J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. február 15. napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi költségvetésének beterjesztése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Az önkormányzat tulajdonában lévő 0169/5 hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatos
megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Püsök Gerzson Sződ, Váci Mihály u. 39. szám alatti lakos, a 072/1 hrsz-ú ingatlan
átminősítésével kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Az I. Szavazókőr póttagjának megválasztására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Szöllősy Judit védőnő és Sződ Község Önkormányzata között megkötendő Ellátási
Szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
A régi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésével kapcsolatosan
felmerülő többletköltség elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Az önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye
területén c. pályázattal kapcsolatos hiánypótlási felhívás ismertetése, szükséges határozat
meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

8. Egyebek
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, az intézményvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Juhász István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban az alábbi ügy kerül megtárgyalásra:
 A sződi 2748/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos határozat meghozatala
Dávid Tamás: Jelzi, hogy szót kér az Egyebek napirendi pontban, a településen történő szűrővizsgálatokról
kíván rövid tájékoztatást adni.
Hertel László: Kéri a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi pontok elfogadására vonatkozóan
szavazzanak. Megállapítja, hogy a képviselők a napirendi pontokat, az elhangzott kiegészítéssel, 6 igen
szavazattal elfogadják. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselőt
javasolja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselőt
jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1. Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi költségvetésének beterjesztése
Előterjesztő: Hertel László polgármester

1

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a költségvetés a mai ülésen nem csak beterjesztésre kerül,
hanem – amennyiben a képviselők is úgy ítélik meg, - akkor döntést is hozunk. A költségvetés tervezetét a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is részletesen megtárgyalta. Az ülésen részt vett a Pénzügyi vezető is.
Ebben az évben az önkormányzati intézményekben béremelés került betervezésre a költségvetésben. A
konyhai dolgozók esetében: kb 8 % béremelést terveztünk, de az Ő esetükeben volt kötelező béremelés is, a
bérminimumok módosulása miatt.
Az önkormányzat műszaki csoportja tekintetében 10 % -os a tervezett béremelés, de ezen felül itt is néhány
dolgozó tekintetében a kötelező béremelés szükséges volt.
A Polgármesteri Hivatal tekintetében 10 % -os béremelés mindenképpen szükséges, hiszen a köztisztviselők
bérének az emelésére évek óta nem került sor.
A felsorolt százalékos emelések átlagot jelentenek. Lehetne magasabb béreket is megállapítani, de arra kell
törekedni, hogy amit ma adunk azt jövőre is tudjuk biztosítani.
Az óvoda vonatkozásában, oda kell figyelni a jubileumi jutalmak tervezésére és arra, hogy ha valaki nyugdíjba
megy, akkor a felmentési idő kötelező részét dolgozza le a közalkalmazott, és ne mentesítsük a munkavégzés
alól a felmentési idő teljes egészére, és addig ne vegyünk fel új dolgozót, mert az jelentősen megnöveli a
bérköltséget, és nem biztos, hogy ezt a többletköltséget ki lehet gazdálkodni az intézmény költségvetéséből.
A könyvtár költségvetésében jelennek meg a rendezvények költségei is. A terembérletekből származó
bevételeket a könyvtár (Faluház) költségvetésében kell tervezni. A Faluházi rendezvényeket nem a
terembérleti díjak bevételéhez kell igazítani, azt ettől függetlenül kell tervezni.
Az előző évben biztosított sport és egyház támogatások a 2018. évi költségvetésben is betervezésre kerültek.
A pályázatok tekintetében arra kell törekedni, hogy pályázati támogatások igénybevételével valósuljanak meg
a beruházásaink. A belterületi csapadékvíz elvezetésére és Mártírok útja aszfaltozására benyújtott pályázataink
önrészét hasonló összeggel kell tervezni, mint az előző évben. Az óvoda udvarának bővítésére benyújtott
pályázat tekintetében még nem kaptunk értesítést az elbírálásról. Ebben a pályázatban a konyha fejlesztés is
szerepel.
Amennyiben a pályázaton nem sikerül támogatást elnyernünk, abban az esetben is szükséges az óvoda
udvarának a bővítése és korszerűsítése.
Puskás Szilveszterné: Az óvoda udvarához egy 300 m2 alatti telekrészt tudnánk megvásárolni a szomszéd
ingatlanból, ahol a bölcsődés gyermekek részére lehetne egy udvarrészt kialakítani.
Hertel László: Az alpolgármester úr jelezte, hogy a tavalyi évben pályázatunk a II. János Pál pápa térre
elhelyezendő Grassalkovich szobor elkészítésére és az elmúlt ülésen jelezte, hogy erről a fejlesztésről ne
feledkezzünk meg. Sajnos azon a pályázaton nem nyertünk. Fi
Figyelemmel kísérjük az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket.
A műfüves pálya megfelelő használatához árajánlatokat kértem szaniter konténer telepítésére vonatkozóan.
Szükség lenne egy-egy női-férfi WC-re, piszoárra, női-férfi öltözőre. Előzetes számítások szerint ennek
várható költsége meghaladja 6-7 millió forintot, mely a konténer felállítására és beüzemelését jelenti.
Az önkormányzat gazdasági helyzete kiegyensúlyozott. A megtakarításokat beruházásra kell fordítanunk.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a templom műszaki átadása megtörtént. Az átadási ünnepséget az egyház
szervezi, melyre március 4. én vasárnap kerül sor.
A régi polgármesteri hivatal és a tornaterem felújításával kapcsolatos újabb egyeztetetést követően
megszületett az önkormányzat és a kivitelező között az egyezség, a munkát február 12-én folytatják.
Reméljük, hogy határidőre, 2018. március 31-re mindkét beruházás befejeződik.
Mint már említettem a költségvetés tervezetét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Felkérem Papp Istvánt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát.
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Papp István: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetést, mind a
bevételi, mind a kiadási oldalt. Az ülésen jelent volt a gazdasági vezető is, aki a felmerült kérdésekre
megadta a választ. A gazdasági vezető a szigorú jogi szempontok szerint készítette el a tervezetet. Az
önkormányzat saját bevételét lehet mozgatni, a leutalt pénzeket csak arra a célra lehet fordítani amire
meghatározták.
A költségvetés elfogadása szinte formálissá válik. Az önkormányzatok mozgástere nagyon leszűkült az
utóbbi években.
Az önkormányzat a szigorú gazdálkodásának köszönhetően jó anyagi biztonsággal rendelkezik.
Az iparűzési adóerőképességünk nő az adó bevételnek köszönhetően ezért az állami támogatás
csökken. A költségvetés tervezetét a bizottság elfogadásra javasolja.
Puskás Szilveszterné: Számomra értelmezhetetlen a költségvetés a dologi kiadásokat tartalmazó
tételek tekintetében. Nem látom a munkaruha költséget, az üzemorvos költségét, a tisztítószerek
költségét stb. Azt a tájékoztatást kaptam a gazdasági vezetőtől, hogy ennyi a költségvetés.
Az óvodában van kötelező továbbképzés s erre sincs költségvetésben tervezett sor és összeg.
Az élelmezés vezető észrevételezte, hogy a költségvetés nem tartalmaz karbantartásra, beszerzésre
fedezetet.
Hertel László telefonon felhívja Mayer Kinga gazdasági vezetőt, és kéri, hogy erre vonatkozóan adjon
tájékoztatást.
Hertel László: A gazdasági vezető arról tájékoztatott, hogy ez a költségvetés a leutalt normatívák
alapján lett tervezve. Az óvoda költségvetésében 450.000.- forint lett ezekre a célokra betervezve,
ebből az összegből kell megoldani a kért dologi kiadásokat.
Az óvoda költségvetésében nem volt lehetőség ezeknek a feladatoknak a finanszírozására, ugyanis az
állami finanszírozáson felül az önkormányzatnak még 8 millió forintot kellett hozzátenni az intézmény
költségvetéséhez. 5 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére, hogy a nem várt működési
kiadásokat finanszírozza. Amennyiben az intézményen belül valamilyen területen megtakarítás
keletkezik, azt az összeget át lehet csoportosítani.
Puskás Szilveszterné: Régen volt lehetőség pályázni a nyugdíjba vonuló kolléga jubileumi jutalom
kifizetésének a fedezetére.
Hertel László: Nem tudom, hogy régen volt-e ilyen lehetőség, de a pénzügyi vezető tájékoztatása
alapján jelenleg erre nincs lehetőség.
Az intézmény fejlesztése tekintetében az önkormányzat tartalékkeretéből, amennyiben pályázaton nem
nyerünk, még ebben az évben szeretnénk az udvar bővítését, és az udvari játékok alatti ütéscsillapító
gumiborítás cseréjét megoldani.
Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése, észrevétele van a költségvetéssel kapcsolatosan,
szíveskedjen jelezni.
Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk a 2018. évi költségvetés elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.15.) SZÁMÚ, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETE
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat és intézményeinek
2018. évi költségvetését a mellékeltben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Hertel László megköszöni Puskás Szilveszternének, hogy megjelent az ülésen.
Puskás Szilveszterné elhagyja a tanácskozótermet.
2.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 0169/5 hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatos
megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzatot megkereste a Magyar Államot
képviselő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, hogy az M2 bővítése során ki kell sajátítania az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 0169/5 hrsz-ú utat. A mai napon beszéltem az ügyben
illetékes ügyvéddel, aki azt mondta, hogy ebben az esetben az önkormányzat pénzt nem kérhet az út
átadásáért, azonban kérheti a kisajátítási eljárás lefolytatását, mely esetben már az önkormányzat
bevételhez juthat. Ebben az esetben a képviselő-testületnek erről határozatot kell hoznia. Volt már
ilyen az M2 út építési során, akkor is kisajátítási eljárás keretében történt a tulajdonjog átadás, és az
önkormányzat részére a kisajátítás során megállapított összeg kifizetésre került. Javaslom, hogy az
önkormányzat térítésmentesen ne adja át az út tulajdonjogát, és kérjük a kisajátítási eljárás
lefolytatását.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Papp István: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 0169/5 hrsz-ú, 365 m2 területű, kivett közút
megnevezésű, forgalomképtelen ingatlan Magyar Állam részére történő kisajátításhoz
térítésmentesen nem járul hozzá.
A képviselő-testület kéri a kisajátítási eljárás lefolytatását.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Püsök Gerzson Sződ, Váci Mihály u. 39. szám alatti lakos, a 072/1 hrsz-ú ingatlan
átminősítésével kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a testület már az elmúlt
ülésen tárgyalta, azonban határozat nem született a kérelemmel kapcsolatosan. A testület felkért, hogy
a terület Rendezési Terven történő átsorolásával kapcsolatosan egyeztessek a kérelmezővel, és ha
szükséges a tervezővel is. Egyeztettem a Rendezési Terv készítőjével és a kérelmezővel is. Az
egyeztetésen elhangzottak alapján javaslom, a 072/1 hrsz-ú, erdő megnevezésű ingatlan besorolásának
módosítását a Rendezési Tervben. Így lehetősége nyílik a tulajdonosnak a terület szélesebb körű
hasznosítására. Az erdő művelési ág megváltoztatása a
kérelmező feladata.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a javaslattal kapcsolatosan.
Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Püsök Gerzson 2134 Sződ,
Váci Mihály út 39. szám alatti lakos tulajdonát képező 072/1 hrsz-ú, 2,13 ha területű, erdő
megnevezésű külterületi ingatlan besorolását a Rendezési Tervben módosítja.
A képviselő-testület felkéri Hertel László polgármestert, hogy a Rendezési Terv készítőjével
vegye fel a kapcsolatot a besorolás módosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. Az I. Szavazókör póttagjának megválasztására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az I. számú szavazókör egyik
póttagja- Bíró Bálint – nem vállalja a szavazatszámláló bizottsági feladatot. Ezért szükség van egy új
póttag megválasztására. Mészáros Lászlóné Sződ, Dózsa György út 113. szám alatti lakos elvállalta
ezt a megbízatást. Kérem a képviselőket, hogy hozzák meg a határozatot erre vonatkozóan.
Hertel László: Van-e kérdés, 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
12/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község I. számú
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának Mészáros Lászlóné 2134 Sződ, Dózsa György út 113.
szám alatti lakost megválasztja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Szöllősy Judit védőnő és Sződ Község Önkormányzata között megkötendő Ellátási
Szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Az elmúlt ülésen már döntött a képviselő-testület arról, hogy a védőnői feladatok
ellátását - a védőnő kérésének megfelelően - vállalkozásban végezze. Akkor még nem készült el a
Feladatátadási-átvállalási szerződés. A szerződés elkészült. (részletesen ismerteti a szerződés szövegét)
Két pontba javaslom a szerződés módosítását. Az egyik, hogy a szerződés szövegében egy helyen
város van a község helyett, a másik, hogy a megvásárolt eszközöket nem beszerzési áron, hanem
amortizációval csökkentett értéken veszi vissza az önkormányzat, amennyiben a védőnő a
későbbeikben a védőnő mégsem nem vállalkozóként látná el a védőnői feladatokat.
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Kérem a képviselőket, hogy akinek a szerződéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
szíveskedjen jelezni.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Amennyiben a testület a szerződés elfogadja, abban az esetben már
április 01.napjától lenne a szerződés hatályos.
Hertel László: Amennyiben kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk a szerződés
elfogadásáról. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősy Judit körzetivédőnő és Sződ Község
Önkormányzata közötti, a védőnői feladatok ellátására vonatkozó feladat-átadási-átvállalási
szerződés megkötéséhez 2018. április 01. napjával hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

6. A régi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésével kapcsolatosan
felmerülő többletköltség elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a régi polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítésének munkálatai a jövő héten folytatódnak. Több körben egyeztettem a kivitelezővel a
többletmunkákkal kapcsolatosan. Végül a többletmunkák elvégzéséért 2 millió forintban állapodtunk
meg. Amennyiben a képviselő-testület ezt az összeget elfogadja, abban az esetben a kivitelező a
munkálatokat február 12-én tovább folytatja. A 100 %-os támogatottságú beruházás költségvetése
nem tartalmazza a spaletták és spaletta keretek visszaépítését, a fa bejárati ajtó átalakítását. A
kivitelező ezt a munkát 2 millió forint összegért tudná vállalni. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt az
ajánlatot.
Papp István: Javaslom, hogy ezt az összeget fogadjuk el, hiszen a beruházás 100 %-os
támogatottságú, az önkormányzat így is jól jár, és erre a plusz munkára viszont szükség van.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a régi Polgármesteri Hivatal
(Sződ, Dózsa György út 216.) épületének energetikai korszerűsítésével kapcsolatosan felmerülő
többletmunkák finanszírozására 2.000.000.- forintot biztosít.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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7. Az önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye
területén c. pályázattal kapcsolatos hiánypótlási felhívás ismertetése, szükséges határozat
meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Ipari Park létesítésére vonatkozó pályázat
befogadásra került. A pályázat elbírálásához hiánypótlást küldött a Magyar Államkincstár. A
hiánypótlás egyik tétele egy olyan képviselő-testület határozat meghozatala, amelyben szerepelnek
azok a helyrajziszámok, amelyek érintettek a beruházással. Két helyrajziszámról van szó, ez a 0260/1
és a 0226/13. Amint a határozatot meghozza a testület, a holnapi napon a hiánypótlás benyújtásra
kerül.
Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, jelezzel. Amennyiben kérdés nincs,
kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a részt kíván venni a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok
kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” c. PM_VALLPARK_2017 kódszámú pályázaton
Sződ, Ipari park kialakítása tárgyban.
A beruházással érintett, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok:
Sződ, Hajcsár út, 0260/1 hrsz
Sződ, Hajcsár út 0226/13 hrsz
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére maximum bruttó:
23.000.000.- forint erejéig biztosítja a beruházás önrészét.
A képviselő-testület megbízza Hertel László polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. Egyebek
 A sződi 2748/6 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos határozat meghozatala
Herel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződ, Arany János utcában a 2748/6 hrsz-ú építési
telek 50 %-ban Gombai István, 50 %-ban pedig az önkormányzat tulajdona. Gombai István jelezte, hogy
a telket értékesíteni kívánja minimum 7.200.000.-forint áron. Mivel az ingatlanban az önkormányzat is
tulajdonos, ezért a képviselő-testület hozzájárulása is szükséges az értékesítéshez.
Papp István: Mekkora ez a telek?
Hertel László: A telek 906 m2 területű. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Javaslom, hogy járuljon hozzá a testület az értékesítéshez.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018.(II.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ 2748/6 hrsz-ú, 906 m2
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 50 %-ban önkormányzati tulajdonban, és 50 %ban Gombai István tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséhez, az ingatlan egészére vonatkozó
minimum 7.200.000.- forint vételár megfizetése esetén hozzájárul.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Dávid Tamás szót kért az Egyebek napirendi pontban. Átadom neki a szót.
Dávid Tamás: A testület már korábban döntött a REHAB Hungária Kft-vel kapcsolatosan, akik a
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, kéthavonta ortopédiai szakrendelést fognak tartani. Egyeztettem a
Kft vezetőjével, aki elmondta, hogy az önkormányzati dolgozók részére egy ingyenes szűrési
lehetőséget biztosítanak.
Továbbá tájékoztatom a képviselőket, hogy a jövő héten a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülést tart,
mivel a költségvetés elfogadásra került, így lehet dönteni a benyújtott segélykérelmek ügyében.
Felülvizsgáljuk a 80 éves lakosok támogatási lehetőségét.
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári táboroztatás költségeihez is szeretnénk támogatást
biztosítani.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai nyilvános ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános ülést 20.35 órakor bezárom.

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

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

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