J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. szeptember 6. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Sződ Község Önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló,
4/2015. (III.26.) számú rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
3. Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos határozatok meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella
5. Falunappal kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. Egyebek
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Egyebek napirendi pontban az alábbi ügy kerül megtárgyalásra:




Kelemen Andrea Sződ, Dózsa György út 98/b szám alatti lakos kérelmének
megtárgyalása
A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám növelésének engedélyezése
0260/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának kezdeményezése

Kéri a képviselőket, hogy az ülés kiegészített napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan szavazzanak.
Dávid Tamás jelezte, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kér.
Hertel László: Megállapítja, hogy a képviselők a kiegészített napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadják.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal Juhász
István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1. Sződ Község Önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzat és intézményeinek 2018. I. féléves
gazdálkodására vonatkozó beszámolót a képviselők részére megküldtük. A beszámoló tükrözi, hogy az
önkormányzat jelentős tartalékkerettel rendelkezik, mely tartalékkeret összege a pályázati támogatásokat is
tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodása megfelelő, az első féléves pályázati beruházások befejezésre
kerültek. A tervezett önerős beruházások is megvalósultak.
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(részletesen ismerteti a 2018. év eddigi pályázati támogatással és önkormányzati önerőből megvalósult
beruházásait)
Összesen 187.399.719.- forint összegű fejlesztést sikerült megvalósítanunk, melyből a pályázati támogatás
összege 116.866.592.-forint, és 71.785.000.- forint került az önkormányzati önerőként felhasználásra.
Az önkormányzatnál a községgazdálkodás feladaton nagyobb összeg kerül felhasználásra, mint a tervezett,
de ez a műszaki csoport által elvégzett munkákhoz szükséges anyagok megvásárlásából adódnak. Az
adóval kapcsolatosan készült egy kimutatás, az adóbehajtások és kintlévőségek behajtásának eredményéről.
A kimutatásból egyértelműen megállapítható, hogy jelentősen csökkent az önkormányzat kintlévősége,
mely köszönhető az adós kolléganő hatékony munkájának. A gazdasági vezető is elismeréssel beszélt az
adók és a kintlévőségek behajtása terén végzett eredményes munkáról. Azt tudni kell, hogy mindig vannak
olyan kintlévőségek, amelyeket nem tudunk behajtani, többek között azért, mert pl. megszűnik egy
vállalkozás, vagy pedig annyira hátra kerülünk az adós végrehajtási listáján, hogy onnan pénz nem várható.
Az I. féléves beszámolót a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szeptember 4. napján megtartott ülésén meg is
tárgyalta.
Kérem Papp Istvánt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Papp István: A bizottsági ülésen a tagokon kívül részt vett Mayer Kinga az önkormányzat pénzügyi
vezetője, valamint a polgármester is. A beszámolót részletesen megtárgyaltuk, a felmerülő kérdésekre a
polgármester úr, és a pénzügyi vezető adott választ. A polgármester úr már elmondta, hogy a költségvetési
rendelet módosítására miért van szükség. A bizottság elfogadásra javasolja az I. féléves beszámolót.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek az elhangzottakkal kérdése van, szíveskedjenek jelezni.
Az I. félévben történt módosítások miatt a februárban elfogadott költségvetési rendeletet szükséges
módosítani. A rendelettervezet is megküldésre került a képviselők részére. Amennyiben a képviselők
részéről kérdés nem merül fel, kérem, hogy szavazzunk a költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal Sződ Község Önkormányzat és intézményei
2018.évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítja:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (IX.06.) SZÁMÚ RENDELETE AZ 1/2018. (II.15.) SZÁMÚ, SZŐD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat és Intézményei
2018. évi költségvetéséről szóló, 1/2018.(II.15.) számú rendeletét a mellékletben foglaltak szerint
módosítja.
1.§
A rendelet 2.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése:
569.919.118.- forint költségvetési bevétellel
569.919.118.- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint
állapítja meg:
a) Sződ Község Önkormányzat
406.983.724.- forint
Sződi Polgármesteri Hivatal
36.590.410.- forint
Csupafül Egységes Óvoda-bölcsőde
148.041.999.- forint
A rendelet mellékletét képezi:
1. sz. melléklet
2. sz.melléklet
3. sz. melléklet
módosítása

Sződ Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1.sz. módosítása
Sződi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása
Csupafül Egységes Óvoda -Bölcsőde 2018. évi költségvetésének I. sz.
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Egyéb rendelkezéseiben változatlan marad.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. A Pénzbeli és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló,
4/2015. (III.26.) számú rendelt módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella, Dávid Tamás Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. augusztusi ülésén
döntött arról, hogy a rendelet által szabályozott temetési segély megállapításának feltételeit módosítja.
A jelenlegi rendelet jövedelemhatárhoz köti a támogatás megállapításának lehetőségét. E miatt több
kérelmező elutasításra került, s részükre hivatalból lett megállapítva a támogatás.
A rendelet módosításával az adminisztrációs munka csökken, továbbá a lakosok részére is egyszerűbb,
érthetőbb lesz a támogatás.
Változatlan marad, hogy az eljárás kérelemre indul és a jogosultságot továbbra is számlával kell
igazolni. A temetési támogatás összege egységesen 30.000.- forint. Kérem a képviselőket, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek jelezni.
Dávid Tamás: Megvizsgáltuk a környező önkormányzatoknál a temetéssel kapcsolatosan nyújtott
támogatásokat és az előterjesztésben foglaltak szerint javasoltuk a rendelet módosítását. A szociális
segélykeret lehetővé teszi a támogatások megállapítását.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk a
rendeletmódosításról. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal módosítja a Pénzbeli
és természetbeni juttatásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (IX.06.) SZÁMÚ RENDELETE A 4/2015. (III.26.) SZÁMÚ, A PÉNZBELI ÉS
TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI
RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 11.§ -a az alábbiak szerint módosul:
11. § (1) Jogosult az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte, s jogosultságát
számlával igazolja.
(2) Az Önkormányzat a támogatást jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül kérelemre
állapítja meg, mely támogatás összege 30.000 Ft
(3) Nem állapítható meg temetési támogatás annak, aki más szervtől temetési
hozzájárulásban részesült.
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(4) A temetési támogatás megállapításának hatáskörét a polgármester gyakorolja.
2.§ A Rendelet 24.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos határozatok meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester


„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatás Pest megyében” c. pályázat benyújtásával kapcsolatos határozatok
meghozatala

Hertel László: Már az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy részt kíván venni a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton. A pályázat benyújtásához
szükséges az 5 %-os önerő biztosítására vonatkozó vállalás, valamint a pályázati részvételre irányuló
szándékot. A bölcsőde a Sződ, Dózsa György út 216. szám alatti önkormányzati ingatlanban valósulna
meg. A beruházás összege kb. 50.000.000.- forint, az önrész összege maximum bruttó 3.000.000.forint. A pályázat benyújtására szeptember közepén kerül sor. Két határozat meghozatala szükséges a
testület részéről. Az egyik a pályázaton való részvételre a másik az önrész biztosítására vonatkozik.
Kérem, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni.
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk először a pályázaton való
részvételre. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018”
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című pályázati felhíváson részt kíván venni, arra pályázatot kíván
benyújtani.
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hertel László polgármestert
a pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatalára, szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Kérem, hogy szavazzunk az önrész biztosítására. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018”
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című pályázathoz a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére a
pályázathoz szükséges 5%-os önrészt maximum bruttó: 3.000.000.- forint erejéig biztosítja, a
finanszírozás megfelelő ütemezését a megvalósítási időszakban vállalja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A „Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018.” c. pályázaton való részvétellel
kapcsolatos határozat meghozatala

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a települési önkormányzatoknak lehetőségük van
rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére. Erre vonatkozóan az Államkincstár pályázati
felületén lehet a pályázatokat benyújtani. A gazdasági vezetővel egyeztettem, aki javasolta, hogy
2.911.073.- forint összeget jelöljünk meg támogatási igényként. Ezt az összeget a bölcsődei ellátással
kapcsolatos jelentés elmaradása miatt kellett az önkormányzatnak visszafizetnie az államkincstárhoz.
Itt elsősorban arról van szó, hogy egy új bölcsődei nyilvántartási rendszer került bevezetésre, és nem
volt tudomásunk arról, hogy minden hónapban, januártól kezdődően kell a bölcsődei adatokat jelenteni
az Államkincstár felé. Egyébként a hiányosságot már pótoltuk.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen is elhangzott.
Papp István: A pénzügyi vezető részletesen ismertette ennek a pályázatnak a részleteit. A bizottság
javasolja a pályázaton való részvételt.
Hertel László: Támogatom a bizottság javaslatát, az önkormányzat vegyen részt ezen a pályázaton, és
a gazdasági vezető által javasolt összeg megállapítását kérjük. Kérem, hogy a képviselők mondják el
javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Hertel László: Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk a pályázaton való részvételre
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a
„Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018” c. pályázati kiírás tekintetében 2.911.073.- forint
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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4. A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella

ellátásáról

szóló

beszámoló

Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze a képviselő-testület
elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselő-testület a májusi ülésén elfogadta Sződ Község
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi átfogó értékelését, mely értékelés a
Pest Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. A Kormányhivatal 3 pontban kéri az
értékelés kiegészítését. A kiegészítés szövegét a képviselők részére megküldtem. (részletesen ismerteti
a kiegészítés szövegét). Kérem, hogy amennyiben kérdés merül fel a képviselők részéről ezzel
kapcsolatosan szíveskedjenek jelezni.
Hertel László: Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk az értékelés kiegészítésének
elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy A Gyermekjóléti és a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló módosított beszámolóját a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Falunappal kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Minden képviselő részére megküldtük a Falunapi meghívót. A rendezvény
előkészületei a megfelelő ütemben haladnak. Kérem a képviselőket, hogy lehetőség szerint a reggeli
órákban érkezzenek a helyszínre, hogy az előkészületi munkában segédkezzenek. A népkonyhán
babgulyás készül a vendégek részére. A Falunapi rendezvényt szponzorok is támogatják.
A képviselő-testület választott bizottságokat és tanácsnokokat. Kérem, a képviselőket, hogy az
aktuális ügyeket az érintett bizottsághoz, illetve a tanácsnokokhoz továbbítsák. Erre a későbbi
félreértések elkerülése érdekében van szükség.
Egyebek


Kelemen Andrea Sződ, Dózsa György út 98/b szám alatti lakos kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Kelemen Andrea Sződ, Dózsa György út 98/b szám
alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A Sződ, Dózsa György út 98/b üzlet
megnevezésű ingatlan a földhivatali nyilvántartásban lakóingatlanná történő bejegyzéséhez kérte a
testület hozzájárulását. A kérelmet a képviselők részére is megküldtük. Ezzel kapcsolatosan
egyeztettem a Rendezési Terv készítőjével is, aki ennek a kérésnek nem látja akadályát. Amennyiben a
testület a kérelmet jóváhagyja, akkor a most készülő Rendezési Tervben ezt szerepeltetni kell. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Papp István: Amennyiben a testület a kérésnek eleget tesz, akkor az összes üzlet átminősítésére lehet
számítanunk.
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Puskás Szilveszter: Kérdés az, hogy egyáltalán lakóháznak megfelel-e az épület.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A Váci Építéshatósággal egyeztettem, az átminősítésnek nincs
akadálya.
Erdélyi Balázs: Nem olyan egyszerű dönteni ebben az ügyben. Az épület értéke nőni fog, amennyiben
az ingatlan átminősítésre kerül.
Papp István: A használatbavételi engedélyben meg van határozva, hogy az épületnek mi a funkciója.
Erdélyi Balázs elhagyja a tanácskozótermet.
Juhász István: Én arra lennék kíváncsi, hogy ennek a lakásnak mekkora a telekkönyvi területe. Egy
üzlethez nem tartozik udvar és az üzlet előtti terület.
Hertel László: Az üzletek tulajdonosai megvásárolták az üzletek mögötti területet, mely tartalmazott
egy szolgalmi utat is. Ezt az utat végül is a tulajdonosok úgy szüntették meg, hogy mindenki
hozzákerítette a saját területéhez, és kijáratot nyitott az önkormányzat tulajdonában lévő területre, azaz
a jelenlegi dísztérre. Térjünk vissza a kérelemhez.
Papp István: Amennyiben a kért ingatlan lakás lesz, akkor ennek jogi következménye lesz.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az lesz a következménye, hogy az üzletek helyett lakások lesznek.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy a testület napolja el ezt az ügyet a következő ülésre, és vizsgáljuk
meg a terület használatának kérdését is.
Dávid Tamás: Nem értem, miért kell ezt elnapolni?
Puskás Szilveszter: Az a kérdés, hogy a képviselő-testület mit szeretne.
Juhász István: Véleményem szerint rendeltetésszerűen kellene használni ezeket az épületeket.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: Az üzletek területhasználata egy másik kérdés, amit a testület a
következő ülésen tudna megtárgyalni a pontos előterjesztést követően.
Puskás Szilveszter: Igen, ez egy másik kérdés, de ezt is tisztázni kell.
Papp István: Nincs-e az érintett ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lap, építésügyi iratok?
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: De igen van.
Hertel László: Akkor kérem, hogy hozzuk be, és nézzük át azokat.
A képviselők megtekintik a fenti dokumentumokat.
Hertel László: A testületnek el kell döntenie, hogy marad-e az eredeti funkciója az épületnek, vagy ez
módosításra kerül. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat.
Papp István: A használatbavételi engedély alapján 27,6 m2 az épület alapterülete. Ez a határozat nem
tükrözi a valóságot, ugyanis a tetőtér beépítése nem szerepel rajta.
Hertel László: Ezzel kapcsolatosan milyen engedélyt kértek és kaptak azt az Építéshatóság tudná
megmondani.
Puskás Szilveszter: Ilyen ügyekben nem a személyes kapcsolatok a fontosak, a község érdekét kell
nézni.
Hertel László: A kérdés az, hogy a testület akar-e változtatni az épület funkcióján, vagy nem. A
butiksor Faluközponnak van a Rendezési Tervben jelölve.
Dávid Tamás: Az épület területe alkalmatlan lakás céljára.
Hertel László: Akkor összegezve az elhangzott javaslatokat először szavazzunk arra vonatkozóan,
kérem, hogy a Sződ, Dózsa György út 98/b szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan átminősítésére
irányuló kérelmet a képviselő-testület: nem támogatja. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Dózsa György út 98/b
szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan átminősítéséhez nem járul hozzá, Kelemen Andrea erre
irányuló kérelmét elutasítja.
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Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám növelésének engedélyezése

Hertel László: Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot ismertesse a képviselőkkel.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Csupafül Óvoda és
Mini Bölcsőde vezetője kéréssel fordult az intézmény fenntartóhoz. Kérte, hogy a Méhecske csoport
létszámának módosításához a testület úgy járuljon hozzá, hogy a csoportba járó egy fő sajátos nevelési
igényű gyermeken kívül 25 fő legyen a csoport létszáma. Az tudni kell, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermek 3 fő létszámnak felel meg.
Dávid Tamás: A gyermek fejlődése érdekében meg kell hoznunk ezt a döntést.
Hertel László: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan. Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül Óvoda és
Mini Bölcsőde Méhecske csoportjában nevelt sajátos nevelési igényű gyermek mellett a 25 fős
csoportlétszám betöltésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester


dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

0260/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának kezdeményezése

Hertel László: Hosszas egyeztetés után a Duna-Ipoly Nemzeti Park hozzájárult az Ipari Park
megvalósításához. Arról tájékoztattak, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyeztetett a
Földművelésügyi Minisztériummal, ahol elmondták, hogy a terület azért került át Nemzeti Park
megjelölésre, mert egy helyrajziszámon szerepelt a Nemzeti Park a szántóval. Ezután ez a terület
megosztásra került, és így alakult ki a 0260 hrsz-ú Nemzeti Park és a 0260/1 hrsz-ú szántó terület,
amely az önkormányzat tulajdonában van.
Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Park a Földművelésügyi Minisztériummal történt egyeztetésről elküldte
számunkra az állásfoglalást, melyben a 0260/1 hrsz-ú területen az Ipari Park megvalósulása ellen
kifogást nem emel.
Javaslom, hogy a 0260/1 hrsz-ú ingatlan belterületi iparterület legyen, és az önkormányzat
kezdeményezze a művelési ág megváltoztatását, és művelési ágból történő kivonását. Kérem a
képviselőket, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni.
Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2018.(IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi a Sződi 0260/1
hrsz-ú, szántó megnevezésű, (6.4716 ha területű), külterületi ingatlant átminősítését belterületi
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iparterületté továbbá kezdeményezi a terület művelési ág változását, és a művelésből történő
kivonását.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Dávid Tamás: Azt szeretném megkérdezni, hogy az ivócsapot sikerült-e a játszótéren megjavítani?
Hertel László: Jeleztem a Falugazda felé már régebben, hogy az ivócsap nem működik. JuhászIstván
elmondta, hogy már megnézte a csapot, megállapította, hogy a nem rendeltetésszerű használat miatt
tönkre ment, valószínű, hogy ki kell cserélni, melyhez szét kell bontani az építményt is.
Dávid Tamás: Közvetíteni szeretném a védőnő kérését. A védőnői és gyermekorvosi rendelőbe
mindenképp szükség lenne egy légkondicionáló berendezés beszerelésére. A gyermekorvosi rendelő
nagy melegben elviselhetetlen.
Hertel László: Gondolom, hogy még a védőnői rendelőn kívül több helyre is szükséges lenne a
légkondicionáló berendezés. Az, hogy hova és hány helyre helyezünk el klímaberendezést, az az
önkormányzat pénzügyi helyzetétől is függ, hiszen ennek nemcsak telepítési, üzemeltetési, hanem
szervízköltsége is van, amely jelentős összeg. A képviselő-testület vizsgálja meg és döntsön arról,
hogy hová szereltet fel klímaberendezést. Az viszont valószínű, hogy itt nemcsak a rendelőről, hanem
a váróról is szó lehet.
Puskás Szilveszter: Az óvodai tornaterem légkondicionáló berendezésével együtt lenne célszerű
telepíteni.
Hertel László: A berendezések telepítésére árajánlatokat fogok kérni, és azokat a testület elé
terjesztem.
Dávid Tamás: A DSE-be járó gyermekek szüleinek kérését szeretném tolmácsolni. Tudomásom
szerint jelenleg egy csapat van, aki 17.00 órától használja a műfüves pályát. Egy korábbi képviselőtestületi döntés alapján a DSE 17.00 óráig használhatja térítésmentesen a pályát. A szülőknek az a
kérése, hogy hétköznap 18.30 lehessen használni a DSE-nek térítésmentesen a műfüvespályát,
természetesen amennyiben nincs bérlési igény az adott időre.
Azért kérem ezt a testülettől, mert a gyermekek 75%-a sződi, és Sződligetre járnak focizni, heti két
alkalommal.
Puskás Szilveszter: Ez a pálya azért készült, hogy a lehető legjobban legyen kihasználva, főleg
sződiek által.
Juhász István: Azt szeretném megkérdezni Dávid Tamás képviselő úrtól, hogy mi a különbség a
Dunamenti Régió és a DSE között. Miért nem lehet a sződi nagypályát használni? A DSE egy iskolai
egyesület a Dunamenti Régió pedig egy civil szervezet. Mindkettőben Kolumbán Attila vezető
szerepet játszik. A két szervezetnek szinte ugyanazok a tagjai. Tudom, hogy sok nem sződi gyerek is
jár a DSE edzéseire. Sződligetre nem azért járnak focizni, mert ott is műfüves pálya van. Ott is a
focipályán játszanak, és ezt ugyanúgy megtehetnék a sződi focipályán is. Annak, hogy Sződligetre
járnak, egészen más okai vannak.
A képviselő úr részletesen ismerteti az okokat.
Hertel László: Kérem a Sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy vizsgálja meg Dávid Tamás által
közvetített szülői kérést, és a következő testületi ülésen terjessze elő javaslatát. .
A képviselők elfogadják a polgármester úr javaslatát.
Puskás Szilveszter: Szeretném a képviselők figyelmét felhívni, hogy változások történtek Sződ
Község WEB lapja tekintetében. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben valakinek észrevétele van
ezzel kapcsolatosan, kérem, hogy jelezze hogyan tudnánk használhatóbbá és szebbé tenni a
honlapunkat.
Jelezni szeretném, hogy szeptember 13.-án lesz a lapzárta a Sződiek Híradója őszi számának. Kérem a
képviselőket, hogy aki írni kíván az újságba, az említett határideig juttassa el hozzám.
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, az ülést 20.10 órakor bezárom.

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

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

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