J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. április 26 napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1.
A fogorvos, a gyermekorvos és a háziorvosok 2017. évi munkájáról szóló beszámolók
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Hevér László, dr. Bíró Emőke, dr. Rull Csaba,
dr.Bonyhády Elemér
2.

A Sződi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

3.

A Pénzügyi és Ügyrendi és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

4.

Játszótéri játékok telepítésével kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester

5.

Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatosan
Előterjesztő: Hertel László polgármester

6.

Egyebek

Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent orvosokat, képviselőket, a jegyzőasszonyt, a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő képviselő jelen van, a képviselőtestület határozatképes. Dávid Tamás képviselő és Puskás Szilveszter alpolgármester és Juhász István
jelezte, hogy később érkezik az ülésre.
Ismerteti, hogy az Egyebek napirendi ponton belül mely ügyek kerülnek megtárgyalásra:










A Sződi Hagyományőrző Asszonykórus kérelmének megtárgyalása
A Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
A DMRV Zrt a Sződi Szennyvíztisztító Telep levegőztető elemeinek cseréjére vonatkozó
árajánlat megtárgyalása
Vadfigyelő kamera temetőben történő felszerelésével kapcsolatos egyeztetés
A Faluház előtti tér karbantartására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Az M2 Zrt, az Ilka Residency Kft és Angelusz Katalin kérelmének megtárgyalása (zárt
ülés keretében)
4/2015. (II.26.) számú, Pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
A 2018. április 8.-i Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tájékoztatás
Hertel László polgármester nyugdíjazásával kapcsolatos tájékoztatás
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Kéri a képviselőket, hogy az ülés napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja,
hogy a képviselők a kiegészített napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Papp István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 4 igen szavazattal Papp
István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1.

A fogorvos, a gyermekorvos és a háziorvosok 2017. évi munkájáról szóló beszámolók
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Hevér László, dr. Bíró Emőke, dr. Rull Csaba,
dr.Bonyhády Elemér
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az orvosok beszámolóit mindenkinek megküldtük.
Először a dr. Hevér László fogorvos beszámolóját tárgyalja meg a testület. A fogorvosi rendelő felújítása
befejeződött, az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibán kijavítása folyamatban van. Kérem a doktor
urat, amennyiben szükséges, egészítse ki a beszámolót.
dr. Hevér László: A fogorvosi széket sajnos le kellett selejtezni. Vásároltam egy fogorvosi széket, de ki
kellene a kárpitelemeket cserélni a most használatban lévő széken. A kárpitelemek cseréjének költsége
költsége 740.000.- forint.
Hertel László: 600.000.-. forint áll rendelkezésre erre a célra, de keressük a megoldást a hiányzó összeg
biztosítására vonatkozóan.
dr. Hevér László: A beruházással kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a párkányok
elkészítése folyamatban van, a kertkapu még nem készült el. A bejárati ajtónál a burkolatváltó nem
készült el. Jelenleg a villanyoszlop áthelyezése történik.
Hertel László: A doktor úr által említett munkákat hiánypótlásként felvettük. Az oszlopáthelyezéssel az
orvosi rendelő közvilágítása is megoldódik. A munkálatok befejezését követően helyszíni szemlét fogunk
tartani, hogy a munkaterület rendezetten kerüljön átadásra.
Juhász István képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 5 főre módosul.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, szíveskedjen jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs a képviselők részéről, kérem
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Hevér László fogorvos
2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A gyermekorvosi beszámoló következik. A doktornő jelezte, hogy nem tud a mai ülésen
részt venni. Javaslom a megküldött beszámoló elfogadását. Van-e kérdés a képviselők részéről?
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a gyermekorvosi beszámoló elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bíró Emőke
gyermekorvos 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
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Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: dr. Bonyhády Elemér a II. számú háziorvosi körzet orvosa jelezte, hogy a mai ülésen
nem tud részt venni, de a beszámolót megküldte, melyet továbbítottunk a képviselők részére.
Megkérdezem a képviselőket, hogy a beszámolót elfogadja-e a testület?
Amennyiben igen, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bonyhády Elemér a II.
számú háziorvosi körzet háziorvosának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben
foglaltak szerin elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: dr. Rull Csaba az I. sz. háziorvosi körzet beszámolóját terjesztem a testület elé. Felkérem
a doktor urat, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni a beszámolót tegye meg.
dr.Rull Csaba: Amennyiben kérdés merül fel, akkor arra válaszolok.
Hertel László: A doktor úr beszámolóját megküldtem a képviselők részére is. Rövidesen elkezdődik a
háziorvosi rendelő felújítása. Azokat az eszközöket, amelyeket a doktor urak a pályázatban megjelöltek,
azokat rövidesen meg fogják kapni. A beruházás során bővül a váróterem alapterülete, felújításre kerül a
tetőszerkezet, felújítása kerül a kerítés és a fűtésrendszer, valamint a bejáró csúszásmentesítését is
megpróbáljuk megoldani. A munkálatok megkezdése előtt a két körzet háziorvosával és a kivitelezővel is
egyeztetni fogunk a zavartalan rendelése érdekében. Természetesen a váróterem bővítése során a
rendelést majd át kell szervezni. De erre vonatkozóan természetesen előzetesen egyeztetni fogunk. A
környékbeli orvosi rendelőkben is jártam, és a háziorvosok jóval szélesebbkörű szolgáltatást nyújtanak a
betegek részére, mint a sződi háziorvosok. Az önkormányzat mindent meg tesz annak érdekében, hogy a
háziorvosok egyre jobb körülmények között végezhessék feladatukat. Elvárnám Önöktől, hogy a
szolgáltatás területén is változás történjen, és legalább azt a szintet érjük el, mint Sződliget, Vácrátót
vagy Váchartyán.
Erdélyi Balász: A beszámolóban sok adminisztrációs munkát említ a doktor úr. Bevezetésre került az
EST rendszert. Mivel jár ez?
dr. Rull Csaba: Ez a rendszer egy darabig működött, jelenleg nem tudom használni. A softveres cég
távsegítséggel megállapította azt, hogy helyben van a hiba. A távsegítség során a számítógépet nem
tudom használni, ez a rendelést akadályozza. Amikor a rendszer működött, csak a laborleleteket tudtam
lekérdezni.
Dávid Tamás képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul
Hertel László: Azt szeretném kérni, hogy amikor a háziorvosoknak továbbképzés van, szíveskedjenek
kiírni a rendelő kapujára, hogy a betegek hogyan érhetik el az orvosi ügyeletet.
dr.Rull Csaba: A Provincia Orvosi Egyesület látja el a községben az orvosi ügyeletet, az ügyelet
elérhetősége a táblán ki van írva.
Hertel László: Amennyiben ki lett volna írva, akkor most ezt nem kértem volna. A háziorvosi rendelő
most már harmadszor kerül a felújításra. Az elmúlt találkozásunk során a doktor úr azt kérte, hogy csak

3

azzal a bejelentéssel tud foglalkozni, amely konkrét személyhez köthető. Érkezett egy írásos
panaszbejelentés, melyet megküldtem a képviselők részére is. A titoktartási kötelezettséghez
hozzátartozik az is, ha a beteg írásos panaszbejelentést tesz, és kéri, hogy a nevét a doktor úrnak ne adjuk
ki, akkor azt tiszteletben tartjuk, viszont a panaszbejelentést tényként kell kezelni. Amennyiben ez a
panasz felső fórumokhoz kerül, akkor már természetesen az aláírt panasz kerül átadásra. Viszont a
panaszbejelentéssel foglalkozni kell. Ebben a bejelentésben több probléma is felmerült az orvosi ellátással
kapcsolatosan. (ismerteti a panaszlevél lényeges részleteit). Azt szeretném, hogy ezek a problémák
megoldódjanak. Nem szeretném, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezzen a lakosság a doktor úr
személyével kapcsolatosan, a nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás miat.
dr. Rull Csaba: Tipikus rosszindulatú dologról van szó. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Vannak
problémák, melyet a beszámolóba nem írtam bele. Rengeteg konfliktus helyzetet tol ránk a jelenlegi
rendszer. Értem ezalatt pl. az adóvisszaigénylés esete. Az én igazolásom szükséges néhány
adóvisszaigényléshez. Amit én leigazolok, azért én vállalom a jogi és anyagi felelősséget. Ezért
elutasítom azt a kérelmet, amely nem jogos. Számtalan olyan dolgot szeretnének az emberek, ami
törvénytelen. Amikor az emberek sértődöttek, akkor sok mindent állítanak. Az ismertetett levél nem valós
dolgot takar.
Hertel László: A Váci Kórházból is hallottam olyat, hogy a doktor úr felülbírálja a szakorvos által
javasolt gyógyszert és azt nem írja fel a betegeknek.
dr. Rull Csaba: Amit a szakorvos javasol, általában fel szoktam írni. A gyógyszerész feladata, hogy
felhívja a beteg figyelmét, hogy van hasonló hatóanyagú gyógyszer, amelynek az ára kedvezőbb. Az árak
folyamatosan változnak. Én senkit nem erőltetek, hogy melyik gyógyszert szedje. Minden betegnek nem
lehet megfelelni. Azért a gyógyszerért, amit én írok fel, azért én vagyok a felelős. Azt a gyógyszert írom
fel, amit én jónak látok, és ezért felelősséget tudom vállalni. A szakorvos egyoldalúan látja a beteget,
ezért előfordul, hogy nem a megfelelő gyógyszert írja elő.
Hertel László: A panaszbejelentő pont azt panaszolta, hogy a szakorvos által javasolt gyógyszert nem írta
fel a doktor úr A másik probléma, hogy korábban téves diagnózis állapított meg, és ha a beteg nem megy
szakorvoshoz, akkor a beteg által leírtak alapján már nem is élne. Én azt mondom el, amit a betegektől
hallok. Valami oka csak van annak, hogy a lakosok részéről panaszok érkeznek. Aki megértette az ön által
elmondottakat, az nem panaszkodik.
dr.Rull Csaba: Ha konkrét panasz van, akkor tudok rá válaszolni. Aláírást lehet gyűjteni, nem tudok mit
csinálni. Aki írta a beadványt, egyáltalán nem biztos, hogy igaza van. Nem vagyok köteles felírni azt a
gyógyszert, amit a szakorvos elrendel. Ettől függetlenül felírom. Szakmai véleménykülönbség lehet két
orvos között. Az az orvos a felelős, aki a gyógyszert felírja.
Hertel László: Én azt szeretném, hogy az egészségügyi szolgáltatás megfelelő lenne, és a betegek
nagytöbbsége elégedett lenne a háziorvosok munkájával.
dr.Rull Csaba: Jelezni szeretném, hogy a rendelőben a WC-nél felbugyog a víz, ezt kérem mielőbb
javítani, illetve a kilincseket is meg kell javítani.
Hertel László: Intézkedem az ügyben. Amennyiben további hozzászólás nincs a beszámolóval
kapcsolatosan, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Rull Csaba a I. számú
háziorvosi körzet háziorvosának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Megköszönöm a meghívottaknak, hogy a mai ülésen részt vettek.
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(A meghívottak elhagyják a tanácskozótermet.)
2.

A Sződi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a
testület elé.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról készült beszámolót a
képviselők részére megküldtük. (részletesen ismerteti a beszámolót) Kérem, hogy amennyiben kérdés
merül fel, szíveskedjenek jelezni.
Hertel László: Annak örülök, hogy olyan háttér dolgozik a hivatalban, akikre lehet számítani. Van-e
kérdés a képviselők részéről. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Polgármesteri
Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

3.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Pénzügyi és Ügyrendi és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évi munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A munkaterv szerint a mai ülésen kerülnek megtárgyalásra a bizottsági beszámolók. Két
bizottság beszámolóját tárgyalná meg a testület. Átadom a szót Papp Istvánnak, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének.
Papp István: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2017. évi beszámolóját a 2017. évi zárszámadás
elfogadása után kívánom a testület elé terjeszteni, mivel a zárszámadás még a 2017. évre vonatkozik.
Hertel László: Köszönöm a tájékoztatást.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját is megkapták a képviselők. Felkérem Dávid Tamást,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy amennyiben szükséges egészítse ki a beszámolót.
Dávid Tamás: Mindig próbálunk újítani a szociális ellátásokat illetően. Ebben az évben a táboroztatási
támogatást szeretnénk a nyáron biztosítani a rászorultak részére. Erre vonatkozóan már a pályázat
kiírásra is került. Ezt közzé is tettük.
Hertel László: Nagyon jó, hogy lehetőség lesz a táboroztatási támogatás igénybevételére. Ez
nagymértékben megkönnyíti a szülők helyzetét a nyári szünetben. Részben azért, mert árban
elfogadható, részben pedig azért, mert helyben lesz lehetőség a gyermekek elhelyezésére. Van-e kérdés a
beszámolóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5

34/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester
4.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Játszótéri játékok telepítésével kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Felkértem Puskás Szilveszterné óvodavezetőt, hogy kérjen árajánlatokat játszótéri
játékok telepítésére vonatkozóan: Az óvoda udvarára, valamint a Faluház melletti játszótérre szeretnénk
játékokat elhelyezni. Javaslom, hogy Gyermeknapra rendeljük meg ezeket a játékokat mindkét
helyszínre. Az ajánlatokat megküldtük a képviselők részére. A játszótérre az óvodavezető javaslatát
figyelembe véve egy kötélpiramist javasolnék br. 2.357.805.- forint, az óvodába egy kisebb kötélpiramis
br: 1.362.240.- forint, és egy háromtornyos játszóvárat br: 5.631.332.- forint árban. Az árak nem
tartalmazzák a gumialapot, illetve a szállítást és a telepítést. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
véleményüket a javaslattal kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Csak egy cégtől kértünk ajánlatot?
Hertel László: Az óvodavezető több cég által ismertetett játszótéri berendezés és azoknak árai közül
választott ki egyet, és a legmegfelelőbbet terjesztette a testület elé.
Erdélyi Balázs: Javaslom, hogy nézzünk további ajánlatokat.
Hertel László: Akkor felkérem Erdélyi Balázst, hogy nézzen további ajánlatokat hasonló játékok
tekintetében, és a lehető legrövidebb időn belül küldje meg részemre.
Erdélyi Balázs: Természetesen eleget teszek a kérésnek.
Papp István: Javaslom, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a játékok tekintetében a biztonságra.
Juhász István: Javaslom, hogy egyszer vegyünk meg valamit, de lehessen biztonságosan használni.
Puskás Szilveszter alpolgármester megérkezett az ülésre a képviselő-testület létszáma 7 főre módosul
Hertel László: Javaslom, hogy határozzunk meg egy keretösszeget, amelyet játszótéri játékvásárlásra
fordítanánk. Ez az összeg legyen 6.500.000.- forint. és az óvodavezető határozza meg, hogy milyen
játékokat vásároljunk meg.
Dávid Tamás: Amikor a játszótér épült, az óvodavezető elmagyarázta, hogy a minőség nagyon fontos.
Javaslatom az, hogy jobb minőségű, drágább játékokat vegyük meg. A kiküldött árajánlatból fogadjunk
el hármat.
Erdélyi Balázs: Azonos műszaki tartalommal rendelkező játékot vásároljunk, de nézzünk körül. Én is
bízom az óvodavezető szakértelmében.
Hertel László: A lényeg, hogy minél előbb ezek a játékok felszerelésre kerüljenek.
Puskás Szilveszter: Nincs bemutatóhelyszíne az ajánlatban szereplő cégnek?
Hertel László: Van prospektusuk, van hozzátartozó leírás, ezt az internet segítségével meg lehet
tekinteni.
Juhász István: Nagyon körültekintően kell eljárnunk
Dávid Tamás: Azt javaslom, hogy az óvodába vásároljuk meg a kisebb kötélpiramist, és a háromtornyos
játszóvárat, és a játszótérre a nagy kötélpiramist. A három játék ára összesen br: 9.500.000.- forint.
Erdélyi Balázs: Én Vállalom, hogy ezért az összegért további ajánlatokat kérek és jövő hét szerdáig
tájékoztatom a képviselőket ezzel kapcsolatosan. Amennyiben olcsóbb ajánlatot találok, akkor a
9.500.000.- forint összegért több játékot tudunk majd megvásárolni. Amennyiben nem lesz kedvezőbb
ajánlat, abban az esetben vásároljuk meg Dávid Tamás által javasolt játékokat.
Dávid Tamás: Elfogadom Erdélyi Balázs javaslatát,
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Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9.500.000.- forint összeget határoz meg az óvoda
udvarára, valamint a községi játszótérre történő játékvásárlásra.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

5.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatosan
(háziorvosi rendelő felújítás, tornaterem, régi polgármesteri hivatal, villanyoszlop áthelyezése a
fogorvosi rendelőnél, futókör megvilágítás, kandeláberek megerősítése a dísztéren, Mártírok út
aszfaltozására vonatkozó pályázat, Dózsa György úti járdák, )
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Községünkben több beruházás is folyamatban van jelenleg. Ezzel kapcsolatosan
szeretném röviden tájékoztatni a képviselőket.
A tornaterem beruházás lezárásra került, a projekt elszámolása folyamatban van.
A régi polgármesteri hivatal felújítása tekintetében a beruházás még nem fejeződött be, ott még jelentős
mennyiségű munka van hátra, az átadás-átvétel és a számlák kifizetése akkor fog megtörténni, ha a
munka elkészül. A határidő már május 4. napján lejár, a munkát addig biztos, hogy nem fogják tudni
befejezni, a további ügyintézés ezzel kapcsolatosan a projektmenedzser feladata.
A fogorvosi rendelőnél a villanyoszlop áthelyezése folyamatban van. A fogorvosi rendelő felújítása is
befejeződött, azonban ott is javításokra van szükség. A fogorvosi szék kárpitbevonása szükségessé vált,
erre 600.000.- forint áll rendelkezésre, azonban a bevonás 740.000.- forintba kerül. A hiányzó összeg
biztosítására keressük a lehetőséget.
A templom felújítása befejeződött, azonban az átadás-átvételi eljárás során hiányosságok merültek fel. A
hibák kijavítása folyamatban van.
A Faluház melletti dísztéren a kandelábereket meg kellett erősíteni, mert a nagy szélben megrongálódtak.
A futókör megvilágítása tekintetében amikor a lámpák megérkeznek, akkor felszerelésre kerülnek.
A Mártírok útja aszfaltozására vonatkozó pályázat hétfőn benyújtásra került.
A műfüves pályához telepítendő konténer június-júliusban kerül leszállításra. A műfüves pályát az iskola
udvarától egy elkülönített gyalogosbejáróról lehet majd megközelíteni, amely murvával kerül
felszórásra.
A háziorvosi rendelő felújítása rövidesen megkezdődik, a támogatási szerződés aláírásra került.
Két árajánlatot kértem a Dózsa György út Pacsirta utcától a Dózsa György út elejéig terjedő szakaszra,
az árkok betonlappal történő kirakása tekintetében. A Rákóczi Ferenc út szélesítésére és az árkok
kialakítására kértem ajánlatot. Amikor az árajánlatok megérkeznek, akkor a testület elé fogom
terjeszteni.
Az ipari park kialakításával kapcsolatosan a tárgyalások folyamatban vannak.
A konyha felújítására vonatkozó pályázat kiírásra került, a pályázat összeállítása folyamatban van.
A közművelődési érdekeltségnövelési pályázat a holnapi napon kerül benyújtásra.
Pályázni szeretnénk egy 20m X 40m nagyságú Recortán borítású, többfunkciós pályára. Ez a pálya
alkalmas lenne kézilabdázásra, kosárlabdázásra és teniszezésre is. TAO támogatást lenne célszerű
igénybe venni, ezáltal az önrész csökkenne. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat.
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Juhász István: Nagyon jó lenne, ha megvalósulna ez a beruházás. Elsősorban lenne egy
sportcentrumunk. A községben sok gyermek van, aki kosárlabdázik, ez a létesítmény ezt az igényt is
kielégítené. Én javaslom, hogy pályázzon az önkormányzat.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a pályázat
benyújtására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a – amennyiben a Magyar
Labdarúgó Szövetség által pályázat kerül kiírásra- pályázatot kíván benyújtani egy 20 m X 40 m
területű, recortán borítású, többfunkciós pálya megépítésére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester
6.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Egyebek


A Sződi Hagyományőrző Asszonykórus kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Hagyományőrző Asszonykórus támogatás
megállapítása iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Az anyagi támogatást a Cserkeszőlőn
megrendezésre kerülő nyugdíjastalálkozóra történő utazáshoz kérik. A rendezvények az Asszonykórus
fellép, ezáltal képviselik községünket. A kérelmet a képviselők részére megküldtük. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Javaslom a támogatás megállapítását, mert fel is lépnek a rendezvényen.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Hagyományőrző
Asszonykórus részére, a Cserkeszőlői Nyugdíjastalálkozóra történő utazás támogatására
100.000.-forint támogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Váci Tűzoltóparancsnokság megküldte a 2017. évre
vonatkozó beszámolóját, melyet a képviselők részére is megküldtünk. Javaslom a beszámoló
elfogadását. Amennyiben a képviselők részéről kérdés merül fel a kiküldött anyaggal kapcsolatosan,
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kérem jelezzék. Mivel hozzászólást a képviselők nem jeleztek, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vác Hivatásos TűzoltóParancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A DMRV Zrt A Sződi Szennyvíztisztító Telep levegőztető elemeinek cseréjére vonatkozó
árajánlat megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy megkeresés érkezett a DMRV Zrt-től, a
szennyvíztisztító telep levegőztető elemeinek cseréjét illetően. A beruházás összege 8.596.800.- forint.
Az önkormányzathoz érkezett megkeresést továbbítottuk a képviselők részére. A beruházás költsége a
DMRV Zrt által fizetendő használati díj terhére kerül jóváírásra, vagyis az önkormányzatot nem terheli
fizetési kötelezettség. A beruházást szükséges elvégezni a telep zavartalan működése érdekében.
Javaslom, hogy a testület fogadja el az árajánlatot. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat
az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Mit jelent a használati díj?
Hertel László: Azt jelenti, hogy a DMRV Zrt a csatornahálózat és a szennyvíztisztítótelep használatáért
díjat fizet az önkormányzatnak. A beruházás ennek a díjnak a terhére kerül finanszírozásra. Amennyiben
további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t
által, a Sződi Szennyvíztisztító telep levegőztető elemeinek cseréjére vonatkozó árajánlatát- mely
bruttó: 8.596.800.- forint- azzal a feltétellel, hogy a beruházás összege a használati díj terhére
kerül elszámolásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a tegnapi nap folyamán megkeresés érkezett a
DMRV Zrt részéről egy nyilatkozat kéréssel kapcsolatosan. A DMRV Zrt egy pályázaton kíván részt
venni az ivóvíz és csatornahálózat költségeinek kompenzálása céljából. Mivel a DMRV Zrt által
üzemeltetett csatornahálózat tulajdonosa az önkormányzat, ezért a képviselő-testület hozzájárulása is
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szükséges a pályázat benyújtásához. Javaslom, hogy a testület hozza meg a támogató határozatot.
Kérem. a képviselőket mondják el javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Papp István: Javaslom, hogy támogassuk a pályázaton való részvételt.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért felelős miniszter – a
nemzetgazdasági miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet
I.1. pont szerint kihirdetett Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt Pályázatra
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására.
A képviselő-testület felkéri a Sződi Polgármesteri Hivatalt a DMRV Zrt közreműködésével a
pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Vadfigyelő kamera temetőben történő felszerelésével kapcsolatos egyeztetés

Hertel László: A temetőgondnok jelezte, hogy a temetőben illegális szemétlerakóhelyek vannak. Ezek
megszüntetése érdekében táblát helyeztünk ki a szemétlerakás tiltását illetően. Sajnos nem vezetett
eredményre. Ezért vadfigyelő kamera elhelyezését javasolnám az érintett helyszínre. A rendszergazda
tájékoztatása alapján egy ilyen kamera megvásárlása és felszerelése kb. 60-65.000.- forint lenne..
Továbbá tájékoztatom a képviselőket, hogy a temetőben lévő konténerekben ismeretlen személyek
háztartási, lakásfelújításból származó hulladékot helyeznek el annak ellenére, hogy a konténerek mellé
tiltó táblát helyeztünk el. A kamerát esetleg az ilyen hulladék lerakásának tettenérésére is lehet majd
használni. Megjegyzem, hogy egy konténer ürítési díja 40.000.- forint
Kérem a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslatukat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Papp István: Támogatom a javaslatot, az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése nagyon fontos.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy db vadfigyelő kamera
megvásárlásához hozzájárul. A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a
kamera beszerzésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Faluház előtti tér karbantartására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy árajánlatot kértem a Faluház előtti tér karbantartására
vonatkozóan attól a vállalkozótól, aki a téren a kertépítési munkákat végezte. Az ajánlatot a képviselők
részére megküldtük. Az ajánlat alapján éves szinten bruttó: 126.500.- forint lenne a vállalási díj. Ez
tartalmazza a tavaszi, nyári és őszi munkákat. is. Az önkormányzat alkalmazásában nincs olyan személy,
aki ezt a munkát el tudná végezni. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az ajánlattal
kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Fontos, hogy szakember végezze el a karbantartási munkákat, én javaslom az ajánlat
elfogadását.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2018.(IV.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mészáros Kerttechnika Kft
(2134 Sződ, Bem J. u. 3.) a Faluház előtti tér karbantartására vonatkozó árajánlatát a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Az M2 Zrt, az Ilka Residency Kft és Angelusz Katalin kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület, ezért zárt ülést
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.


4/2015. (II.26.) számú, Pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása

Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot ismertesse.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a rendelet két okból is
módosítani szükséges. Egyrészről törvényességi észrevételt kapott az önkormányzat, a gyermekjóléti
és családsegítői szabályozás kiegészítését illetően. Másrészről a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. április 24. napján megtartott ülésén kérte a rendelet módosítását az egyes ellátások jogosultsági
összeghatárának módosítását illetően. Erre vonatkozóan is megküldtem a képviselők részére az
előterjesztést.
Hertel László: Kérem, hogy amennyiben kérdés. észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatosan,
szíveskedjenek jelezni.
Dávid Tamás: A települési támogatások tekintetében szükségessé vált az összeghatárok módosítása
annak érdekében, hogy a támogatások megállapításra kerüljenek.
Hertel László: Amennyiben további észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a rendeletmódosítás
vonatkozásában. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal módosítja a Pénzbeli és
természebeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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2/2018.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 4/2015. (II.26.) A PÉNZBELI ÉS
TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI
RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015.(II.26.) számú, a Pénzbeli és
természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét a
mellékeltben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A 2018. április 8.-i Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket a választással
kapcsolatosan.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A községben zökkenőmentesen lebonyolításra került az országgyűlési
képviselők választása. Az országos átlagnak megfelelően a részvételi arány magas volt, pontosan 67 %os. (részletesen ismerteti a választási jegyzőkönyv adatait) Az országos eredményhez hasonló eredmény
született Sződön is, a FIDESZ KDNP párt kapta a legtöbb szavazatot. A Szlovák nemzetiségű
választópolgárok részéről adódtak kérdések a szavazólapokkal kapcsolatosan, melyre Választási Iroda
szinten adtunk választ az érintetteknek. A felvetődött probléma az volt, hogy a szlovák listás szavazatok
mellett csak egyéni jelöltre szavazhattak, vagyis országos listás szavazólapot nem kaptak. Ennek oka az
volt, hogy a 2014. évi helyhatósági választásokat megelőzően kérték szavazati joguknak a szlovák
nemzetiségi országos választásokra történő kiterjesztését is. Ezzel sokan nem voltak tisztában, csak a
szavazás során szembesültek vele.


Hertel László nyugdíjazásával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy július 7. napjával nyugdíjba kívánok vonulni. A
nyugdíj mellett társadalmi megbízatásban, a ciklus végéig szeretném ellátni a polgármesteri tisztséget.
dr Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy nyugdíjazás mellett a
polgármesteri tisztség csak társadalmi megbízatásban látható el. Ezért az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát módosítani kell, mivel a szabályzatban a polgármesteri tisztség betöltése
főállásban szerepel. Az elhangzottak alapján a módosításra a következő képviselő-testületi ülésen kerül
majd sor.
Puskás Szilveszter: A beköszönőtáblák helyreállítása szükségessé vált. Arra kérem a testületet, hogy
támogassa a falu két bejáratánál elhelyezett térképek lecserélését, a fa beköszönő táblák felújítását.
A képviselők támogatják a javaslatot
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Sződ község honapjának megújítása lassan halad. Júniusban
megjelenik a Sződiek Híradója nyári száma. Kérem a képviselőket, hogy a következő Szerkesztő
Bizottsági ülésre szíveskedjenek.
Erdélyi Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy szombaton kerül megtartásra a Sződi Hunyadi János
Általános Iskolában egy történelmi rendezvény. Zsolnai Gábor sződi lakos a fő szervező, kb. 40 fős
rendezvényről van szó. A muhi csatát játszák el a gyerekek. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e
használni a konyhai edényeket a rendezvényen?

Hertel László: Sajnos nem, mert szigorú szabályozás vonatkozik a közkonyhára.
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Hertel László: A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jelezte, hogy a Május 1. napi zenés
ébresztő haláleset miatt elmarad.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai nyilvános ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs,
amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános ülést 20.45 órakor bezárom.

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

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

-------------------------------------------Papp István
jegyzőkönyvhitelesítő
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