J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. július 12. napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. A műfüves pálya környezetének kiépítésére benyújtott ajánlatok megtárgyalása
(vízelvezető árok kiépítése, viacolor burkolat kiépítése, kiegészítő földmunkák)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A műfüves pálya mellett elhelyezett konténerek áramellátásának kiépítésére vonatkozó
ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. A műfüves pályához vezető gyalogjárda elkészítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő Hertel László polgármester
4. A műfüves pálya melletti konténerek bútorozásával kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
5. A műfüves pálya gondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Juhász István Sport ügyekért felelős tanácsnok
6. A műfüves pálya bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Juhász István Sport ügyekért felelős tanácsnok
7. A régi polgármesteri hivatalban, a Falumúzeum helyiségek belső falfelületeinek
felújítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Az Ipari Park kialakításával kapcsolatos területcsere megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
9. Egyebek
 Az Ipari Park kialakításával kapcsolatos eljárás költségek ismertetése
 A 2016. évben benyújtott óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
 A Sződi Szabadtáncegyüttes kérelmének megtárgyalása
 Kolumbán Attila a Sződi DSE képviseletében a műfüves pálya bérmentes
használatára vonatkozó kérelmének megtárgyalása



Kolumbán Attila DSE szertár helyiség biztosítása iránti kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Puskás Szilveszter és Papp István jelezte, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, Erdélyi Balázs nem jelezte
távollétét.
Kéri a képviselőket, hogy az ülés napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja,
hogy a képviselők a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett képviselőt javasolja. A képviselő-testület 4
igen szavazattal Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag
elfogadja.
Erdélyi Balázs képviselő megérkezett az ülésre, a testület létszáma 5 főre módosul.
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1. A műfüves pálya környezetének kiépítésére benyújtott ajánlatok megtárgyalása
(vízelvezető árok kiépítése, viacolor burkolat kiépítése, kiegészítő földmunkák)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a műfüves pálya mellé a megrendelt konténerek
kiszállításra kerültek. A konténerek használatához további munkálatok elvégzése szükséges. Ilyen a
konténerek körül a viacolor burkolat kiépítése, a vízelvezető árok kiépítése, illetve földmunkák
elvégzése. Ezen munkálatok elvégzésére vonatkozóan két ajánlatot kértem, mely ajánlatokat a
képviselők részére megküldtük. Javaslom, hogy a kedvezőbb árú ajánlatot fogadja el a testület, melyet az
OTYS Kft nyújtott be az önkormányzathoz, bruttó 1.204.887.- forint összeggel. Ez a cég már a jövő
héten el tudja kezdeni a munkálatokat. A másik ajánlatban a vállalási ár bruttó 3.500.000.- forint. Kérem
a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az előterjesztés alapján.
Dávid Tamás: Támogatom a polgármester úr javaslatát, miszerint a kedvezőbb ajánlatot fogadjuk el.
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
62/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves pálya
környezetének kiépítésére vonatkozó(vízelvezető árok kiépítése, viacolor burkolat kiépítése,
kiegészítő földmunkák) az OTYS Kft (2030 Érd, Bádogos u. 57.) által benyújtott árajánlatát, mely bruttó: 1.204.887.- forint- elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. A műfüves pálya mellett elhelyezett konténerek áramellátásának kiépítésére vonatkozó
ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A konténerek használatához szükséges az áramellátás biztosítása. Az elektromos hálózat
kiépítésére vonatkozóan a PAHUSZ Kft nyújtott be ajánlatot. Az ajánlat alapján bruttó 203.000.- forint
összegért a vállalkozó földkábel lefektetésével építi ki az elektromos hálózatot, illetve elosztószekrényt
szerel fel a konténerre. Még további villanyszerelési munkálatokra lesz szükség a létesítménynél a
közeljövőben, de azokra a munkálatokra még nem kértem ajánlatot, csak egyeztettem erre vonatkozóan a
vállalkozóval. Javaslom, hogy a testület fogadja el ezt az ajánlatot, mivel ez a cég építette ki a pálya
elektromos hálózatát is. Kérem a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat a napirendi
ponttal kapcsolatosan. Amennyiben hozzászólás 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
63/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PAHUSZ Kft (2151 Fót,
Hargita u. 91.) által benyújtott, a műfüves pálya melletti konténerek áramellátásának kiépítésre
vonatkozó árajánlatát, mely bruttó 203.000.- forint- elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. A műfüves pályához vezető gyalogjárda elkészítésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő Hertel László polgármester
Hertel László: A testület korábbi határozata alapján június 01.napjától az önkormányzat vette át a
műfüves pálya üzemeltetését. Amikor a testület erről döntött, akkor szóba került, hogy külön gyalogos
bejáratot kell kiépíteni a műfüves pályához, amely az iskola területéből kerül lekerítésre. A kőszórt
(murva) gyalogosjárda elkészítésére vonatkozóan ajánlatot kértem az OTYS Kft-től, mely ajánlatot
megküldtem a képviselők részére. A cég bruttó 837.500.- forint vállalási áron vállalná a munkálatok
elvégzését, anyagköltséggel együtt. Az előkészítő munkálatokban az önkormányzat műszaki csoportja is
közreműködött. Javaslom az ajánlat elfogadását. Kérem, hogy a képviselők mondják el véleményüket az
ajánlattal kapcsolatosan.
Juhász István: Javaslom az ajánlat elfogadását.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTYS Kft (2030 Érd,
Bádogos u. 57.) által benyújtott, a műfüves pályához vezető, mészkőzúzalék borítású
gyalogjárda megépítésére vonatkozó árajánlatát, - mely bruttó: 837.500.- 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

4. A műfüves pálya melletti konténerek bútorozásával kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A konténerek rendeltetésszerű használatához szükséges a megfelelő bútorok beszerzése
is.
Ezzel kapcsolatosan Juhász Istvánnal a Sport ügyekért felelős tanácsnokkal egyeztettünk, és abban
maradtunk, hogy 4 db fogassal ellátott öltözőpad beszerzése szükséges a konténerekbe. A négy pad
beszerzési ára bruttó 87.503- forint. Javaslom a bútorok megvásárlását. Az asztalokat a régi
polgármesteri hivatalból hoztunk a konténerbe. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele.
Juhász István: Megtekintettem a konténereket és én úgy látom, hogy a 4 pad kevés lesz. Javaslom, hogy
öltözőnként 4-4 padot helyezzünk el.
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Hertel László: Én is úgy látom, hogy kevés lenne a 4 pad, támogatom Juhász István javaslatát, a 8 pad
megvásárlását illetően. Amennyiben további észrevétel nincs a képviselők részéről, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a műfüves pálya melletti
konténerekbe bruttó 175.006.- forint összegért 8 db akasztós öltözőpad vásárlásához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. A műfüves pálya gondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Juhász István Sport ügyekért felelős tanácsnok
Hertel László: A képviselő-testület a májusi ülésén döntött arról, hogy addig amíg a műfüves pályán a
konténerek nem kerülnek használatba, addig a gondnoki feladatokat átmenetileg továbbra is Kolumbán
Attila látja el, akit a Tankerület bízott meg a feladat ellátásával. Ezzel kapcsolatosan már egyeztettem a
Sport ügyekért felelős tanácsnokkal is.
Rövidesen a konténerek beüzemelése megtörténik, és szükséges rendezni a létesítmény kezelésének az
ügyét. Kérem a tanácsnok urat, hogy tegyen javaslatot a gondnok személyére vonatkozóan.
Juhász István: Én tájékozódtam a szóba jöhető jelöltekkel kapcsolatosan, illetve a környékbeli pályák
gondnoki feladataival kapcsolatosan. Véleményem szerint jelenleg a pálya állapota nem megfelelő, ami a
karbantartás hiányának, illetve annak köszönhető, hogy a kiskapukat is felviszik a műfüre. Javaslom,
hogy a pálya állagának helyreállítása céljából bízzuk meg azt a céget, aki a szükséges karbantartási
munkálatokat elvégzi. Én javasoltam Tóth Tamást gondnoknak mert véleményem szerint a jelöltek
közül Ő lenne a legalkalmasabb.
Hertel László: A jelenlegi gondnok mindig végigfésüli a pályát.
Juhász István: Én beszéltem a jelenlegi gondnokkal, és azt mondta, hogy Ő is vállalná továbbra a
gondnoki feladatokat, csak pontosan rögzíteni kell, hogy mi a gondnok feladata
(részletesen ismerteti a más pályákról beszerzett gondnoki feladatot tartalmazó leírást, valamint a
műfüves pálya és az öltözők házirendjét)
Javasolnám, hogy tegyünk fel kamerát a létesítményre, mert a pálya szomszédságban lakók kerítését
letapossák a pályát használó személyek. Ezt nagyon zokon veszik az ott lakók.
Dávid Tamás: A pálya használatával kapcsolatosan a kiskapukat a pályán a DSE használja. Juhász
István szerint ezeket a kapukat nem lehet a pályára felvinni. De akkor ők hogyan tudják használni a
pályát?
Hertel László: Valóban nem szerencsés a kiskapukat a műfűre felvinni, mert a kapuk pályán való
mozgatása károsítja a műfüvet.
A sport ügyekért felelős tanácsnok úr Tóth Tamást javasolja a műfüves pálya gondnoki feladatainak
ellátására. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Mivel nincs felkérem Juhász Istvánt, hogy
vegye fel a kapcsolatot Tóth Tamással.
Juhász István: Eleget teszek a felkérésnek, és amennyiben vállalná, akkor majd egyeztetünk a
részletekkel kapcsolatosan a polgármester úrral.
Hertel László: Az öltözők használata tekintetében javasolnám, - mivel két öltöző van – hogy mindkét
öltözőt használják váltva a csapatok. Ami annyit jelent, hogy az érkező csapatok és a távozó csapatok
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külön-külön öltözőt használnának. Így nem zavarnának egymást az öltözködésben. Minden csapat
vezetője kapna kulcsot a megfelelő öltözőhöz.
Juhász István: Egyetértek a polgármester úr javaslatával. A gondnoki feladat lényege, hogy teljeskörű
legyen, ne csak akkor legyen a pályánál a gondnok, amikor a csapatok megérkeznek, és amikor
távoznak.
Hertel László: A DSE térítésmentesen használhatja a nagypályát, illetve jelenleg térítésmentesen
használja a műfüves pályát is. Meg kell vizsgálni azt, hogy a Diáksport Egyesület milyen időszakban
használhatja ingyenesen a műfüves pályát.
A testület támogatja az elhangzott javaslatokat.

6. A műfüves pálya bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Juhász István Sport ügyekért felelős tanácsnok
Hertel László: Jelenleg a műfüvespálya bérleti díja az az összeg, amelyet a Tankerület állapított meg
2017-ben, azaz bruttó 4.000.- forint/óra. A konténerek telepítése nagymértékben komfortosabbá teszi a
létesítmény használatát, ezért véleményem szerint a bérleti díj mértékét mindenképp felül kell vizsgálnia
a testületnek. Felkérem a Sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy tegyen javaslatot a bérleti díjra
vonatkozóan.
Juhász István: Tájékozódtam a környékbeli pályák bérleti díjait illetően. 4.000-8.000.- forint/óra díjak
vannak érvényben. Én javaslom, hogy a hazai csapatnak 4.000.- forint/óra, vendégcsapatnak 5.000.forint/óra bérleti díj kerüljön megállapításra.
Hertel László: A felmerülő költségek tekintetében én egyenlőre 5.000.- forint/óra bérleti díjat
javasolnék egységesen. Ne tegyünk különbséget helyi és nem helyi bérlők között, ugyanis az a
tapasztalat, hogy a legtöbb esetben ezt nehezen lehet kontrolálni.
Dávid Tamás: Én is úgy gondolom, hogy ne tegyünk különbséget helyi és nem helyi csapatok között,
legyen egy ár, és nem lesz félreértés 5.000-6.000.- közötti összeget tartom elfogadhatónak.
Hertel László. Javaslom az 5.000.- forint/óra összeget. Majd a használat során fog kiderülni, hogy
mennyi a tényleges költsége a pálya üzemeltetésének. Amennyiben szükséges a későbbiekben
módosíthatjuk a díjat. Van-e további javaslat 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
66/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves pálya bérleti díját 2018. augusztus
01. napjától kezdődően bruttó:5.000.- forint/óra összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

7. A régi polgármesteri hivatalban, a Falumúzeum helyiségek belső falfelületeinek
felújítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy hosszas egyeztetést követően befejeződött a régi
polgármesteri hivatal és a tornaterem energetikai korszerűsítése. A pályázatban nem szerepelt a
helyiségek kifestése. A Falumúzeum és a nagyterem helyiségeit mindenképpen ki kell festeni ahhoz,
hogy a múzeumot ismét meg tudjuk nyitni, illetve, hogy a nagyterem használható legyen. A belső
munkálatokra vonatkozóan árajánlatot kértem attól a cégtől, aki a fogorvosi és a háziorvosi rendelő
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felújítását is végzi, illetve végezte. Az ajánlat bruttó 877.443.- forint árat tartalmaz. A falugazdával
történt egyeztetés követően, költségmegtakarítás érdekében azt javaslom, hogy a festési munkálatokat az
önkormányzat műszaki csoportja végezze el. Ezért javaslom, hogy az ajánlatot a testület ne fogadja el.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket ezzel kapcsolatosan.
Juhász István: A polgármester úr által elmondottak alapján javaslom, hogy az ajánlatot ne fogadjuk el.
Hertel László: Van-e további észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem,
hogy hozzuk meg a határozatot az ajánlattal kapcsolatosan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy PÉGÉEF Építőipari Kft
(1021 Budapest, Nyéki u. 21. által, a régi polgármesteri hivatal helyiségeinek belső felújítására
benyújtott ajánlatát nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. Az Ipari Park kialakításával kapcsolatos területcsere megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Ipari Park kialakítására benyújtott pályázatunk
sikeres volt, közel 200 millió forintot nyert el önkormányzatunk. A beruházás megvalósítása érdekében
az önkormányzat tárgyalásokat folytat az Ipari Park kialakításával kapcsolatosan a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságával. A tárgyalásokra azért van szükség, mert az Ipari Park területe jelenleg Nemzeti
Parkként van nyilvántartva. Ezért az önkormányzatnak a terület kiváltása érdekében csereterületeket kell
felajánlania a Nemzeti Parknak.
(részletesen ismerteti az érintett és csereterületként esetleg elfogadható ingatlanokat).
További tárgyalások szükségesek a megegyezés érdekében, amelyre rövidesen sor fog kerülni a DunaIpoly Nemzeti Park igazgatójával. A tárgyalásokkal és az érintett területekkel kapcsolatosan
folyamatosan tájékoztatni fogom a képviselőket.
9. Egyebek
 Az Ipari Park kialakításával kapcsolatos eljárási költségek ismertetése
Hertel László: Az Ipari Park kialakításával kapcsolatosan jelentős összegű járulékos költség is
felmerült. Ilyen többek között a 200.000.- forint igazgatási szolgáltatási díj, melyet a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kellet megfizetni, a 23.900.- forint igazgatási szolgáltatási díj.
melyet a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának kellett megfizetni.
Továbbá a DMRV Zrt bruttó 3.238.500.- forint főművi fejlesztési hozzájárulás megfizetését kéri az
önkormányzattól a törzshálózat bővítése érdekében. Az erre vonatkozó megállapodás tervezetét a
szolgáltató az önkormányzat részére meg is küldte.


A 2016. évben benyújtott óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2016-ban az óvoda energetikai korszerűsítésére és
konyha felújítására benyújtott pályázatunk elutasításra került. A konyha felújítására, korszerűsítésére
vonatkozó pályázatot a múlt héten ismételten benyújtottuk, a pályázat befogadásra került.


A Sződi Szabadtáncegyüttes kérelmének megtárgyalása
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Hertel László: A Sződi Szabadtáncegyüttes anyagi támogatási megállapítása iránti kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, mely kérelmet a képviselők részére megküldtünk. A kérelemben az együttes 9
koreográfiai hangfelvételt szeretne elkészíttetni. Egy hangfelvétel ára 20.000.-forint. Az együttes eddig
számos alkalommal lépett fel az önkormányzat által szervezett rendezvényeken. Kérem a képviselőket
mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Mint a Kultúráért felelős tanácsnok javasolom, hogy az önkormányzat támogassa a
hangfelvételek költségeit.
Dávid Tamás: Javaslom, hogy támogassuk a csoportot, mert az önkormányzati rendezvényeken
színvonalas műsorokat mutatnak be.
Juhsz István: Kemény munkát végeznek, ezt el kell ismerni. Javaslom az anyagi támogatás
megállapítását.
Hertel László: Javaslom, hogy akkor 180.000.-forint támogatást állapítsunk meg az együttes részére.
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
68/2018.(VII.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Szabadtáncegyüttes
részére, koreográfiai hanganyag rögzítése céljából 180.000.- forint támogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Kolumbán Attila a Sződi DSE képviseletében a műfüves pálya bérmentes
használatára vonatkozó kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Kolumbán Attila a Sződi Diáksport Egyesület vezetője két kérelmet is benyújtott az
önkormányzathoz. Az egyik kérelem a műfüves pálya bérmentes használatára vonatkozik a DSE
sportolói részére. A kérelmet a képviselők részére is megküldtük. Felkérem a Sport ügyekért felelős
tanácsnokot, hogy tegyen javaslatot a kérelemmel kapcsolatosan.
Juhász István: Én megkérdeztem a DSE edzőjét, hogy a kicsiknek miért nem a nagypályán tart edzést,
nem feltétlen fontos a műfüves pályát használni, ugyanis már mondtam, hogy a kiskapuk használata nem
előnyös a műfüves pályán. Az edzéseken való részvételért a szülők fizetnek. Kolumbán Attila azért kéri a
műfüves pálya térítésmentes használatát, hogy a szülőket ne terhelje további költségekkel. Én úgy
gondolom, hogy ha a nagypályán lennének az edzések, akkor ez a probléma megoldódna. Nem beszélve
arról, hogy van olyan nap is, amikor 19.30 óráig tart a DSE edzése, és ezeken a napokon nem lehet
bérbeadni a pályát. Erre való tekintettel a DSE részére műfüves pálya 17.00 óra utáni bérmentes
használatát nem támogatom, azonban 17.00 óráig az egyesület használja bérmentesen a pályát.
Hertel László: Mielőtt még a kérelemmel kapcsolatosan döntenénk, kérem, hogy tárgyaljuk meg a DSEre vonatkozó másik kérelmet is.



Kolumbán Attila DSE szertár helyiség biztosítása iránti kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: A másik kérelem egy szertárhelyiség biztosítására vonatkozik, ahol a DSE az egyesület
által elnyert kupákat tudná elhelyezni. A kérelem előzményéhez tartozik, hogy Kolumbán Attila az
iskola volt tornatanára nyugdíjba ment, és az iskola a továbbiakban részére szertárat, nem tud
biztosítani, és az érmek, kupák elhelyezésére sem tud helyiséget biztosítani. A Diáksport Egyesületnek
az önkormányzat már felajánlott egy szertárat, melyet a Labdarugócsapattal közösen használhat.
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Felkérem Juhász Istvánt a Sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy mondja el javaslatát a kérelemmel
kapcsolatosan.
Juhász István: A DSE az iskola sportcsapata, ezért a kupákat is az iskolában kellene elhelyezni.
Hertel László: Úgy néz ki, hogy ezt az iskola nem támogatja. Tudomásom szerint olyan gyerekek is
sportolnak a DSE keretén belül, akik nem sződiek.
Juhász István: Hivatalosan a DSE-ket az iskolák alapítják, az iskolák által létrehozott egyesületek.
Dávid Tamás: A DSE több korosztályból áll, a gyermekek 70-80 %-a sződi lakhelyű.
Hertel László: Én úgy látom, hogy az iskolától függetlenül működik ez az egyesület. Azt kell
letisztázni, hogy az iskola egyesülete-e a DSE vagy sem. Ha az iskoláé, akkor az iskolában kell
elhelyezni a DSE eszközeit, kupáit.
Erdélyi Balázs: Az idevonatkozó jogszabály szerint a DSE iskolai egyesület, nem önállóan működő
egyesület.
Juhász István: Kolumbán Attila önálló egyesületet csinált a Sződi DSE-ből .
Dávid Tamás: Én javaslom, hogy a polgármester úr az iskolaigazgató úrral egyeztessen a DSE
egyesület tekintetében.
Erdélyi Balázs Mivel egyesületről van szó, van alapító okirata, amelyben a működéssel kapcsolatos
részletek szerepelnek.
Hertel László: Támogatom Dávid Tamás javaslatát, és egyeztetni fogok az igazgató úrral az érintettek
jelenlétében. Javaslom, hogy a tárgyalást követően a testület tárgyalja újra mind a pálya térítésmentes
használatára mind pedig a szertár biztosítására vonatkozó kérelmeket.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
Juhász István: Én kérni szeretném, hogy próbáljunk meg a mostani három labdarúgócsapat helyzetét
rendezni. A három csapatnak egy öltözője van. Kérem, hogy valahonnan vegyünk egy kétajtós mély
szekrényt, hogy a sportszereket, szereléseket el lehessen zárni. Leltárt kell készíteni a csapatok
eszközeiről. Le kell ülni a vezetőkkel megbeszélni az edzések, öltözőhasználat időpontját.
Hertel László: Eleget teszek ennek a kérésnek. Kérem a Sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy
egyeztessen a vezetőkkel egy időpontot, ahol megbeszéljük a pálya és öltözőhasználattal kapcsolatos
dolgokat.
Juhász István: Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bajánsenyei meghívásnak eleget tesz a testület?
Hertel László: A meghívással kapcsolatosan a polgármester úrral beszéltem, de a hivatalos meghívó
még nem érkezett meg. Előzetesen egyeztettem a képviselőkkel az időpont tekintetében, és úgy néz ki,
hogy a képviselők többsége a bajánsenyei polgármester által megadott időpontban nem tud részt venni
a rendezvényen.
Sajnos nem ér rá a képviselők többsége, ezért nem tudjuk elfogadni a meghívást.
A mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, az ülést 19.50 órakor bezárom.

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

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

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