J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. március 22. napján 18.30
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás a 2017. évi helyben történő vérvétellel kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dávid Tamás szolgáltató

2. A műfüves pálya mellé telepítendő konténerre vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3.

A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának bővítésével kapcsolatos
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

4. A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde udvari játékainak gumialappal történő
ellátására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. A futókör napelemmel történő megvilágítására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. A régi polgármesteri hivatal épületének és a tornaterem korszerűsítésével
kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. Sződ Község Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Egyebek

Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Erdélyi Balázs képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az
Egyebek napirendi pontban az alábbi ügy kerül megtárgyalásra:





A Patika udvara feletti vezeték kiváltásával (fogorvosi rendelő vezetékeinek
udvari feletti részének) kapcsolatos ajánlat megtárgyalása
A Faluház klímarendszerének javításával, karbantartásával kapcsolatos
tájékoztatás
Az „Együtt a Gyermekekért” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmének
megtárgyalása
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A Váci Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
A Sződi Hunyadi János Általános Iskola kérelmének megtárgyalása
Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás



Sportöltöző és a labdarúgópálya használatával kapcsolatos tájékoztatás

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.
Juhász István jelzi, hogy szót kér az Egyebek napirendi ponton belül.
Hertel László: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 6 igen
szavazattal Juhász István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1. Tájékoztatás a 2017. évi helyben történő vérvétellel kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Dávid Tamás szolgáltató

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a helyben történő vérvételi szolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatót Dávid Tamás elkészítette, melyet megküldtünk a képviselők részére.
Felkérem Dávid Tamást, hogy amennyiben szükséges egészítse ki az írásbeli tájékoztatást.
Dávid Tamás: A beszámoló a jövőbeni elképzeléseket is tartalmazza. Gondolok itt egy
betegirányító rendszerre a gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi, vérvételi szolgáltatások
tekintetében. Zavartalanul működik a vérvételi szolgáltatás. A továbbiakat a beszámoló
részletesen tartalmazza
Puskás Szilveszter: A lakosoktól pozitív visszajelzéseket hallottam a vérvételi szolgáltatással
kapcsolatosan. Kívánom, hogy még nagyon sokáig működjön ez a dolog községünkben.
Dávid Tamás: Más településekről is sokan veszik igénybe a vérvételi szolgáltatást.
Puskás Szilveszter: Szükségszerűvé vált a község WEB lapjának megújítása. Ezért el
szeretném kérni a vérvételi szolgáltatás elérhetőségét, a telefonszámokat aktualizálni
szükséges.
Hertel László: A cél az, hogy olyan szolgáltatás legyen gyermekorvosi szinten is itt helyben,
amelyet ez a község megérdemel. A gyermekorvosi rendelést kell megfelelő szintre hozni. A
rendelő fűtési problémája meg fog oldódni az energetikai korszerűsítéssel egyidejűleg. A
közeljövőben már csak a karbantartási munkákat kell majd elvégezni az épületen.
Dávid Tamás: Valóban szükséges a gyermekorvos kérdésének a rendezése.
Hertel László: Van-e további hozzászólás a képviselők részéről az elhangzottakkal
kapcsolatosan. Amennyiben nincs, megköszönöm a részletes tájékoztatást.
2. A műfüves pálya mellé telepítendő
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

konténerre

vonatkozó

ajánlat

Hertel László: Már az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy a műfüves pálya
üzemeltetését a Váci Tankerület nem tudja vállalni, ezért az önkormányzatnak kell biztosítani
létesítmény üzemeltetését. Az üzemeltetéshez szükséges a pálya mellé egy szaniterkonténer
telepítése. Erre vonatkozóan árajánlatot kértem, melyet megküldtünk a képviselők részére.
Azonban raktárhelyiségre is szükség lesz a pályánál, ezért kértem egy újabb ajánlatot, de ez
még sajnos nem érkezett meg. Reméljük, hogy rövid időn belül megérkezik az ajánlat, és a
testület majd akkor fog döntést hozni ezzel kapcsolatosan.
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A műfüves pálya üzemeltetésére vonatkozóan új Használati megállapodást kell kötnie az
Önkormányzatnak a Tankerülettel.
Egy háromoldalú megállapodást az MLSZ, az
Önkormányzat és a Tankerület között és egy kétoldalút az üzemeltetéssel kapcsolatosan az
Önkormányzat és a Tankerület között. Javaslom, hogy június 01. napjától kerüljön az
önkormányzat üzemeltetésébe a műfüves labdarúgópálya. Eddig az időpontig a konténerek
felállításra kerülnek, illetve egy külön bejárat, és gyalogjárda is kialakításra kerül. Azért
javaslom a június 01. időpontot, mert addig remélem ezek a munkálatok befejeződnek.
A konténerek leszállításáig el kell készíteni a betonalapot, ki kell építeni a közműveket, illetve
el kell készíteni a külön bejáratot.
Dávid Tamás. A jövőbeni fejlesztési tervben a műfüves pálya környékét fejleszteni
szükséges. Továbbá javasolnám, hogy a kerítést úgy oldja meg az önkormányzat, hogy a
szomszédokat ne zavarja a pálya használata.
Hertel László: Valóban szükséges a kerítés kérdését megoldani. Keressük a lehetőségeket.
Juhász István: Erről már beszéltünk a polgármester úrral. Olyan megoldást kell találni erre a
problémára, amely tartós, de az ára elfogadható. Utána tudok nézni, hogy milyen lehetőségek
jöhetnek szóba, és majd erről tájékoztatom a képviselőket.
Hertel László: Azt tudnám javasolni a szomszédban lakóknak, hogy amíg a kerítés el nem
készül, magas sövényt telepítsenek a kerítés mellé.
Juhász István: Sajnos a karbantartás már szükségessé vált a pályán. A Tankerület ennek a
kötelezettségének nem tett eleget. További problémát jelent, hogy a labdákat átrúgják a
szomszédok kertekbe, és a labdák nem kerülnek vissza.
Hertel László: Tudomásom szerint a karbantartást a pályán elvégzik, és a karbantartási naplót
is vezetik. A pálya üzemeltetésének átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítünk majd,
és akkor ellenőrizzük, hogy a karbantartás az MLSZ előírásainak megfelelően történt e.
A labda átrúgásával kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy a hálót magasabbra nem
tudjuk emelni, próbáljanak meg úgy játszani, hogy a labda ne kerüljön ki a pályáról. Javaslom
a képviselő-testületnek, hogy hozzunk egy határozatot arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat 2018. június 01. napjától átveszi az önkormányzati tulajdonban lévő műfüves
labdarúgópálya üzemeltetését. Amikor elkészülnek a két, illetve háromoldalú
megállapodások, akkor majd azok elfogadásáról külön dönt a testület. Kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonát képező, a sződi 158 hrsz-ú ingatlanon létesített műfüves
labdarúgópálya üzemeltetését Sződ Község Önkormányzata 2018. június 01. napjától a
Váci Tankerülettől át kívánja venni.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának bővítésével kapcsolatos
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja a képviselő-testület, zárt ülést rendelek el.
4. A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde udvari játékainak gumialappal
történő ellátására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Mint ismeretes a képviselők előtt az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának fejlesztésére, amely pályázattal
kapcsolatosan még érdemi döntés nem született. Azonban a gyermekek biztonsága érdekében
nem tűr halasztást az udvari játékok gumialappal történő ellátása. Erre vonatkozóan attól a
cégtől kértem ajánlatot, amely a futókört is megépítette. Az ajánlatot – mely 5 db udvari
játékra vonatkozik- a képviselők részére megküldtük. Megkértem a vezető óvónőt, hogy
vizsgálják, hogy milyen gumivastagság szükséges ahhoz, hogy a gyerekek biztonságosan
használhassák a játékokat. A kivitelező az árajánlatot ennek figyelembevételével nyújtotta be.
Javaslom, hogy a testület fogadja el az ajánlatot, és amennyiben nyer a korábban említett
pályázat, akkor ezt a költséget remélem a pályázatban el tudjuk majd számolni. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az ajánlattal kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Javaslom az ajánlat elfogadását.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az ajánlat
elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Everling Építő,
Termelő és Szolgáltató Kft által megküldött, (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsöde 5 db udvari játékának öntöttgumi felületének
kialakítására vonatkozó árajánlatát – mely bruttó: 3.893.522.- forint- elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. A futókör napelemmel történő megvilágítására vonatkozó ajánlat
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy lakossági igény merült fel a futókör
megvilágítására vonatkozóan. A tapasztalat az, hogy a futókört nagyon sokan használják, és a
téli időszakban a korai sötétedés problémát jelent a futók számára. Segítséget kértem a sport
ügyekért felelős tanácsnoktól, illetve az alpolgármester úrtól a pálya megvilágítását illetően. A
megvilágítást leggazdaságosabban napelemek telepítésével lehet kivitelezni. Erre
vonatkozóan árajánlatot kértem a közvilágítási karbantartó vállalkozótól. A vállalkozó 6 db
napelem felszerelését javasolja a futókör melletti 6 db betonoszlopra. Ennek a beruházásnak a
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költsége bruttó: 762.000.- forint. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Juhász István: A futókör mellé 6 db oszlop került felállításra, amelyekre kerülnének a led
lámpatestek. Azonban az a probléma, hogy a kanyarokat nem világítaná be a 6 lámpatest, csak
az egyenes szakaszokat. Amennyiben a négy sarokoszlopra két lámpa kerülne, akkor a teljes
kör megvilágításra kerülne. Azt számoltam, hogy egy lámpa kb. 10 m sugarú kört világít be.
Tehát összesen 10 lámpa biztosítását látom szükségszerűnek, amelynek költsége bruttó:
1.270.000.- forint lenne.
Puskás Szilveszter: Azt számoltam, ha 350 m hosszú a futókör, és 6 lámpa kerül
felszerelésre, akkor 350 méterből 120 m lesz megvilágítva, ha hozzáteszünk még 4 lámpát,
akkor 200 m lesz a körből megvilágítva. 4-6 m magasságban javasolja az ajánlattevő a lámpák
telepítését. A magasság növelésével lehet a pálya bevilágítását is növelni, abban az esetben a
megvilágítás ereje csökken. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy elfogadja az ajánlatot,
akkor az általam elmondottakat javaslom figyelembe venni.
Papp István: A lényeg az, hogy aki futni akar, az biztonságosan tudjon futni.
Puskás Szilveszter: 3 év garancia van a lámpákra, illetve karbantartási költséggel is
számolnunk kell.
Hertel László: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy rendeljünk meg most 6 lámpatestet,
azt majd az üzemelés során meglátjuk, hogy mennyire megfelelő a megvilágítás. Amennyiben
kevésnek bizonyulnak a felszerelt lámpák, akkor még lehetőség van további lámpatestek
felszerelése. Első számú szempont, hogy a futókörön este is lehessen megfelelő körülmények
között futni, de ez nem jelenti azt, hogy az egész futókörnek minden egyen négyzetmétere
meg legyen világítva, az már túl sokba kerülne.
Puskás Szilveszter: Amennyiben ez a technológia beválik javaslom, hogy olyan közterület is
kerüljön ezzel a módszerrel megvilágításra, ahol nincs kiépítve a világítási hálózat és a
derengő fény elegendő lenne. Gondolok itt az öreg iskola helyén kialakított parkolóra.
Hertel László: Ha már az öreg iskola területén lévő parkoló szóba került, a jövőben
foglalkozni kellene az ott lévő épület hasznosításával is. Gondolkodjunk el rajta és keressük a
hasznosítás lehetőségeit.
Visszatérve a napirendi ponthoz, van-e további javaslat a futókör megvilágítására
vonatkozóan az elhangzott javaslaton kívül? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
ajánlat elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a futókör mellett lévő
6 db betonoszlopra 6 db napelemes 30 W teljesítményű led lámpatest kerüljön
felszerelésre.
A PAHUSZ Szolgáltató Bt (2151 Fót, Hargita u. 91.) által benyújtott bruttó: 762.000.forint árajánlatot a képviselő-testület elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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6. A régi polgármesteri hivatal épületének és a tornaterem korszerűsítésével
kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a tornaterem és régi polgármesteri hivatal
energetikai korszerűsítési munkálatai folyamatban vannak. A tornaterem műszaki átadásátvételérnek tervezett időpontja 2018. március 29. napja. A munkálatok mindkét épületen még
folynak. Több, mint valószínű, hogy erre az időpontra az épületeken történő munkálatok még
nem fejeződnek be.
A régi polgármesteri hivatalhoz a szigetelőanyag megérkezett, így tovább tudják folytatni a
munkálatokat. A lambériát a régi tanácsteremben leszedték, és a lambéria alatti fal javításra
szorul. Ennek javítása pótmunkaként fog jelentkezni. Szintén el kellene végezni a
Falumúzeum helyiségeinek festését is. Azt majd meglátom, hogy a jelenlegi kivitelezővel
fogjuk elvégeztetni, vagy más kivitelezőt keresünk.
Az épület kívülről pasztellsárga színű lesz- figyelembevéve a középületek színét- az ablakok
köré fehér szegély kerül.
Juhász István: A lemezborítás amelyet a tornaterem belső felületére helyeztek el 1,5 mm
vastagságú. A radiátorok felszerelésénél, a gyermekek biztonsága érdekében szükségesnek
látom bakok beszerelését is.
Hertel László: Ezt megvizsgáltuk, több csavarral kerülnek rögzítésre a radiátorok, amelyek
biztonságosan fogják tartani a fűtőtesteket. Az iskola és a Tankerület pályázatot nyújtott be a
tornaterem belső felújítására is. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, abban az esetben –
többek között- a fűtés is korszerűsítésre kerül.
7. Sződ Község Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot ismertesse a
képviselőkkel.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Az Önkormányzatoknak a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§
(1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kell elfogadnia.
Az előterjesztett tervet a Polgármester Úr állította össze, a megjelölt értékhatárokkal.
Hertel László: Van-e további javaslat a tervben szereplő beruházások tekintetében?
Amennyiben további javaslat nincs, kérem, hogy szavazzunk a 2018.évi Közbeszerzési terv
elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési Tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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A Patika udvara feletti vezeték (fogorvosi rendelő vezetékeinek udvari feletti
részének) kiváltásával kapcsolatos ajánlat megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kamilla patika tulajdonosa azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy az ingatlan felett áthaladó elektromos vezeték – mely a
fogorvosi rendelő épületének energiaszolgáltatását biztosítja – kerüljön ki az ingatlanáról.
Két oszlop van egymás mellett a fogorvosi rendelőhöz vezető úton, az egyik oszlop
áthelyezésével ezt a kiváltást meg tudjuk oldani. Ezzel a megoldással lehetőség nyílna arra is,
hogy a rendelőkhöz vezetőhöz út, és a parkoló megvilágítása is megoldódjon. Ajánlatot
kértem az oszlop áthelyezésére, és 2 db 30 W-os led reflektor felszerelésére vonatkozóan. Az
ajánlatadó bruttó: 107.590.- forint összegű ajánlatot nyújtott be az önkormányzathoz. Kérem a
képviselőket, mondják el javaslataikat az ajánlattal kapcsolatosan.
Hertel László: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Erdélyi Balázs: Javaslom az ajánlat elfogadását.
Papp István: Én is egyetértek a javaslattal.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás, javaslat nincs, kérem, hogy szavazzunk az
ajánlat elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Dózsa
György út 48. szám alatti fogorvosi rendelő elektromosvezetékeinek udvar feletti
részének kiváltására vonatkozó, a PAHUSZ Szolgáltató Bt (2151 Fót, Hargita u. 91.)
ajánlatát, - mely bruttó: 107.950.- forint – elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Faluház klímarendszerének javításával, karbantartásával kapcsolatos
tájékoztatás

Hertel László: Már az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy a kivitelező
bírósághoz fordult mégpedig azért, mert az önkormányzat a javítás számláját nem fizette ki.
ezzel kapcsolatosan a képviselő-testületet már tájékoztattam, hogy a vállalkozó részére azért
nem fizettük ki a számlát, mert az ő általa kicserélt szivattyú árát túl magasnak találtam.
Ezt az árat azért kifogásoltam, mert az interneten megnéztem, hogy egy ilyen szivattyú
mennyibe kerül, és az interneten beszerezhető ár dupláját számlázta nekünk a kivitelező. Én
erre azt kértem a kivitelezőtől, hogy abban az esetben fizetjük ki a számlát, amennyiben
elküldi az ő általa beszerzett szivattyú számláját és annak garanciajegyét. A kivitelező a
kérésünknek nem tett eleget, hanem bírósághoz fordult. Meg kell jegyeznem, hogy a szivattyú
cseréjével nem oldódott meg a probléma, a Faluház klímája most sem működik. Amikor
jeleztem a kivitelező felé, hogy a klíma nem működik és kérnénk a javítás elvégzését, erre azt
a választ kaptuk, hogy nem jönnek, mert nem fizettük ki a számlát.
Ebben az ügyben a héten volt a második tárgyalás, ahol a felperes ügyvezetőjével sikerült
megegyeznünk. Az egyezség alapján a felperes vállalta, hogy az per és az ügyvédi költséget
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kifizeti, korrekt árajánlatot ad a Faluház klímarendszerének javítására és a meleg
beköszöntével a munkát elvégzi. Erre előreláthatólag május-június hónapban kerül sor.
Mivel egyezség született a bíróságon az ügy lezárásra került. Mindezek figyelembevételével
az önkormányzat a számlát a kivitelező részére kifizette. Időközben kértem más vállalkozótól
is ajánlatot a javításra. Ez az ajánlat most nagyon jól fog jönni összehasonlításképpen.


Az „Együtt a Gyermekekért” Család– és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: Az „Együtt a Gyermekekért” Család– és Gyermekjóléti Szolgálat támogatás
iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, a nyári kézműves tábor költségeinek
finanszírozására vonatkozóan. Ez a költség 25-30.000.-forint körüli összeg lenne. A kérelmet
a képviselők részére is megküldtük. Kérem, hogy mondják el javaslataikat a kérelemmel
kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Amennyiben a testület a támogatást megállapítja, úgy el kellene dönteni,
hogy a támogatás elő- vagy utófinanszírozású legyen.
Hertel László: Javaslom, hogy 30.000.- forint erejéig állapítson meg támogatást a testület, és
utófinanszírozással biztosítsuk a költségekre az összeget.
Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben további javaslat nincs, kérem,
hogy szavazzunk a támogatás megállapítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Együtt a
Gyermekekért” Család – és Gyermekjóléti Szolgálat részére, nyári kézművestábor
megszervezésére, utófinanszírozással 30.000.- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2018.évi tartalékkeret terhére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Váci Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Váci Rendőrkapitányság 2017. évi
beszámolója megküldésre került az önkormányzat részére, melyet továbbítottunk a
képviselőknek. Kérem, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Puskás Szilveszter: Örömmel olvastam, hogy 2012 óta tendenciónusan csökkentek az
elkövetett bűnesetek. Annak még jobban örülök, hogy a faluban a rendőri jelenlét érezhető.
Hertel László: A bűnesetek csökkenése többek között köszönhető annak is, hogy szerencsére
kevesebb munkanélküli van, többen el tudnak helyezkedni, és ezáltal jelentősen javultak
életkörülményeik.
Dávid Tamás: Számok is mutatják, hogy 50 %-kal kevesebb a községben a bűnesetek száma,
de a kamerarendszer kiépítését továbbra is szükségesnek tartom a jövőbeni fejlesztések során.
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Hertel László: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a
beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Rendőrkapitányság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Hunyadi János Általános Iskola kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Hunyadi János Általános Iskola
igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Tájékoztatásában leírja, hogy a
községben a tanköteles gyermekek létszáma folyamatosan növekszik, felvételüket biztosítani
kell, mely azt eredményezi, hogy az iskola tanulóinak maximális létszámát növelni kell.
Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy az iskola maximális tanuló létszámát 270 főben
határozza meg. Javaslom, hogy ennek a kérésnek a testület tegyen eleget.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az iskolai
létszám elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018.(III.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Hunyadi
János Általános Iskola az intézmény szakmai alapdokumentumának módosítását, az
iskola maximális létszám 270 főben történő meghatározását támogatja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.

Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: A benyújtott és a benyújtásra kerülő pályázatokkal kapcsolatosan szeretném
tájékoztatni a képviselőket. Az Ipari Park kialakítására benyújtott pályázattal kapcsolatosan
rövidesen döntés születik. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal azonban még további egyeztetés
szükséges a park kialakítását illetően.
Áprilisban nyílik lehetőség az önkormányzati tulajdonban lévő közutak aszfaltozására, és a
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtására. Javasolnám, hogy
Rákóczi Ferenc utca tekintetében nyújtjuk be a pályázatot, mivel ennek az útnak a belvíz
pályázat tervei már elkészültek, és a vízjogi engedélyt is rövidesen megkapjuk. Amennyiben
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a pályázaton sikert érnénk el, abban az esetben lehetőség nyílna arra, hogy a Mártírok útjának
aszfaltozását önerőből valósítsuk meg.
A Dózsa György úti járdaépítési programot meghirdettük.
A templom melletti tér kialakítására vonatkozóan is figyeljük a pályázati lehetőségeket.
A Dózsa György úton, a pakoló előtt a járdát a templomig, és a templomtól, a csörögi úttal
párhuzamosan (parkoló oldalán) szilárd burkolatú járdát kellene kialakítani.
Valamint meg kell oldani a terület vízelvezetését is. Ezt a vízelvezetést a Dózsa György úti
árokba kellene bekötni.
Puskás Szilveszter: Média területén segítséget szeretnék kérni a képviselőktől. Mint már
említettem meg fog újulni a község WEB lapja. Olyan kialakítású lesz a felület, hogy
könnyen elérhetővé váljanak az információk a honlapot látogatók számára. Kérem, hogy a
képviselők a velük kapcsolatban álló egyesületek, szervezetek elérhetőségét küldjék meg
nekem, hogy továbbítani tudjam a WEB lap kezelőjéhez. (részletesen ismerteti az új WEB lap
jellemzőit)
Erdélyi Balázs, a kultúráért felelős tanácsnok segítségét szeretném kérni, abban, hogy a WEB
lapon elérhetővé váljon az az információ, hogy a községben milyen időpontban, milyen
rendezvények kerülnek megtartásra, itt nemcsak önkormányzati rendezvényekre gondolok.
Erdélyi Balázs: Természetesen segítséget nyújtok.


Sportöltöző és a labdarúgópálya használatával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a március 15.-i sportrendezvény kapcsán
probléma merült fel a sportöltöző, illetve a berendezési tárgyak átadás-átvételével
kapcsolatosan, mivel több berendezési tárgy nem volt meg. Ezt a problémát szerencsésen
sikerült rendezni, a használati berendezések előkerültek. A későbbi kellemetlenségek
elkerülése érdekében írásos Használatbavételi szerződést kötünk a Sződi Labdarúgó
Egyesülettel. A szerződésben többek között rögzítjük a leltárban lévő és átadásra kerülő
berendezési tárgyakat is.
Juhász István: Lakossági kérdést szeretnék tolmácsolni. Kérdésként merült fel, hogy a télen
fával tüzelő lakosok milyen módon kapják meg a 12.000.- forint tüzelő támogatást?
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Amint hivatalos értesítést kapunk ezzel kapcsolatosan, azt
közzé tesszük a lakosság körében.
Juhász István: Novemberben ismét közmeghallgatás lesz. Az előző közmeghallgatáson
lakossági kérdésként merült fel a Petőfi utca csapadékvíz elvezetésének a kérdése. Azt
szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatosan történt-e előrelépés?
Hertel László: Igen intézkedtünk az ügyben. Még decemberben a helyszínen bejárást
tartottunk és fel lett szólítva az ingatlan tulajdonosa az árok kiásására, és a híd kialakítására
vonatkozóan. Továbbá a járdát közlekedésre alkalmassá kell tenni az érintettnek. A tulajdonos
azt mondta, hogy amint az idő engedi, elvégzik a munkákat. Amennyiben ezen kötelességének
nem tesz eleget, ismételten felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, a munka elvégzésére,
ekkor már konkrét határidőt állapítunk meg a munka befejezésére. Amennyien a megjelölt
határidőre nem végzi el a munkát, abban az esetben az önkormányzat a feladatot elvégezteti,
és a költséget az ingatlan tulajdonosának.
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Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai nyilvános ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános ülést 21.15 órakor bezárom.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

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

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