J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2018. november 29. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde 2017/2018 nevelési év működéséről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, Puskás Szilveszterné intézményvezető
2. Helyi adórendeletek, térítési díjak, bérleti díjak, temetői szolgáltatási díjak
felülvizsgálata
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Önkormányzati utak kátyúzására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. A 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
5. Egyebek

Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, az intézményvezető asszonyt
és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselő jelezte, hogy a mai ülésen
nem tud részt venni. Papp István nem jelezte távollétét. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének Juhász István
képviselőt javaslom. A képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőnek Juhász István képviselőt 5 igen
szavazattal elfogadja.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi ponton belül az alábbi ügyek kerülnek
megtárgyalásra:




Az Ipari Park megvalósításával felmerülő költségekkel kapcsolatos tájékoztatás
A belterületi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde és a Közalkalmazotti Tanács kérelmének
megtárgyalása (zárt ülés keretében)


Papp István képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 főre módosul
A képviselő-testület a kiegészített napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadja.
1. A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde 2017/2018 nevelési év működéséről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Az intézményi beszámolót a képviselők részére megküldtük. Az óvoda a legnagyobb
önkormányzati intézmény. Az intézmény működésére leutalt állami támogatás kizárólag a működésre
elegendő, a fejlesztések finanszírozása az önkormányzat tartalékkeretéből lehetséges. Az önkormányzat
tartalékkeretéből összesen 10 millió forintot kellett visszafizetni a többlet gyermeklétszám jelentése miatt.
Ebben az évben több mint 14 millió forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket az intézményben a
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tartalékkeretünk terhére. Bővült az udvari játszótér, a gumilapok lecserélésre kerültek. A jövő év
márciusában az óvoda tornatermébe klímaberendezés telepítünk.
Kérem az intézményvezetőjét, amennyiben szükséges szíveskedjen a beszámolót kiegészíteni. Továbbá
amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan kérdés merülne fel, kérem a képviselőket, hogy jelezzék.
Puskás Szilveszterné: Köszöntöm a polgármester urat, a jegyzőasszonyt a testület tagjait. Az elmúlt nevelési
évre vonatkozó adatokat, tényeket tartalmazza a beszámoló. A beszámoló olyan formátumban készült el,
amely a jelenlegi előírásoknak megfelel. Tájékoztatom a képviselőket, hogy tegnapelőtt lezajlott az
intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése. Az ellenőrzés nagyobb részben szakmai dolog, gazdasági dolgokat nem
vizsgáltak. Közel negyven dokumentumot néztek át, illetve a teljes óvodapedagógusi dokumentációt is
áttekintették. Elfogadták azokat a kérdőíveket, amelyeket az intézmény készíttetett a szülőkkel az
ellenőrzéssel kapcsolatosan, vizsgálták a szülőkkel, és a szakmai szervekkel fenntartott kapcsolatunkat. Az
elektronikus napló vezetését örömmel vették. A felügyelők örömmel nyugtázták, hogy számos nevelési
dolgot végzünk az intézményben, amely nem kötelező, pl. néptánc, testtartásjavító torna, drámapedagógia.
Elcsodálkoztak azon, hogy az intézményben még nem volt pedagógushiány, holott a környékbeli
intézményekben ez komoly problémát jelent. Minden csoportból két szülőt és óvodapedagógust
interjúztattak az óvodai neveléssel kapcsolatosan. A vizsgálat végén az egyik szakértő elmondta, hogy a
szülők véleménye szerint a szülői közösség sok mindenben részt vesz, ajándéknak tekintik, hogy ide
járhatnak óvodába a gyermekeik. Egy szakmai szervezettől ez az elismerés igen nagy dolog. Az ellenőrzés
során elmondtam, hogy a környékbeli óvodákból a mi óvodánkba is ellátogatnak óvodapedagógusok
tapasztalatszerzés céljából, mert az önkormányzat sokféle továbbképzést finanszíroz számunkra, és ezek
tapasztalatait osztjuk meg a kollégákkal. Elmondtam azt is, hogy az az önkormányzat évente egy alkalommal
kirándulást finanszíroz részünkre, illetve a községi rendezvényeken is részt vesz intézményünk.
A szakértők nem találtak semmi kifogásolni valót sem az adminisztráció sem a szakmai dolgok tekintetében.
Fejlesztendő területet nem tudtak előírni intézményünknek. Megkérdezte az egyik szakértők, hogy mikor
volt jutalmazás az intézménynél. Azt válaszoltam, hogy nincs lehetőség erre a dologra. Azt mondták, hogy a
fenntartó feladata a jutalmakat megállapítani.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzatnak az intézményünk számára nyújtott eddigi támogatást,
igyekszünk az elvárásoknak megfelelni. A legnagyobb elismerés részünkre a szülők elismerő véleménye
volt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az ellenőrzés napján az AUDI gyár 165.000.- forint értékben biztosított sport
felszereléseket.
Erdélyi Balázs: Gratulálok az intézménynek a kiváló eredményhez.
Hertel László: A normatív támogatásokból az intézményt nem lehet fejleszteni, ez csak az önkormányzat
tartalékkeretéből lehetséges. Az intézmény eredményes működéséhez a feltételeket biztosítani kell. Sajnos az
óvoda működéséhez leutalt normatív támogatás nem fedezi teljes mértékben az óvoda kiadásait.
Évek óta több gyereklétszámra igényeljük a normatívát, mint ahány gyerekre azt el lehetne számolni. Ennek
eredményeként, ebben az évben több mint 10 millió forintot kell visszafizetnie az önkormányzatnak a
jogosulatlan támogatás igénybevétele miatt. Ezt az összeget az önkormányzat tartalékkeretéből lehet csak
biztosítani, mivel az óvoda költségvetése erre nem ad fedezetet. Az önkormányzat által biztosított óvodai
fejlesztések kizárólag az önkormányzat tartalékkeretéből valósulhatnak meg. Jelenleg az önkormányzat
tervezhető költségvetése, - mely az állami normatívákból, és a helyi adóbevételekből áll - nem nyújt
lehetőséget arra, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre, és jutalmakat állapítsunk meg. Viszont az önkormányzat
egyéb bevételei (különböző üzleti tevékenységek) és esetleges bérmegtakarítások erre lehetőséget
biztosítanak. Mivel ebben az évben a képviselő-testület sikeres üzletkötéseinek köszönhetően jelentős
többletbevétel keletkezett, a képviselő-testületnek lehetősége nyílik a jó és eredményes munkát elismerni.
Nagyon dicséretes, öröm számunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy az intézményben ilyen magasszintű
nevelés folyik.
Puskás Szilveszterné: A bölcsődés gyermekek tekintetében okoz problémát a normatíva kérdése. Azt tudni
kell, ha egy hónapban 10 napot hiányzik egy gyermek a bölcsődébe, akkor az egész hónapra nem jár az
állami normatíva. A nevelői létszám adott, ezt nem befolyásolja, hogy hány gyermek beteg, a nevelő akkor is
állományban van. Csoportokat nem lehet összevonni, mert akkor nem lehet minőségi nevelést biztosítani.
Juhász István: Az intézményvezető is elmondta az elismerést, a környékbeli településeken is elismerik az
intézmény munkáját. Én ezúton is szeretném megköszönni az intézmény munkáját.
Papp István: Honnan jöttek az ellenőrök?
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Puskás Szilveszterné: Az Oktatási Hivatal előírja kötelezően ezeket az ellenőrzéseket. Az
intézményvezetőket a vezetői ciklus 2 és 4 évében ellenőrzik, az intézményeket pedig 5 évenként. Erre a
feladatra kiképeznek szakértőket, aki magasabb képzettségűek, mint mi. Ilyen szakértők voltak nálunk is.
Egyértelműen és kizárólag szakmai ellenőrzés volt.
Puskás Szilveszter: Keveredik a szakmai dolog a fenntartással. Az önkormányzat mit vár el magától, mint
fenntartó. A szakmai dolgot a fenntartással nem szabad keverni. A pénzügyi fedezetet nem lehet keverni a
szakmai véleménnyel.
Hertel László: Ez igaz, de a képviselő-testületnek elsődleges célja az, hogy az önkormányzat a
működőképességét fenntartsa, ne legyenek kifizetetlen számlái, és amennyiben ez teljesül, abban az esetben
van lehetőség arra, hogy a jól elvégzett munkát jutalmazzuk.
Puskás Szilveszter: Tudomásul kell venni, hogy a jó szakembereket meg kell fizetni.
Hertel László: Ha van miből. Sajnos önkormányzatunknak jelentős többletkiadást jelent, hogy a
köztisztviselők bérére leutalt normatív támogatás rendkívül alacsony, és a munkaerő megtartása érdekében az
önkormányzatnak jelentős plusz költséget jelentett a saját erőből történő bérfejlesztés is. Azt, hogy a jövőben
is el tudjuk ismerni dolgozóink jó munkáját, arra kell törekednünk, hogy az önkormányzat bevételeit növelni
tudjuk. Ilyen lehetőség pl. az Ipari Park hasznosításából származó többletbevétel, valamint új vállalkozások
betelepüléséből származó adóbevétel. Ha ezt elérjük, abban az esetben nem lesz probléma a dolgozóink
munkájának jutalmazása sem.
Puskás Szilveszterné: Az óvónők munkáját az Oktatási Törvény határozza meg, a költségvetés
felhasználását pedig a fenntartó határozza meg. Az Oktatási Minisztérium felé nem mondhatom, hogy azért
nem becsülik meg a pedagógusokat, mert nincs rá pénzügyi fedezet és a MÁK-hoz kell fordulni, hogy mi
ennek az oka. 24 éve vagyok vezető, régen is úgy volt, hogy a teljes normatívát soha nem kapta meg az
intézmény, mindig az önkormányzat egészítette ki 40-50 %-kal a költségvetést.
Hertel László: A MÁK átlagbért utal le a bérek fedezésére. Amennyiben az óvodában több az idősebb,
magasabban képzett szakember, abban az esetben már nem biztos, hogy fedezi a béreket a támogatás. Régen
is úgy volt, hogy az önkormányzatnak az adóbevételeiből kellett támogatni az intézményeket, viszont állandó
anyagi probléma volt, fejlesztésre azt lehet mondani, hogy egy fillér sem volt.
Puskás Szilveszterné: A fenntartónak mindig is volt és lesz is kötelezettsége az intézmények tekintetében.
Hertel László: A fenntartóként ebben az évben 14 millió forintos fejlesztést valósítottunk meg az
intézményben.
Puskás Szilveszterné: A szakértő megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a dolgozók plusz feladatot
vállalnak, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Erre azt válaszoltam, hogy az óvónők szeretik a munkájukat,
szeretnének a szülők kedvében járni. Sajnos oda fogunk eljutni, hogy megbecsültség hiányában a jól képzett
szakemberek el fogják hagyni a pedagógusi pályát.
Erdélyi Balázs: Köszönjük szépen az intézményvezetőnek a beszámolót, jó volt hallani az intézmény
tekintetében az elismerő szakvéleményt.
Hertel László: Az intézmény szakmai munkájával én is tisztában vagyok, és valóban elismerést érdemel. De
erről majd a zárt ülés keretében tárgyaljunk tovább. Térjünk vissza a beszámolóhoz. Kérem a vezetőt, hogy a
testület elismerését továbbítsa a nevelők részére. Van-e további kérdés, hozzászólás a képviselők részéről a
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül Óvoda és
Mini Bölcsőde 2017/2018 nevelési év működéséről szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Megköszöni az intézményvezetőnek az ülésen való részvételt.
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Puskás Szilveszterné elhagyja a tanácskozótermet.
2. Helyi adórendeletek, térítési díjak, bérleti díjak, temetői szolgáltatási díjak
felülvizsgálata
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az októberi ülésen már szóba került a helyi adókkal
kapcsolatos tájékoztatás, illetve a lehetséges módosítás. Akkor elhangzott, hogy a testület nem kíván adót
emelni a 2019. év tekintetében. Az élelmezésvezető nem javasolja a térítési díjak emelését, az
alpolgármester úr sem javasol hirdetési díj emelést.
Az adóügyi ügyintéző és a jegyzőasszony javaslata alapján az építményadó tekintetében mindenképpen
módosítani kell a rendelet. A további helyi adók tekintetében nem javasolnám az adóemelést. Kérem a
jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a rendeletmódosítás indokolását.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Sződ Község Képviselő testülete 2016 évben megalkotta a helyi
adókról szóló 6/2016.(XI.24.) számú önkormányzati rendeletét.
Az építmény adók tekintetében a rendeletet 2017 évben módosította a testület.
Ennek oka az volt, hogy egyre több lakóingatlant vásároltak meg cég nevére, így a magánszemélyek
kommunális adója nem vethető ki ezekre az ingatlanokra.
3.§. (3) Adóköteles továbbá az önkormányzat illetékességi területén lévő lakóingatlanok közül az,
melyet vállalkozás, cég nevére vásárolnak meg és az ingatlan nyilvántartásban az
ingatlantulajdonosa jogi személy.
Ezzel a módosítással a vállalkozások nevére megvásárolt lakóházak tulajdonosai részére kivetettük az
építmény adót. Azonban egy esetben az adóalany jelezte, hogy nem folytat az ingatlanban tevékenységet
csak lakás céljára használja, s kéri az adó elengedését a tevékenység megkezdéséig.
Hivatkozott arra, hogy a rendelet 4.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben gazdasági
tevékenység nem folyik az épületben a tevékenység megkezdéséig mentesül az adóalany az adó
megfizetése alól.
Javaslom, a rendelet alábbi ponttal való kiegészítését:
3.§(4) Ezen lakóingatlanok tekintetében nem kérhető mentesség abban az esetben sem, ha ipari,
kereskedelmi, szolgáltató tevékenység nem folyik az ingatlanban, de azt lakást céljára használják.
Hertel László: Az adókkal kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta. Kérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa ezzel kapcsolatosan a képviselőket.
Papp István: A bizottság a héten megtárgyalta a helyi adókkal kapcsolatos előterjesztést, és javasolja az
előterjesztésben szereplő módosítást az építményadó tekintetében.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele
van, szíveskedjen jelezni. Amennyiben az adórendelet módosításával kapcsolatosan további hozzászólás
nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbiak
szerint módosítja a helyi adókról szóló rendeletét:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018.(XI.29.) SZÁMÚ RENDELETE A 6/2016.(XI.24.) SZÁMÚ, A HELYI ADÓKRÓL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016.(XI.24.) számú, a helyi adókról szóló
rendeletét a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Önkormányzati utak kátyúzására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
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Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy árajánlatot kértem attól a vállalkozótól, aki a községben
az önkormányzati utak aszfaltozását is végezte. (részletesen ismerteti az ajánlat tartalmát) A munkálatok
elvégzésére a meglévő utak állagmegóvása érdekében van szükség. Az Árpád utca, a Rákóczi utca, a Rátóti
utca érintett főleg a javítás tekintetében, de természetesen az összes utcát felmértük.
Puskás Szilveszter: A József Attila utca és a Dózsa György út kereszteződésében javaslom az útjavítást.
Hertel László: Ezt a szakaszt is felmértük a bejárás során.
Az árajánlatot összehasonlítottam az önkormányzathoz érkezett útjavításra vonatkozó ajánlatokkal,
azonban jobb ajánlatot nem találtam az OTYS Kft ajánlatánál. A javítás pontos költségét majd a
munkálatok elvégzése után lehet megállapítani. A vállalkozó tonna árat adott meg, és a felhasznált anyag
függvényében kerül megállapításra az ár. Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Papp István: Kivágással javítják a kátyúkat?
Hertel László: Igen.
Papp István: Javaslom, hogy fogadjuk el az OTYS Kft ajánlatát.
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
95/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község belterületén lévő,
önkormányzati tulajdonú közutak kátyúzási munkáinak elvégzésével az OTYS KFT-t (2030 Érd,
Bádogos u. 57.) bízza meg. A kátyúzási munka vállalási ára bruttó: 60.960.- forint/ tonna, amely
bár magában foglalja az előkészítést, marást, emulzió permetezést, és AC 11. j. aszfalt
bedolgozás átlag 4-6 cm vastagságban.
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 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület
elé, de a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta.
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabály 32.§ (3) Helyi önkormányzati költségvetési
szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző,
illetve főjegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig.
Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év
december 31-ig hagyja jóvá. 2019. évre két ellenőrzés meghatározása elegendő.
A cég három terület ellenőrzését javasolja, melyből kettőt kellene kiválasztani.
A három terület a
Kormányzati funkció szerinti könyvelések, elszámolások ellenőrzése;
Óvodai normatíva igénylés ellenőrzés
Házipénztári kifizetések, pénzkezelés ellenőrzése.
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Amennyiben év közben más vizsgálat végzését tartja fontosnak a testületnek van lehetőség a módosításra.
Egy téma vizsgálata 4 munkanap, 100.000 Ft + Áfa /vizsgálat díjazás. Javaslom, hogy az óvodai normatíva
ellenőrzést, és a kormányzati funkció szerinti könyvelések, elszámolások ellenőrzését fogadja el a testület.
Papp István: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a jegyzőasszony javaslatával egyetértett, a
Kormányzati funkció szerinti könyvelések, elszámolások ellenőrzése, és az Óvodai normatíva igénylés
ellenőrzése területeket javasolja a 2019. évi Közbeszerzési Tervben szerepeltetni.
Hertel László: Kérem, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen
és jelezze. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja Sződ Község
Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét:
a. Kormányzati funkció szerinti könyvelések, elszámolások ellenőrzése
b.Óvodai normatíva igénylés ellenőrzése
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Egyebek


Az Ipari Park megvalósításával felmerülő költségekkel kapcsolatos határozathozatal

Hertel László: Mint már korábban tájékoztattam a képviselőket, az önkormányzat az Ipari Park
megvalósítására vonatkozóan 200 millió forint támogatást nyert el, mely összeghez az
önkormányzatnak 22.221.585.-forint önerőt kell biztosítania. A támogatási szerződés aláírásra került.
A beruházás elszámolható költségei között több olyan kiadás nem szerepel, melyek kifizetése nélkül a
beruházást nem lehetne megvalósítani. Ilyen kiadás a közbeszerzési eljárás lefolytatásának a költsége,
a műszaki ellenőr munkadíja, valamint a DMRV hálózat bővítésének a költsége. (részletesen ismerteti
a pontos összegeket) Összesen ezek a kiadások a 22.221.585.- forint önerőn felül többletköltséget
jelentenek.
Puskás Szilveszter: Mit tartalmaz a pályázati összeg?
Hertel László: részletesen ismerteti a pályázati támogatás tételeit.
A pályázati támogatáson felüli kiadásokat az önkormányzat tartalékkerete terhére kell biztosítania az
önkormányzatnak. Az tudni kell, hogy 2020-ig kell befejezni a beruházást, és 2023-tól lehet bevétele
ebből a beruházásból az önkormányzatnak. 3.238.000.- forint összegű Gazdasági megállapodást
küldött a DMRV ZRT az önkormányzatnak, az ipari terület vízellátásának biztosítása érdekében.
Amennyiben ez az összeg nem kerül kifizetésre, abban az esetben nem kerül kiépítésre a vízhálózat.
Ezzel kapcsolatosan egyeztettem a DMRV illetékes személyével, és abban állapodtunk meg, hogy az
önkormányzat írjon egy kérelmet a szolgáltatónak, hogy ez az összeg csak akkor kerüljön
megfizetésre, ha a beruházás megvalósul. A betelepülő vállalkozások a vízigényüknek megfelelően
fogják megfizetni ezt az összeget.
Puskás Szilveszter: Mekkora területet lehet majd értékesíteni?
Hertel László: Mind a 6,4 hektárt.
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Puskás Szilveszter: Az ipari parknak minimum 0 szaldósnak kell lennie, hogy az odatelepülő
vállalkozások az iparűzési adójukkal hasznot hozzanak az önkormányzatnak. Mikor lesz ez a
beruházás 0 szaldós, a 223 millió forint megtérülését nem látom.
Hertel László: Az önkormányzat a teljes beruházás összegéből önrészként 23 millió forintot biztosít.
A beruházást 2020-ban fejeződik be, ezután az önkormányzat a területet bérbe adja, ebből is egy
szerényebb bevétel származik. 2023 után lesz lehetőség nagyobb bevételre, amikor a 4,4 ha területet
értékesíthetjük. Mivel a terület 6,4 ha-os 2 ha területet a művelési ág kivonása után, akár már jövőre is
értékesíteni tudjuk.
Puskás Szilveszter: Egy problémát látok, mégpedig, hogy a szállítási útvonal keresztmetszete szűkös.
A 2/A gyorsforgalmi úton sok lehajtót készítettek, nem lehetett volna a Neveleknél is egy lehajtót
kialakítani.
Hertel László: A Felsőgöd és a Sződ-Sződligeti lehajtó egymáshoz való közelséges nem tette lehetővé
újabb lehajtó kialakítását.
Puskás Szilveszter: A logisztikai keresztmetszet szűkössége szabhat gátat az ipari park teljes
kihasználtsága tekintetében. Valamiféle megközelítést kellene találni az ipari területre.
Papp István: A szűk keresztmetszet a József Attila utcát jelenti, főleg az utca végén lévő szakaszon.
Puskás Szilveszter: Amikor aktuális lesz, javasolni fogom, hogy a József Attila utca végén
körforgalom kerüljön kialakításra. Ennek főleg akkor lesz jelentősége, ha az Ipari területen is
megkezdődik a tevékenység.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy hatalmazzon fel a testület, arra, hogy a DMRV Zrt részére
az korábban említett levél megküldésre kerüljön.
Papp István: Természetesen támogatom a levél megküldését.
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
97/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hertel László polgármestert,
hogy a Vállalkozói Park területén létesítendő ivóvíz hálózat kiépítésével kapcsolatosan, a főművi
fejlesztési hozzájárulás megfizetésének halasztását kérje a szolgáltatótól oly módon, hogy a
fejlesztési hozzájárulás összegét a Vállalkozó Parkba betelepülő vállalkozások az ivóvíz
igényeinek arányában fizessék meg a szolgáltató részére, az ivóvíz igényük benyújtásával
egyidejűleg.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” c. pályázattal
kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2019. január 23. napjától ismételten lehetőség
nyílik a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére pályázni. A tervek már elkészültek, a
pályázatot az elsők között kívánjuk benyújtani. Az önkormányzat pályázatíró cége már megkezdte az
előkészítő munkát. Önkormányzatunk ismételten a Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz elvezetésére
kíván pályázni. A beruházás értéke hozzávetőleg 90 millió forint, az önkormányzati önrész 5 %, aza
4,5 millió forint. A testületnek egy olyan tartalmú határozatot kellene meghoznia, hogy részt kíván
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venni ezen a pályázaton. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dávid Tamás: Természetesen támogatjuk a pályázat benyújtását.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2018.(XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz
elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" c. pályázaton. (A pályázati
felhívás kódja: PM_CSAPVIZGAZD_2018).
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére a p á l y á z a t i
e l ő í r á s s z e r i n t i 5 % - o s ö n r é s z t maximum bruttó 7.500.000.- forint erejéig
biztosítja. A Képviselőtestület meghatalmazza a Polgármestert a pályázat
beadásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
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, zárt ülést rendelek el, az utolsó napirendi pont megtárgyalása tekintetében.
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül)
Hertel László: A zárt ülés bezárását követően, mivel további megtárgyalandó napirendi pont nincs, az ülést
21.20 órakor bezárom.

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

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

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