J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. augusztus 16. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Önkormányzati önerős beruházásra – útépítések- vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. A Sződi Diáksport Egyesület kérelmeinek ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
Kéri a képviselőket, hogy az ülés napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja,
hogy a képviselők a napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid Tamás képviselőt javasolja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Dávid
Tamás képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1.

Önkormányzati önerős beruházásra – útépítések- vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Már korábban tájékoztattam a képviselőket, hogy a Mártírok útja, és a Nyárfa utca
aszfaltozására benyújtott pályázatunk tekintetében nem sikerült támogatást elnyernünk. Mivel többször
pályáztunk a Mártírok útjára és nem sikerült támogatást elnyernünk, továbbiakban már nem pályázunk,
javaslom, hogy önerőből valósítsuk meg ezt a beruházást.
Amennyiben újabb útépítési pályázat kerül kiírásra, akkora a Rákóczi Ferenc utca aszfaltozására fogunk
majd pályázni. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy önerős beruházásokat hajtsunk
végre. Ezért ajánlatokat kértem útfelújításokra vonatkozóan, de nemcsak a Mártírok útjára, hanem a Nyárfa
utca egy részére is, a Malom közre is, illetve a Petőfi utca azon részére is, amely a három évvel ezelőtti
beruházásból kimaradt. (részletesen ismerteti az érintett utakat, útszakaszokat, valamint az ajánlatok
tartalmát)
Az ajánlatokat a képviselők részére is megküldtük. A négy ajánlat közül az egyiket az internetről nyomtattam
ki, csak azért, hogy a képviselők is lássák, hogy milyen árakkal dolgoznak a cégek. A legkedvezőbb ajánlatot
az OTYS Építő Kft adta, aki összesen bruttó: 40.448.835.- forint összegért vállalná a négy utca
aszfaltburkolattal történő felújítását. Azért javasolnám a Malom köz, illetve a Petőfi utca egy részének
aszfaltburkolattal történő felújítását, mivel annak idején ez a két útszakasz csak egy vékony 1 cm vastagságú
bevonatot kapott. Ez a bevonat még aránylag jó állapotban van, és nem kell kiegyenlítő munkákat végezni,
hanem egyből rá lehet tenni az aszfaltborítást. Beszéltem a kivitelezővel és azt javasolja, mivel ezen a két
útszakaszon kisebb a forgalom, az olcsóbb, 3,5 cm aszfaltborítás is elegendő.
Az általam javasolt kivitelező cég már több beruházást is készített községünkben, a munkákat megfelelő
minőségben készítették el, kifogás nem merült fel. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az
útépítéssel kapcsolatos előterjesztésre vonatkozóan.
Dávid Tamás: Mikor megláttam az útépítési beruházás összegét, akkor aggódni kezdtem az önerős kiadás
tekintetében, hogy ez a kiadás nagyon megterheli az önkormányzat tartalékkeretét. Ezzel kapcsolatosan
egyeztettem a képviselőtársaimmal is. De ilyen költségvetési fedezet mellett támogatom az útépítési
beruházás megvalósítását.
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Hertel László: Az önkormányzat ebben a ciklusban is jelentős tartalékkeretet tudott felhalmozni, mely
köszönhető a takarékos gazdálkodásnak, és a sikeres üzleti tevékenységnek. Már ebben az évben is jelentős
önerős fejlesztéseket hajtottunk végre, ilyen pl. az óvoda udvari játékainak cseréje és korszerűsítése, a
községi játszótéren új kötélpiramis felállítása, valamint a műfüves labdarúgópálya kiszolgáló
létesítményeinek megépítése. A jelenlegi tartalékkeretet ez a képviselő-testület teremtette elő. Ezelőtti
ciklusokban is úgy volt, hogy mindig az a testület döntött a felhalmozott tartalékkeret felhasználásáról,
amelyiknek idejében a tartalékkeret képződött. Azt javaslom, hogy ez most is így legyen. Senki ne
gondolkozzon abban, hogy majd ez a testület a következő testületnek jelentős tartalékkeretet ad át. Ennek
már csak azért sincs értelme, mert arra kell törekednünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten, az előteremtett
pénzügyi keretből mindig az éppen aktuális fejlesztéseket hajtsuk végre.
A folyamatban lévő üzleti tárgyalásaink – amennyiben sikeresek lesznek. és erre jó esélyünk van - a
következő évben is jelentős újabb plusz bevételt eredményezhet önkormányzatunk számára.
Itt elsősorban az Ipari Park megvalósítására gondolok.
Úgy kell az önkormányzatnak gazdálkodnia, hogy a kifizetések tekintetében a működéshez mindig biztos
fedezet álljon rendelkezésre.
Puskás Szilveszter: Arra kérem a képviselőket, gondolkodjunk azon, hogy a temető parkolójának
használható, esztétikus kialakítása bele férne-e a költségekbe? Méltatlan a falu többi részéhez képest a
temetőparkoló állapota. Azt javaslom, hogy most kerüljön bele ebbe a projekthalmazba a temető
parkolójának rendbetétele.
Hertel László: Amennyiben a testület támogatja a temető parkolójának korszerűsítését, abban az esetben
ajánlatot kérek erre vonatkozóan is. Ebben az ajánlatban mindenféleképpen szerepelnie kell a terület
vízrendezésének is.
Puskás Szilveszter: A temető parkolójával kapcsolatosan javaslom, hogy jól látható táblával jelöljük a
parkolót és tegyük egyértelművé a parkolás módját.
Papp István: A temetőparkolójával kapcsolatosan javasolnám, hogy amennyiben a mart aszfaltborítást
mellett döntenénk, a parkolót mindenképpen szegélykővel építsük meg.
Hertel László: Akkor az ajánlatot tereprendezésre, és szegéllyel ellátott, mart aszfaltborításra fogom
megkérni. Az ajánlatot a testület elé fogom majd terjeszteni. A parkoló elkészülte után természetesen a
megfelelő tábla kihelyezésérő is gondoskodunk.
Akkor térjünk vissza a napirendi pont eredeti témájához, vagyis az útépítési ajánlatokra vonatkozóan.
Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot adó OTYS Építő Kft ajánlatának az elfogadását.
Erdélyi Balázs: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2018.(VIII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mártírok útja teljes
szakaszaa Malom köz teljes szakasza, a Petőfi utca (197 m hossz) és a Nyárfa utca (30 m hossz)
útépítési, aszfaltozási munkálatainak elvégzésével összesen bruttó: 40.448.835.- forint vállalási
áron, az OTYS Építő Kft -t (2030 Érd, Bádogos u. 57.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert, hogy az árajánlat alapján a
Vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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2.

Pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: A pályázatokkal és a beruházásokkal kapcsolatosan kívánom a képviselőket tájékoztatni.
Az Ipari Park tekintetében a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal a csereterületek tekintetében folyamatosan
tárgyalok.
Remélhetőleg rövidesen a Duna-Ipoly Nemzeti Park támogatásával, jóváhagyásra a
Földművelésügyi Minisztérium elé kerül az ügy.
A háziorvosi rendelő felújítása majdnem befejeződött, az orvosi eszközöket is megrendeltük, szállításuk
folyamatban van. Még a hangszigetelt ajtó beszerelése van hátra.
Puskás Szilveszter: Az orvosi rendelő melletti itallerakat nagykapuja is megújul?
Hertel László: Az itallerakat előtt lévő kerítést a pályázat már nem tartalmazta, ennek ellenére kértem a
kivitelezőt, hogy a kerítés legyen összhangban az orvosi rendelő kerítésével az oszlopokat újítsák fel, a
tolókaput fessék le.
Juhász István: Az orvosi rendelő előtti fát le kellett volna gallyazni, hogy ne a csatornába és a tetőre
kerüljenek a levelek, illetve szeles idő esetén a gallyak.
Hertel László: A Falugazdával már beszéltünk erről, valószínű, hogy ezekre a munkálatokra télen kerül sor,
amikor a levelek lehullanak a fáról.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy szeptemberben a szabadságolások után a testület együtt járja be a
megvalósult beruházások helyszíneit.
Hertel László: Támogatom az alpolgármester úr javaslatát, a következő ülésen egyeztetjük a bejárás pontos
időpontját.
A műfüves pálya tekintetében az új gondnokkal – Tóth Tamás- a Megbízási szerződés aláírásra került,
augusztus 01.napjától már Ő látja el a gondnoki feladatokat. A konténerekbe az öltözőpadokat leszállították,
az öltözők és a mosdók használhatók.
Juhász István: A lámpák tekintetében problémák vannak, felül kell vizsgálni a működésüket. Olyan kérésem
lenne, hogy a kiskapukat az önkormányzat szállíttassa el a műfüves pályáról, mert tegnap is valaki felvitte
azokat a műfűre. Már többször elmondtam, hogy a kiskapukat nem szabad a műfűre felvinni.
Hertel László: Ennek semmi akadálya, a kapukat elszállítjuk.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Dózsa György út mögötti vízlevezező árkot – mely a temetőtől indul
és a labdarúgópályánál csatlakozik a már meglévő árokba, lakossági kérésre - a Gödöllő Vác
Vízgazdálkodási Társulat a holnapi nappal elkezdi rendbehozni. Tudni kell erről az árokról, hogy ennek a
területnek a belvízelvezetését biztosította. Időközben ezt az árkot több helyen betemették, így a belvizet
elvezetni nem tudta, és több helyen a kertek vízelvezetése nem volt biztosított. A tisztítás itt annyit jelent,
hogy kb. 400 m hosszban újra kell ásni az árkot.
A régi hivatal külső felújítása befejeződött. A Falumúzeum belső felújítása is elkészült, a Serfőző, illetve a
Kelemen házaspár helyreállította, illetve helyreállítja a múzeumot. Azt jelezték, hogy Falunapra azaz
szeptember 8-ra ismét látogatható lesz.
Az épületben még vannak olyan munkálatok, amelyeket a kivitelező nem végzett el. Remélhetőleg ezek a
munkák is rövidesen befejeződnek.
Az óvodában és a játszótéren a testület által elfogadott játszótéri eszközök telepítése megtörtént, a hivatalos
műszaki átadásra, valamint a számlák kifizetésére még nem került sor. Az óvodában a játékok alatt lévő
gumiburkolatok elkészültek.
Dávid Tamás: Szülők jelezték felém, hogy a játszótéren a csap nem működik.
Hertel László: A falugazda felé jelezni fogom, és meg fogjuk javítani.
A tornaterem belső felújítása rövid időn belül megkezdődik. Az iskola udvarára újabb két konténer kerül
telepítésre, mert tanterem bővítésre van szükség.
Többször szóba került a régi polgármesteri hivatal Falumúzeumon kívüli helyiségeinek hasznosítása. Most
remélhetőleg ez is megoldódik.
2018. nyár végén jelenik meg az önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése. Egyeztettem az óvoda vezetőjével, aki szerint igény lenne egy külön bölcsőde kialakítására,
mivel az óvoda épületének bővítésével a bölcsődei férőhelyek bővítése nem lenne szerencsés. A községben
sok új lakás épül, a község lakosságszáma folyamatosan növekszik, ezáltal az óvodás és iskolás gyermekek
létszáma is növekedni fog, és egyre nagyobb igény merül fel a bölcsődei elhelyezések tekintetében. Sikeres
pályázat esetén a jelenleg óvodában működő mini bölcsődei csoport helyett egy új óvodai csoport lenne
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indítható és önálló intézményként üzemelne a bölcsőde. A pályázat 5-30 % saját forrást tartalmaz az adott
település adóerőképességétől függően. A bölcsőde kialakítására a régi polgármesteri hivatal épülete
megfelelő lenne. A pályázattal kapcsolatosan felvettem a kapcsolatot az önkormányzat pályázatírójával, mert
a pályázat megjelenéséig a terveket el kellene készíteni. Amint a pályázati kiírás megjelenik, akkor a
képviselő-testület elé terjesztem, és ha a testület úgy dönt, hogy az önkormányzat részt vegyen a pályázaton,
akkor hozzuk meg a szükséges határozatokat.
Erdélyi Balázs: Amennyiben az óvodavezető is javasolja, támogatom a javaslatot.
Hertel László: Javaslom, hogy a testület hozzon most egy határozat, hogy az önkormányzat a pályázaton
részt kíván. Kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2018.(VIII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
„Bölcsődei fejlesztési program” kertén belül meghirdetett települési önkormányzatok
tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények létrehozása tárgyú pályázaton. A
beruházás megvalósulásának helyszíne Sződ, Dózsa György út 216. (régi polgármesteri hivatal
épülete)
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

3.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Diáksport Egyesület kérelmeinek ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Az elmúlt ülésen tárgyalta a testület a Sződi Diáksport Egyesület kérelmeit, amelyek a DSE
eszközeinek, kupáinak helyiségbiztosítására, valamint a műfüves labdarúgópálya térítésmentes használatára
vonatkozik. A képviselő-testület felkért, hogy vegyem fel a kapcsolatost az általános iskola igazgatójával a
DSE jogállásával kapcsolatosan. Ezt meg is tettem, a DSE vezetőjétől hiányosan megkaptuk az egyesület
Alapító Okiratát, illetve az Alapító Okiratát megkértük a Cégbíróságtól is. Azonban erre még választ nem
kaptunk.
Javaslom, hogy ebben az ügyben akkor döntsön a testület, amikor az Alapító Okirat hiánytalanul
rendelkezésünkre fog állni.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
Hertel László: A DSE másik kérelme a műfüves pálya térítésmentes használatára vonatkozott. Ezzel
kapcsolatosan javaslom, hogy a Sződi Hunyadi János Általános Iskola, valamint a DSE hétköznapon 7.0017.00 óra között használja térítésmentesen a műfüves pályát. Amennyiben ezen túlmenően igény merül fel az
iskola és a DSE részéről a pálya használatára, akkor térítés ellenében tudják azt használni. Ez alól kivételt
képez a Bozsik program keretében szervezett torna, de akkor is úgy, hogy előre egyeztetnek az időpont
tekintetében a pályagondnokkal. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Juhász István: Azt el szeretném mondani, hogy a kérelemben a DSE vezetője 17.00 óra után is kérte a
térítésmentes pályahasználatot. Ezt nem támogatom, ezért elfogadom a polgármester úr javaslatát. Azt tudni
kell, hogy a Bozsik-tornát oda szervezik, ahol felajánlják a helyszínt. Így történik ez Sződ vonatkozásában is.
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Hertel László: Van-e további hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2018.(VIII.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Diáksport Egyesület
és a Sződi Hunyadi János Általános Iskola az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében
lévő műfüves labdarúgópályát hétköznap 7.00-17.00 óra között használhatja térítésmentesen.
Hétköznap 17.00 óra után, szombat, vasárnap és ünnepnap térítés ellenében van lehetőség a
műfüves pálya használatára. Ez alól kivételt képez - a pályagondnokkal történt előzetes
egyeztetést követően - a Bozsik-program keretében szervezett labdarúgó torna, mely során a
pálya térítésmentesen használható.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy holnap 17.00 órakor a Faluházban a községben működő
labdarúgó egyesületek részvételével egyeztető Sportgyűlésre kerül sor.
Juhász István: Nekem a műfüves pálya használatára vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan lenne egy
javaslatom. A szerződésben pontosan rögzíteni kellene, ha valaki nem tudja a pályát igénybe venni, azt előre
jelezni kell, különben a bérleti díjat meg kell fizetni.
Hertel László: Támogatom a sport ügyekért felelős tanácsnok javaslatát. Ez eddig azért nem került bele a
szerződésbe, mert erre nem volt példa. Most előfordult ilyen eset is, szerződést valóban módosítani
szükséges. Javaslom, hogy az kerüljön bele a szerződésbe, hogy két nappal korábban kell jelezni a
távolmaradást. Persze az esős idő ez alól kivételt képez.
Erdélyi Balázs: Javaslom, hogy az ilyen jellegű szerződésekbe mindig kerüljön bele az is, hogy az
önkormányzat a szerződésmódosítás jogát fenntartja.
Dávid Tamás: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Tarkó Miklós a megszervezi a művészválogatott
labdarúgó mérkőzést a Falunapon.
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Bajánsenye önkormányzat nem küldött meghívót
bajánsenyei falunapra. Tavasszal telefonon tájékoztatott a bajánsenyei polgármester, hogy augusztus 4-re
tervezik a Falunapot, és erre majd meghívót fognak a képviselő-testület részére küldeni. Ez a meghívó
mindezidáig nem érkezett meg.
A sződi Falunapon a sztárvendég Vastag Tamás felbontotta a szerződést, a fellépést nem tudja vállalni
Az új sztárvendég Auth Csilla lesz. A rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek folyamatban vannak.
Rövidesen véglegessé válik a Falunap programja is, és elkészülnek a meghívók.
A Római Katolikus templomban tartandó augusztus 20. ünnepségre minden képviselőt és hozzátartozót
tisztelettel várok.
A mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, az ülést 19.05 órakor bezárom.

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

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

-------------------------------------------Dávid Tamás
jegyzőkönyvhitelesítő
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