélyes átadásra.
Puskás Szilveszter: Véleményem szerint november 4. szombat, 14.00 óra, esetleg megfelelőbb
időpont lehetne.
Papp István: Igen a novemberi időpont jobb lenne, mivel ekkor a labdarúgócsapat is részt tudna venni
az átadáson.
Hertel László: Elfogadom az alpolgármester úr által javasolt időpontot. Van-e további javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az átadással kapcsolatosan. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves labdarúgópálya átadásának
idejét 2017. november 4. (szombat) 14.00 órában határozza meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Dávid Tamás: Az iskolások ingyen használhatják a műfüves pályát. Az óvodás gyermekek a
labdarúgóedzés során, hogyan használhatják a pályát? Kell-e érte fizetniük?
Hertel László: A Tankerület dönt a bérbeadásról. Viszont a háromoldalú megállapodás tartalmazza
azt, hogy amelyik egyesület benne van a Bozsik programba, azok ingyen használhatják a pályát.
Márpedig az edzések a DSE keretén belül vannak, és az egyesület a Bozsik-program tagja.
Dávid Tamás: Akkor kérhetnék ebből a szerződésből egy másolatot?
Hertel László: Természetesen igen. El fogjuk küldeni.


Szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ebben az évben a Szüreti felvonulás a Sződi Lovas
Hagyományőrző Egyesület szervezésében kerül megrendezésre. Minden évben 100.000.- forint összeg
kerül elkülönítésre erre a célra. Eddig az óvoda szervezte meg a felvonulást. Az egyesület jelezte, hogy
a 100.000.- forint nem fedezi a teljes költséget, ezért további 50.000.- forint megállapítását kérte.
Az 50.000.- forint a vendéglátás költségét fedezné.
Javaslom, hogy a testület állapítsa meg a kért összeget. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat.
Juhász István: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy a bált is megszervezte volna az egyesület, ha az
óvoda nem szervezné meg.
Hertel László: Ez így nem hangzott el. Az alapítványi bált mindenképpen az óvoda szervezi meg.
Végül is nem egy napon kerül megrendezésre a szüreti felvonulás, illetve az alapítványi bál.
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Hertel László: Van-e további észrevétel, javaslat a képviselők részéről? Amennyiben nincs, kérem,
hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2017.(IX.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szüreti felvonulás megszervezésére
50.000.- forint póttámogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

dr. Bíró Emőke gyermekorvos beadványának ismertetése

Hertel László: dr. Bíró Emőke gyermekorvos beadványában tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a
pénteki rendelési időt a községben meg kívánja szüntetni. A beadványt a képviselők részére is
megküldtük. A doktornő eddig heti négy alkalommal rendel a rendelőben, egy alkalommal pedig az
iskolaorvosi feladatokat látja el. Javaslom, hogy vizsgálja meg a beadványt az egészségügyi bizottság
Dávid Tamás: A doktornő bejelentését leépítésként értékeli a testület, de tudomásul veszi. Javaslom,
hogy a későbbiekben, majd a visszajelzések alapján térjünk vissza erre. Természetesen a bizottság elé
fogom terjeszteni a beadványt.


LED-es közvilágítási korszerűsítési ajánlat

Puskás Szilveszter Korábban a képviselő-testület tárgyalta a közvilágítási lámpatestek
cseréjére vonatkozó ajánlatot. Ugyanaz az a cég keresett meg ismét, hasonló ajánlattal. A cég
képviselője elmondta, hogy Újhartyánban telepítettek ledes fényforrásokat. Javaslom, hogy
közösen tekintsük meg a lámpatesteket, üzem közben, hogy megalapozott legyen a döntésünk.
Hertel László: Nincs kifogásom az ellen, hogy megnézzük. Viszont, ha ugyanaz a
konstrukció mint az előző ajánlatban, akkor jelezni szeretném, hogy azt akkor a képviselőtestület nem támogatta, mert érdemi megtakarítást – az alpolgármester úr tájékoztatás alapján
– nem jelentett volna önkormányzatunknak.
Puskás Szilveszter: Más: Szeretném megkérdezni, hogy a lomtalanítás után kinek a feladata
a közterület összetakarítása? Ezt a József Attila, Rákóczi utca és a Dózsa György út
találkozásánál lévő hulladékgyűjtő helyen tapasztaltak miatt kérdezem, ahol az üveg
törmeléket és egyéb apró hulladékot nem takarították el.
Hertel László: A szolgáltató feladata, majd holnap felhívjuk a szolgáltatót.
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
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-------------------------------------------Juhász István
jegyzőkönyvhitelesítő
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