J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. május 31. napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Az „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájával
kapcsolatos beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző, Dobosné Kelemen Éva Szolgálat
vezető
2.
A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017.évi munkájával kapcsolatos
tájékoztatás megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Klimász Jánosné elnök
3. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
4. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
5. Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV.28.) számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
6. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelésének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
7. A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr.Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
8. A Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő, 893 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
9. A műfüves pálya üzemeltetésére vonatkozó, a Váci Tankerület és Sződ Község
Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
10. Óvodavezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
11. Egyebek
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. Dávid Tamás és Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselők jelezték, hogy az ülésen
nem tudnak részt venni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi ponton belül mely ügyek
kerülnek megtárgyalásra.





A Faluház klímarendszerének javítására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Naszály Mentőcsoport Alapítvány beadványának megtárgyalása
A napköziotthonos konyha bővítésére és felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatos
határozathozatal
Kalauz Csaba kérelmének megtárgyalása az új labdarúgó egyesület létrehozásával
kapcsolatosan
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Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés

Kéri a képviselőket, hogy az ülés kibővített napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselők a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal Juhász
István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1. Az „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájával
kapcsolatos beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző, Dobosné Kelemen Éva Szolgálat
vezetője
Hertel László: Az ülésen a szolgálat vezetője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Felkérem a
jegyzőasszonyt, hogy terjessze a napirendi pontot a testület elé. Az önkormányzat részére leutalt normatív
támogatásból finanszírozza ezt a szolgáltatást az önkormányzat.
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A szolgálat beszámolóját a képviselők részére megküldtük. Kérem a
képviselőket, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése van, jelezze.
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester
2.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájával kapcsolatos
tájékoztatás megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Klimász Jánosné elnök

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke jelezte, hogy
betegsége miatt az ülésen nem tud részt venni. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi munkájáról
szóló tájékoztatót a képviselők részére megküldtük. Ez a beszámoló tájékoztató jellegű, határozatot
ezzel kapcsolatban a testületnek hoznia nem kell. Azt tudni kell, dicséretes dolog, hogy Klimász
Jánosné felvállalta a nemzetiségi önkormányzat irányítását.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.
3. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a zárszámadás elfogadása előtt a testületnek el
kell fogadnia a 2017. évi költségvetés módosítását. Mind a költségvetés módosítás, mint a
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zárszámadás anyaga a képviselők részére megküldésre került. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta az előterjesztéseket. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Papp István: A bizottsági ülésen részt vett a polgármester úr és a pénzügyi vezető is. A tárgyalás
során felmerült kérdésekkel kapcsolatosan a pénzügyi vezető részletes tájékoztatást adott.
(részletesen ismerteti a módosítás pénzügyi adatait). Azt tudni kell, hogy folyamatosan változnak a
költségvetéssel kapcsolatos szabályozások. A bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés
módosítás előterjesztését, 561.384.589.- forint bevételi és kiadási összeggel, az önkormányzat
bevételi és kiadási főösszegét 580.155.762.- forint összeggel. A két összeg közötti különbözet az
évközben az önkormányzat részére leutalt összegekből, és az ezeknek megfelelő kiadásokból adódik.
Hertel László: A költségvetés év közben módosul az évközben leutalt támogatások összegével.
Ezért kell a költségvetést év közben módosítani, és a módosított költségvetést a testületnek el kell
fogadnia. A szociális segélykeretet illetően is módosulás történt évközben. Az önkormányzat a saját
adóbevételeiből illetve az évek folyamán felhalmozott tartalékkeretéből tudja finanszírozni azokat a
kiadásokat, amelyek a költségvetésben nem szerepelnek. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat
iparűzési adó bevétele nagymértékben meghatározza az önkormányzat részére folyósított normatív
támogatás összegét. Amennyiben a tervezettnél nagyobb iparűzési adóbevétele keletkezik az
önkormányzatnak, abban az esetben a jövő évben az állami normatív támogatás összege csökken. A
normatív támogatások összege plusz és negatív irányban évente változhat az iparűzési adóbevétel
függvényében. Van-e kérdés a képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatosan?
Amennyiben kérdés nem merül fel, kérem, hogy először fogadjuk el a 2017. évi költségvetés
módosítására vonatkozó rendeletet. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a
mellékletben foglaltak szerint módosítja a 2017. évi költségvetést.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017.(II.15.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú rendeletét a mellékletben
foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Papp István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Hertel László: Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a zárszámadásra
vonatkozóan is.
Papp István: A 2017. évi zárszámadás 567.519.074.- forint bevételi és 370.011.544.- forint kiadási
összeget tartalmaz. A két összeg közötti különbözet a pályázati támogatásokból és az önkormányzat
tartalékkeretének felhasználásából ered. A bizottság részletes megtárgyalást követően elfogadásra
javasolja a 2017. évi zárszámadást.
Hertel László: Az elnök úr által említett összeg a törvényben leírt szabályozás alapján került
kiszámításra. Azt tudni kell, hogy a zárszámadást csak akkor tudja a testület elfogadni, amennyiben a
benyújtott tervezetet az Államkincstár jóvá hagyja. Esetünkben az elmúlt hétvégén jelezte a kincstár,
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hogy a testület tárgyalhatja a zárszámadást. Kérem, hogy akinek kérdése van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, kérem jelezze.
Amennyiben a zárszámadással kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem merül fel, kérem, hogy fogadja
el a testület a 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó, azaz a zárszámadási rendeletet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotja a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint megalkotja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Sződ Község Önkormányzat Szervezi és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV.28.) számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Már az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges a polgármester úr
nyugdíjba vonulása miatt. Hertel László polgármester 2018. július 09. napjával nyugállományba
vonul. A polgármesteri tisztséget ettől az időponttól társadalmi megbízatásban kívánja ellátni.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 64.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármesteri tisztség
betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben az SZMSZ
megváltoztatásával módosíthatja.
Az SZMSZ hatályba lépésének a nyugdíjba vonulás időpontját kell megjelölni. Az előterjesztést
ennek figyelembevételével küldtem meg a képviselők részére.
Hertel László: Van-e kérdés a jegyzőasszony által elmondottakkal kapcsolatosan?
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a rendelet módosítására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a mellékletben foglaltak
szerint módosítja az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI
ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2011. (IV.28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.28.) számú rendelet módosítását a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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6. Sződ Község Önkormányzat 2017. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelésének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: A 6. napirendi pontot is a jegyzőasszony terjeszti a testület elé.
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít.
A beszámoló tartalmi elemeit a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet tartalmazza. A beszámoló e
jogszabály alapján készült el. Az értékelésre vonatkozó előterjesztés a képviselők részére
megküldésre került. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdés merülne fel, kérem a képviselőket,
hogy jelezzék.
Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk az átfogó értékelés elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

7. A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr.Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze a napirendi pontot a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Sződ község önkormányzatánál a 2017. évben két Belső
Ellenőrzési jelentést végzett a Danubius Expert Audit Kft.
Az ellenőrzések összefoglalásaként az éves ellenőrzési jelentés az Önkormányzat részére
megküldésre került. A Polgármester az alábbi kormányrendelet alapján az elkészült jelentést a
képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§.(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően,
a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A
2017. évi belső ellenőrzési jelentés a képviselők részére megküldésre került. A belső ellenőrzési
jelentés két észrevételt tartalmaz, amelyet egyeztettem a pénzügyi vezetővel. A pénzügyi
szabályzatok hiányát állapította meg a jelentés. Azóta a szabályzatok elkészítésre kerültek. Kérem,
hogy amennyiben a jelentéssel kapcsolatosan kérdés merül fel, szíveskedjenek jelezni.
Puskás Szilveszter: A jelentésben szereplő javaslatok teljesítésre kerültek?
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Igen, a tárgyieszköz nyilvántartás az ASP rendszerben
aktualizálásra került, amely még a vizsgálat időszakban nem készült el.
Papp István: Az észrevételekre reagálni kell, jelezni kell, hogy az önkormányzat a szükséges
intézkedéseket megtette.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Természetesen ezt megtettük.
Puskás Szilveszter: A jelentés azt tartalmazta, hogy nem volt érvényes költségvetési szabályzata az
önkormányzatnak.
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Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ez így van, de a megrendelt szabályzatot a megbízott cég nem
készítette el, ezért egy másik céget kértünk fel a szabályzat elkészítésére, mely cég a szükséges
szabályzatot elkészítette, mely szabályzat a jelenlegi jogszabályoknak megfelel.
Hertel László: Amennyiben további kérdés nem merül fel, kérem, hogy szavazzunk a belső
ellenőrzés jelentés elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési jelentést a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. A Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő, 893 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy kérelem érkezett az önkormányzathoz az
önkormányzat tulajdonában lévő 893 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan. Az ingatlan
területe 96 m2, besorolása kivett közterület. Az érintett ingatlant a 891/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
kívánja megvásárolni, és a saját ingatlanához csatolni. Javaslom az ingatlan értékesítését, az eladási
ár meghatározását.
Amennyiben a testület az értékesítés mellett dönt, abban az esetben először az érintett ingatlant az
önkormányzat törzsvagyonából ki kell vonni, vagyis a vagyonrendeletet módosítani kell. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el javaslataikat azzal kapcsolatosan, hogy értékesítse-e az önkormányzat
az ingatlant.
Papp István: Javaslom az ingatlan értékesítését, mivel amennyiben nem adjuk el, abban az esetben
az önkormányzatnak kell a terület karbantartásáról gondoskodnia.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy először szavazzunk a
vagyongazdálkodási rendelet módosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal módosítja Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló rendeletet.
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 12/2002.(XI.21.)
SZÁMÚ, AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS VAGYONNAL VALÓ
GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓL RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló, 12/2002. (IX.21.) számú rendelet módosítását a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Hertel László: Az értékesítés részleteit tárgyaljuk meg.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A vagyonrendelet alapján az értékesítendő ingatlan becsült értéke
192.000.- forint, könyvszerinti értéke pedig 92.000.- forint.
Hertel László: Tájékoztatásul közlöm a képviselőkkel, hogy az önkormányzat idáig 5.000.forint/m2 áron értékesített belterületi területrészt. Amikor az önkormányzat vásárolni szeretett volna,
akkor 10.000.- forint/m2 árat kértek belterületi területrészért. Az önkormányzat az eladónak 7.500.forint/m2 árat kínált, melyet az eladó nem fogadott el.
Papp István: 7.500.- forint/m2 árat javaslok.
Erdélyi Balázs: Támogatom a pénzügyi bizottság elnökének javaslatát.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonában lévő, 893 hrsz-ú, 96 m2 területű, kivett közterület megnevezésű
ingatlant Ménesi Attila 2120 Dunakeszi lakos részére
7.500.- forint/m2 összegért, azaz
720.000.-értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

9. A műfüves pálya üzemeltetésére vonatkozó, a Váci Tankerület és Sződ Község
Önkormányzata közötti Vagyonkezelési szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A képviselő-testület korábban döntött a műfüves pálya önkormányzati
üzemeltetéséről. A döntés alapján az önkormányzat június 01.napjától üzemeltetné a létesítményt.
Az iskola udvarától elkülönített bejárat kialakítása folyamatban van. A konténer telepítés és a
csatorna bekötés előkészületei is megkezdődtek. Többletköltségként merült majd fel a gyalogosjárda
kialakítása a Dózsa György úti bejárat felől, a pályáig. A konténerek telepítése után kerül sor a
villany és a víz bevezetésére. Az üzemeltetés módosulása miatt az Önkormányzat és a Tankerület
közötti Vagyonkezelői szerződést módosítani kell. (részletesen ismerteti a szerződés szövegét)
A szerződéstervezetet a képviselők részére megküldtük. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat, véleményüket a tervezettel kapcsolatosan.
Van-e észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Juhász István: Elfogadásra javaslom a vagyonkezelői szerződés tervezetét.
Hertel László: Amennyiben további javaslat nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váci Tankerület és Sződ
Község Önkormányzata közötti Vagyonkezelői szerződést a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A pályát június 01. napját követően is üzemeltetni kell. Eddig Kolumbán Attila havi
50.000.- forint összegért végezte a pálya üzemeltetését. Javaslom, hogy június 01-től továbbra is
Kolumbán Attila lássa el a pálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat addig, amíg a konténerek
beüzemelése megtörténik ugyanúgy havi 50.000.- forint összegért.
Felkérem Juhász István sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy a pálya üzemeltetésével
kapcsolatosan egyeztessen Kolumbán Attilával, illetve dolgozza ki a szabályzatot, amely alapján a
pálya üzemeltethető lesz. Eddig három jelentkező van a karbantartói feladatok ellátására.
Juhász István: Természetesen eleget teszek a felkérésnek.
Hertel László: Kérem, hogy szavazzunk Kolumbán Attila megbízását illetően. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves pálya
üzemeltetésével 2018. június 01.napjától kezdődően Kolumbán Attilát 2134 Sződ, Tabán u. 2.
szám alatti lakost bízza meg, 50.000.-forint/hó összegért.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

10. Óvodavezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Puskás Szilveszterné a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde
vezetőjének 2018. július 31. napjával szűnik meg a megbízatása. 2020. augusztus 31. napjával
nyugdíjba kíván vonulni. A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának
munkatársával egyeztettem azzal kapcsolatosan, hogy az intézményvezetőnek a megbízatása
meghosszabbítható-e a nyugdíjazásáig. Ezzel kapcsolatosan azt a tájékoztatást kaptam, hogy a
képviselő-testületnek lehetősége van a megbízatás meghosszabbítására a nyugdíjba vonulásig. A
2011. évi CXC számú A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 67 §. 7. bekezdése alapján a vezetői
pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelő testület is
egyetért.
Hertel László: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy az intézményvezető megbízatását 2020.
augusztus 31.napjáig hosszabbítsa meg a testület. Ez az időpont a végleges nyugdíjba vonulásának
ideje 2019. december 31.napjától az intézményvezető a felmentési idejét kezd majd meg.
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Amennyiben kérdés nem merül fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Puskás Szilveszterné a
Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői megbízatását 2023. augusztus 31.
napjáig, 5 éves időtartamra meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

11. Egyebek


A Faluház klímarendszerének javítására vonatkozó ajánlat megtárgyalása

Hertel László: Korábban tájékoztattam a képviselőket, hogy a CS80 Kft a Faluház
klímarendszerének javítására vonatkozóan árajánlatot nyújt be az önkormányzathoz. Az árajánlat
megérkezett, mely alapján bruttó: 2.106.930.- forint a javítás összköltsége. Ajánlatot egy másik
cégtől is kértünk, a két ajánlatot összehasonlításra került: Valamivel kedvezőbb ajánlatot a CS80 Kft
adta. Javaslom, hogy a CS80 Kft ajánlatot fogadja el a testület, ugyanis ők már végeztek
karbantartási munkálatokat, és ismerik a rendszert. A klímarendszer működtetése elengedhetetlen az
épületben. Kérem a képviselőket, mondják el javaslataikat.
Van-e javaslat, észrevétel a képviselők részéről? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Faluház
klímarendszerének javítására vonatkozó, a CS80 Kft (1161 Budapest, Csömöri u. 80.) által
benyújtott bruttó: 2.106.930.- forint árajánlatot elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Naszály Mentőcsoport Alapítvány beadványának megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Naszály Mentőcsoport Alapítvány felajánlotta
segítségét a község területén bekövetkezett katasztrófahelyzet esetére Az alapítvány kérte, hogy a
testület határozattal fogadja el segítségnyújtási szándékukat. Az alapítvány tevékenységét a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv irányítása alatt végzi. Javaslom, hogy a testület fogadja el a felajánlást.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5
igen az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Naszály Mentőcsoport
Alapítvány Sződ Község területén belül, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv irányítása alatt,
rendkívüli helyzet esetén segítséget nyújtson.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A napköziotthonos konyha bővítésére és felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatos
határozathozatal

Hertel László: Már korábban tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájának bővítésére és felújítására
vonatkozóan. A pályázati anyagot az Uniós Projekt Fejlesztő Kft fogja majd elkészíteni, mely cég az
önkormányzat által benyújtott pályázatok többségét is elkészítette. A cég kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy a konyhai beruházásra vonatkozó tervek elkészítéshez pályázat az
önkormányzat bruttó: 1.524.000.- forint kifizetéséhez járuljon hozzá. A kérelmet a képviselők részére
megküldtük. A kérelmét azzal indokolta a cég, hogy a tervezőnek ezt az összeget ki kell fizetni, és
ezt ők nem tudják finanszírozni, mivel a pályázati anyagok elkészítése jelentős kiadást jelent
részükre. Javaslom, hogy a testület a kért összeg 50 %-ának kifizetéséhez járuljon hozz, ezzel
egyenlő arányban vállal kockázatot a cég is és az önkormányzat is. Ugyanis, ha a pályázat nem nyer,
abban az esetben ameddig a beruházás meg nem valósul nem térül meg a kiadás, és itt elsősorban a
pályázatíró cégre vonatkozik ez. A tervek ugyanis az önkormányzatnál maradnak. Nyertes pályázat
esetén ez az összeg visszakerül az önkormányzathoz, mivel költségként a pályázatban elszámolható.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
Puskás Szilveszter: Olyan tervről szavazunk, amelyről nem tudjuk konkrétan mit tartalmaz.
Hertel László: Engedélyes terv lesz, melyhez a hatóságok is jóváhagynak. Tehát amennyiben ez a
pályázat nem nyer, a terv a későbbiekben is használható.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde
Konyha bővítésére és felújítására vonatkozó pályázat benyújtása érdekében úgy határoz, hogy
az Uniós Projekt Fejlesztő Kft-t (1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.) bízza meg a tervezési és a
pályázatírással kapcsolatos feladatok elvégzésével bruttó: 762.000.- forint vállalási árért, mely
összeg nyertes pályázat esetén egyéb költségként elszámolható.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Kalauz Csaba kérelmének megtárgyalása az új labdarúgó egyesület létrehozásával
kapcsolatosan

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Kalauz Csaba helyi lakos bejelentette, hogy új
labdarúgó egyesületet kíván létrehozni Sződ City FC néven. Tájékoztatott továbbá, hogy a labdarúgó
csapat működését szponzori támogatásból kívánja működtetni, az önkormányzattó anyagi
hozzájárulást nem kér. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a sportpálya és a sportöltöző
használatához, valamint a Sződi címer használatához járuljon hozzá a testület.
Kérem a sportért felelős tanácsnokot mondja el véleményét a kérelemmel kapcsolatosan.
Juhász István: Utána néztem ennek a dolognak. Azt tudni kell, hogy maga a labdarúgócsapat
létrehozása nem egyszerű feladat. Az MLSZ szabályzata alapján egy településről csak egy csapat
szerepelhet a bajnokságban az adott járásban. Véleményem szerint ne gátoljuk a csapat létrehozását.
Javaslom, hogy a két egyesület között egyeztetésre kerüljön sor a pálya és azt öltözők használata
tekintetében. A jelenlegi labdarúgócsapat vásárolta a hálót, a mezeket. A pályán a gyepet a hivatal
kezeli. Abban az esetben, amikor erre valamilyen oknál fogva nem kerül sor, akkor a jelenlegi csapat
fizeti meg a fűvágás elvégzését. A költségmegosztás nem lesz megoldás. Ezért mindenképen kell egy
egyeztetés, melyen a két vezetőn kívül az önkormányzat képviselője is jelen lesz. A címer
használatát természetesen támogatom.
Hertel László: A jelenlegi csapat használja az előző időközben felszámolás alatt álló labdarúgó
csapat tulajdonában lévő, illetve pályázaton elnyert eszközöket. A mostani labdarúgó csapat nem az
előző egyesület jogutódjaként működik.
Papp István: A kérelmezőnek szüksége van a nyilatkozatra, hogy el tudja kezdeni a csapat
megalakítását. Véleményem szerint tegyünk eleget a kérésnek.
Hertel László: Én tájékoztattam a jelenlegi Tarkó Miklós elnököt, hogy Kalauz Csaba bejelentette az
Önkormányzatnál, hogy egy új labdarúgó egyesületet szeretne létrehozni. Megkértem Kalauz Csabát,
hogy vegye fel a kapcsolatot Tarkó Miklós elnökkel és az öltözők és a pálya használatával
kapcsolatosan egyeztessenek.
Erdélyi Balázs: Javaslom, hogy tegyünk eleget a kérésnek, és járuljunk hozzá a testület a címer és
az öltözők térítésmentes használatához.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a kérelemmel
kapcsolatosan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2018.(V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a megalakuló Sződi City FC
Labdarúgó Egyesület térítésmentesen használja a Faluház sportöltözőit, illetve az egyesület
működése során engedélyezi a sződi címer használatát.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos egyeztetés

Hertel László: A Rendezési Terv végleges tervezete elkészült. (részletesen ismerteti a módosítások
átvezetését tartalmazó térképet) Ez a tervezet a szakhatóságok részére megküldésre kerül. Kértem a
tervezőt, hogy a szabályzat tartalmazza a zöldnövények ültetésének szabályozását, a kerítések
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elkészítésének szabályozását. Kértem a jegyzőasszonyt, hogy a lakosság részéről érkezett észrevételeket
szerepeltessük a tervezeten.
Puskás Szilveszter: Magánjellegű dolog kapcsán szeretném tájékoztatni a képviselőket. A Földhivatali
ügyintézés arra kellet rádöbbennem, hogy az utcanevek rosszul szerepelnek az adatbázisukban. Még
mindig Mező Imre utca és Lékay János utca szerepel a Zrínyi utca és Deák Ferenc utca helyett.
Hertel László: Egyeztetni fogunk a Földhivatallal ezzel kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Tájékoztatom a képviselőket, hogy polgármester úr jóvoltából a Zöld Híd Régió
társulási ülésén vettem részt. Az ülésen nagyon komoly észrevételek hangozottak el, azzal kapcsolatosan,
hogy a lomtalanítás leállításra került. A választásig megtörtént a lomtalanítás egyes településeken, majd a
választást követően a szolgáltatás leáll. Többen felszólaltak ezzel kapcsolatosan. A menedzsment és az
elnök úr pedig gyakorlatilag önhatalmúlag kihirdette ezt a tényt. Úgy látom, hogy nem jó irányba mennek a
dolgok a társuláson belül.
Papp István: Az önkormányzat részére megküldött tájékoztatás szerint a lomtalanítás a nem megfelelő
gépjárműállomány miatt nem kivitelezhető. De felmerül a kérdés, hogy a választásokig megfelelő volt az
gépjárműállomány?
Puskás Szilveszter: Elkészült az új WEB lapja a községnek. Kérem a jegyzőasszonyt , a polgármester
urat, a képviselőket, hogy nézzék meg az oldalt és jelezzék, ha javítani valót találnak a honlapon található
adatok tekintetében. Kérem, hogy mondjanak véleményt az új felülettel kapcsolatosan. A módosítási
javaslatokat nekem szíveskedjenek megküldeni. Építő jellegű véleményeket kérek.
Erdélyi Balázs: Előzetesen szeretném tájékoztatni a képviselőket. A Sződi Szabad Táncegyüttes
kérelemmel kíván fordulni a képviselő-testülethez anyagi támogatás megállapítás céljából. Az anyagi
támogatásra a koreográfiai zenefelvétel finanszírozására lenne szükség, mely 20.000.- forint
koreográfiánként. A kérelem írásban benyújtásra kerül majd az önkormányzathoz, és a következő ülésen
kérem, hogy tárgyalja meg a testület.
Hertel László: Természetesen ennek nincs akadálya. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen
további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános ülést
21.35 órakor bezárom.

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

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

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