J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. október 26. napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:
1. A 2019. évi adókról és egyéb térítési díjak emelésével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Az „Együtt a Gyermekekért” Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmének
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Az M2 autóút építésével kapcsolatosan, a Sződ Község Önkormányzat
tulajdonában lévő 0210/4 hrsz-ú, és a 0261/4 hrsz-ú ingatlanok egy részének
kisajátítására irányuló megkeresés ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. Egyebek
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 a mai ülésen nem tud részt venni. A mai ülés
jegyzőkönyvhitelesítőjének
Erdélyi
Balázs
képviselőt
javaslom.
A
képviselő-testület
jegyzőkönyvhitelesítőnek Erdélyi Balázs képviselőt 6 igen szavazattal elfogadja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja.

1. A 2019. évi adókról és egyéb térítési díjak emelésével kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: A képviselők részére megküldésre került a 2019. évi helyi adókkal, térítési díjakkal
kapcsolatos előterjesztés, valamint a Pénzügyminisztérium által megküldött helyi adómértékek
valorizációjáról szóló tájékoztatás.
Az étkezési térítési díjak tekintetében még egyeztetetésre kerül sor az élelmezésvezetővel, valamint
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalni fogja az előterjesztést. A kiküldött anyag egy
munkaanyag. Az adókkal térítési díjakkal kapcsolatos döntést a képviselő-testületnek november 30.
napjáig kell meghoznia. Erre a következő képviselő-testületi ülésen kerül majd sor.
2. Az „Együtt a Gyermekekért” Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmének
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az „Együtt a Gyermekekért” Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez. Anyagi támogatás
megállapítását kérik egy karácsonyi kézműves foglalkozás megszervezéséhez. 30.000.- forint a
kért támogatás összege. Azt el kell mondanom, hogy az általuk, nyáron szervezett kézműves tábor
nagy sikert aratott a gyermekek körében.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat, véleményüket a kérelemmel kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Mindenképp javaslom a támogatás megállapítását, hiszen ez a foglalkozás a
gyermekek érdekét szolgálja.
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Papp István: Én is javaslom a kért összeg megállapítását.
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
89/2018.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Együtt a Gyermekekért”
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat részére, a karácsonyi kézműves foglalkozás megszervezése
céljából 30.000.- forint támogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Az M2 autóút építésével kapcsolatosan, a Sződ Község Önkormányzat
tulajdonában lévő 0210/4 hrsz-ú, és a 0261/4 hrsz-ú ingatlanok egy részének
kisajátítására irányuló megkeresés ismertetése
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az M2 gyorsforgalmi autóút építésével
kapcsolatosan már sor került az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanrész
kisajátítására. Akkor a képviselő-testület nem járult hozzá a terület térítésmentes átadásához,
kérte a kisajátítási eljárás lefolytatását. Az eljárás eredményeképpen az önkormányzat
539.288.- forint összeget kapott. Most újabb kérelem érkezett két ingatlan tekintetében.
Mindkét ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar
Állam részére. (részletesen ismerteti az érintett ingatlanokat)
Javaslom, hogy ne döntsön most sem másképp a testület, ne adja át az önkormányzat
térítésmentesen az ingatlanokat, hanem kérjük a kisajátítási eljárás lefolytatását.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
Papp István: Egyetértek a polgármester úrral, kérjük a kisajátítási eljárás lefolytatását.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2018.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonában lévő 0261/4 hrsz-ú, 25 m2 területű, kivett saját használatú út
megnevezésű, és a 0210/4 hrsz-ú, 242 m2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlanok
tulajdonjogát térítésmentesen nem adja át a Magyar Állam részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert, hogy kezdeményezze az érintett
területek tekintetében a kisajátítási eljárás lefolytatását.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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4. Egyebek


A Védőnői rendelő és a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde épületébe történő
klímarendszer telepítésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása

Hertel László: Az elmúlt ülésen már szó esett a védőnői rendelő és a Sződi Csupafül Óvoda
és Mini Bölcsőde épületeiben történő klímarendszer telepítéséről. A három ajánlat
megérkezett az önkormányzathoz, melyet megküldtünk a képviselők részére is. A három
ajánlat jelentősen eltér egymástól. Én azt javaslom, hogy a Vígh Róbert által adott ajánlatot
fogadja el a testület. Ez az ajánlat nem a legalacsonyabb, nem a legmagasabb. A vállalkozó
964.565.- forint értékű ajánlatot adott a két intézmény tekintetében. Az ajánlatok
összehasonlítása során megállapítást nyert, hogy az általa adott ajánlat műszakilag a
legmegfelelőbb. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az elhangzottakkal
kapcsolatosan.
Papp István: A legalacsonyabb árajánlatban szereplő berendezések alacsonyabb
teljesítményűek, mint a polgármester úr által javasolt ajánlatban. Egyetértek a polgármester úr
javaslatával.
Hertel László: Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2018.(X.26.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyermekorvosi rendelő
épületébe és a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde tornatermébe a klímaberendezés
telepítésével Vígh Róbert (2600 Vác, Zöldfa utca 38) vállalkozót bízza meg, bruttó: 964.565.forint vállalási árért.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási Szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, az ülést 20.55 órakor bezárom.

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

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

-------------------------------------------Erdélyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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