J E GYZ Ő K Ö NYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2019. január 31. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:

1. Sződ Község Képviselő-testület 2019. évi Munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Előzetes tájékoztatás
költségvetéséről
3.
4.
5.
6.
7.

az

önkormányzat

és

az

intézmények

2019.

évi

Előterjesztő: Hertel László polgármester
A 2019. évi fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Sződ Község Önkormányzata
közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Burda Mihályné Sződ, József A. u. 2. szám alatti lakos által benyújtott, a sződi
417 hrsz-ú ingatlan megosztására irányuló kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
A Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány tagságában történő változások
megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Egyebek
 Tájékoztatás a Sződi BLSE által 2019. április hónapban szervezendő
jótékonysági labdarúgó mérkőzésről
 Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselőasszony és Puskás
Szilveszter alpolgármester úr jelezték, hogy később érkeznek az ülésre. A mai ülés
jegyzőkönyvhitelesítőjének
Dávid
Tamás
képviselőt
javasolja.
A
képviselő-testület
jegyzőkönyvhitelesítőnek Dávid Tamás képviselőt 5 igen szavazattal elfogadja.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi ponton belül az alábbi ügyek kerülnek még
megtárgyalásra:





Csorba Éva Sződ, Dózsa György út 93. szám alatti lakos, gyermekének a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsődébe történő felvételére vonatkozó kérelmének
megtárgyalása
Floch Imre Sződ, Dózsa György út 200. szám alatti lakos, gyermekének a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsődébe történő felvételére vonatkozó kérelmének
megtárgyalása
Tóth Tamás Sződ, Ady E. u. 22. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása
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Kéri a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi pontok elfogadására vonatkozóan szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiegészített napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadja.

1. Sződ Község Képviselő-testület 2019. évi Munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: A képviselő-testület 2019 évi Munkatervének tervezete minden képviselő
részére megküldésre került. Kérem, hogy akinek a tervezettel kapcsolatosan észrevétele van,
kérem jelezze.
Dávid Tamás: A Munkatervben szerepel a Vérvételi labor beszámolója. Erre vonatkozóan
tavaly a testület úgy döntött, hogy a beszámolót törli a Munkatervből. Ezért javaslom, hogy
ezt vegyük ki a Munkatervből. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatosan évközben kérdés
merülne fel, természetesen válaszolok rá.
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
3/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 2019. évi
Munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

2. Előzetes tájékoztatás
költségvetéséről

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

az

önkormányzat

és

az

intézmények

2019.

évi

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a gazdasági vezető elkészítette a 2019. évi
költségvetésre vonatkozó tájékoztatót, a központi költségvetésből leutalt normatíva alapján.
Ezt a tájékoztatást a képviselők részére is megküldtük. A legjelentősebb változás az, hogy a
szociális ellátásokra biztosított normatíva a tavalyi évhez képest szinte a felére csökkent.
Dávid Tamás: Ez az összeg nagyon sajnálatos, ami a bizottság munkáját nagyon megnehezíti.
Egyetlen kérésem van a polgármester úr felé, amennyiben lehetőség lenne átcsoportosításra az
költségvetésen belül, azt a gyermekétkeztetésre fordítsuk, mivel erre a célra az elmúlt évben 4
millió forint került felhasználásra a szociális keretből.
(részletesen ismerteti a költségvetés további intézményi tételeit).
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Papp István: Én úgy gondolom, hogy a szociális keret tekintetében esetleg évközben kap
majd póttámogatást az önkormányzat.
Puskás Szilveszter alpolgármester úr megérkezett az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6
főre módosul.
A részletes költségvetést a testület a február hónapban tartandó ülésén fogadja el, a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján.
3. A 2019. évi fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetés
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ebben az évben is jelentős fejlesztések
valósulnak meg községünkben. A Vállalkozói Park kialakítására elnyert pályázati támogatás
felhasználásával még az idén megkezdődik a beruházás. Azonban az Agrárminisztérium a
Vállalkozói Park kapcsolatosan még nem folytatta a természetvédelmi terület feloldásával
kapcsolatos eljárást. Ez rövidesen meg fog történni, és amint a Magyar Közlönyben ez
megjelenik, abban az esetben a művelési ág változás is megtörténhet.
Folyamatban van az konyha felújítása az elnyert pályázati támogatás igénybevételével. A
munkálatokat megpróbáljuk úgy ütemezni, hogy a konyha működését az a legkevésbé
akadályozza. Ezzel kapcsolatosan az élelmezésvezetővel egyeztetett a kivitelező.
Még a tavalyi év végén nyújtottuk be a bölcsődei fejlesztésekre vonatkozó pályázatot. A
pályázat befogadásra került, döntés még nem született.
Ebben az évben benyújtásra került a Rákóczi Ferenc utcai belterületi csapadékvíz elvezetésére
vonatkozó pályázatunk is. A pályázat befogadásra került. Nyertes pályázat esetén mindkét
oldalon kiépítésre kerül a vízelvezető árok, járda csak egyoldalon lesz, mégpedig azért, hogy
az útszélesítését meg tudjuk oldani.
Dávid Tamás: Az utcában a patak felé vezető árkok ki lesznek építve?
Hertel László: Igen. Az útépítést a pályázat nem tartalmazza. Amennyiben a pályázaton nyer
az önkormányzat, akkor a Rákóczi Ferenc utca, az Ady Endre utcától a Pacsirta utcáig ki lesz
szélesítve, a kétirányú forgalom miatt.
Hertel László: Rövidesen kiírásra kerül a Faluszépítő pályázat. Ezen belül több feladatra
lehet majd pályázni, az nem jelenti azt, hogy a kiírásra került célok mindegyikét megnyerheti
a pályázó. pl: Belterületi utak építésére, járdák anyagköltségére, önkormányzati rendezvények
programjaira, közparkokra. Úgy gondolom, hogy két feladatra nyújtanánk be pályázatot.
Amint megjelenik a pályázat, akkor pontosan meghatároznánk a célokat.
Puskás Szilveszter: II. János Pál pápa tér megtervezésére is pályázhatnánk.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő-testület
létszáma 7 főre módosul.
Hertel László: Valószínű, hogy a pályázati kiírás lehetőséget nyújt gyalogjárdák építésére is,
viszont csak itt az anyagköltségre lehet pályázni. Az önkormányzat a járdaépítéshez szükséges
anyagköltséget idáig is biztosította az igénylők részére, ezzel a lehetőséggel viszont a
lakosság nem nagyon élt. Elgondoltató, hogy erre a célra érdemes-e pályázatot benyújtanunk.
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Az egész község belterületi részén ki kellene jelölni újra a gyalogjárdákat, ugyanis sok helyen
ezt a lakosok megszüntették. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület egy bejárás keretén belül
meghatároznánk, hogy hol legyenek járdák.
A Faluház előtti bejáró nagyon csúszik, ki kellene cserélni a járólapokat.
Puskás Szilveszter: Az orvosi rendelő lépcsőjére is csúszásgátló burkolást kellene tenni.
A kerékpárút nincs tervbe véve ebben az évben? Szükség lenne rá, nagyon sokan
kerékpároznak a községben.
Hertel László: A lépcsőn lévő lapok, azért nem lettek cserélve, mert azok csúszásgátló lapok,
annak ellenére, hogy sajnos hideg, párás időben ezek a lapok meglehetősen csúsznak. Esetleg
a csúszásgátló csíkok felragasztásával próbálkozhatunk majd.
A kerékpárútnak csak akkor van értelme, ha Sződligettel össze tudnánk kötni, és lenne rá
pályázati kiírás, ugyanis meglehetősen drága beruházás.
Hertel László: Az iskolát ismételten bővíteni szükséges, mivel megnövekedtek az óvodából
ismételten két csoport kerül át az iskolába. Az igazi megoldás az emeletráépítés lenne. Mivel
a bővítés a Tankerület hatásköre, velük ebben az ügyben egyeztettem, felmerült az újabb
konténer elhelyezése, vagy pedig a melléképület átépítése osztályteremmé. Amint lehetőség
lesz pályázni az iskola bővítésére, a Tankerült ezt meg fogja tenni.
Puskás Szilveszter: Nem lehet délelőtti és délutáni tanítással megoldani ezt a helyzetet?
Hertel László: Sajnos ezt nem lehet kivitelezni, mert az iskolai foglalkozások későm
délutánig elnyúlnak.
Puskás Szilveszter: A tetőtér esetén a konténerek megszűnnének?
Hertel László: Igen, természetesen, de a fő cél az emeletráépítés megvalósítása.
Puskás Szilveszter: Annak idején a testület számára készítettem egy térfigyelő kameratervet.
Szeretném, ha ezt újra tárgyalnánk, ugyanis új területek bekapcsolása történik a
közterületekbe. Több helyről meg lehet közelíteni a falut, nagyobb lesz az áthaladó forgalom.
Gondoljuk át, hogy érdemes lenne-e ezt megcsinálni. Az Invitel üres alépítményeit lehetne
igénybe venni, a kábelek lefektetésére. Kérem a képviselőket, hogy gondoljuk át a
kamerarendszer kiépítésének lehetőségét. Láttam ilyen pályázati kiírást, akár pályázati
támogatással is megvalósíthatnánk.
Dávid Tamás: Támogatom a javaslatot.
Hertel László: Már korábban pályázatot nyújtott be az önkormányzat a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan, de nem nyertünk el támogatást.
Puskás Szilveszter: További javaslatom, hogy kapacitálni kellen a MÁV és a sződligeti
önkormányzat felé a sződligeti P+R parkoló bővítését. Nagyon népszerű lett a vonattal utazók
körében. Kérem, hogy a polgármester úr kezdeményezze a parkoló bővítését, mivel a
vasútállomást egyre többen gépkocsival közelítik meg.
Hertel László: A P+R parkoló bővítésével kapcsolatosan megpróbálom felvenni a kapcsolatot
a sződligeti polgármester úrral, hogy közösen kezdeményezze a két önkormányzat a P+R
pakoló bővítését a MÁV-nál.
A képviselő-testület támogatja a javaslatot
Puskás Szilveszter: Már többször felmerült a II. János Pál Pápa téren felállítandó
Grassalkovich szobor ügye. Javaslom, hogy amennyiben lehetséges ne feledkezzünk meg
erről sem.
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Hertel László Felveszem a kapcsolatot azzal a szobrásszal, aki a Faluház előtti térre
készítette a szobrokat, és kérem, hogy az esetleges szoborpályázati lehetőségről tájékoztasson.
4. A Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Sződ Község Önkormányzata
közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testületnek minden évben, január 31.
napjáig felül kell vizsgálni a Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Községi
Önkormányzat Együttműködési Megállapodását. Az elnök asszony módosítást nem javasol
módosítást a jelenlegi megállapodás tekintetében. Ezt a megállapodást a képviselők részére
megküldtük. Javaslom, hogy a testület fogadja el a megállapodást. Amennyiben ezzel
kapcsolatosan a képviselők részéről kérdés merül fel, kérem, jelezzék. Mivel hozzászólás
nincs, kérem, hogy szavazzunk az Együttműködési Megállapodás elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzata és a Sződi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési
Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza
Hertel László polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. Burda Mihályné Sződ, József A. u. 2. szám alatti lakos által benyújtott, a sződi
417 hrsz-ú ingatlan megosztására irányuló kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Burda Mihályné Sződ, József Attila u. 2.
szám alatt lakos, kérelemmel fordult az önkormányzathoz a sződi 417 hrsz-ú ingatlan
megosztása tekintetében. Az ingatlan területe 1341 m2, azaz 80 m2 nagyságú területrész
hiányzik ahhoz, hogy a hatályos Rendezési Tervnek megfelelően legalább 700 m2 nagyságú
telkek kerüljenek kialakításra. A kérelmező kérte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
416 hrsz-ú ingatlanból 80 m2 nagyságú területrészt vásárolhasson meg, a két telek kialakítása
érdekében. (részletesen ismerteti az ingatlan helyét).
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Puskás Szilveszter: Az elidegenítésnél figyelembe kell venni a járda kialakítását is
Környezetvédelmi szempontból szeretném megkérdezni a környezetvédelmi tanácsnokot,
hogy mi a véleménye a telekkialakításról.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett: A Tece-patak is természetvédelmi terület? A patak
területéből értékesítenénk egy részt?
Hertel László: A Tece-patak védett terület. Nem a patak területéből, hanem a karbantartó
sávból értékesítenénk egy részt.
Hertel László: Javaslom, hogy a képviselő-testület úgy járuljon hozzá a hiányzó területrész
átadásához, ha az önkormányzat osztatlan közös tulajdonosként szerepel az újonnan
kialakított telek tulajdoni lapján. Ehhez először ki kell vonni az önkormányzat
törzsvagyonából a kért 80 m2-t, hozzá kell csatolni a kérelmező ingatlanrészéhez, és ekkor
osztatlan közös tulajdonba kerülne az önkormányzat a kérelmezővel a telek tekintetében. Így
a telekértékesítés során az önkormányzat tulajdonosként szerepel az adásvételi szerződésben.
Ha ezt a javaslatot a testület elfogadja, abban az esetben erről tájékoztatom a kérelmezőt.
Amennyiben a kérelmező írásban nyilatkozik, hogy elfogadja a testület javaslatát, abban az
esetben kezdődhetne meg a telekalakítási eljárás. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
véleményüket a javaslattal kapcsolatosan.
Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett: Amennyiben tájvédelmi és természetvédelmi
szempontból nem károsítja a beépítés a környezetet, akkor véleményem szerint nincs
akadálya telekkialakításnak.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az
elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Burda Mihályné Sződ, József Attila utca 2.
szám alatti lakos által benyújtott, a Sződ Község Önkormányzat tulajdonában lévő 416 hrsz-ú
ingatlanból 80 m2 nagyságú terület – építési telek kialakítása céljából - megvásárlására irányuló
kérelmét elutasítja.
A képviselő-testület a telekkialakításhoz abban az esetben járul hozzá, amennyiben a kérelmező
hozzájárul ahhoz, hogy a kialakítandó telek területarányosan, osztatlan közös tulajdonba
kerüljön Sződ Község Önkormányzata és Burda Mihályné ingatlantulajdonos társak között.
A képviselő-testület felkéri Hertel László polgármestert, hogy a kérelmezővel a telekkialakítás
ügyében tárgyaljon.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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6. A Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány tagságában történő változások
megtárgyalás és elfogadása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződ Község Iskolai Oktatásért
Közalapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a közalapítvány tagságában
bekövetkezett személyi változásokat terjesszem a testület elé. Egy kuratóriumi tag és egy
Felügyelő Bizottsági tag mondott le tisztségéről, és helyettük új tagok lépnek helyébe. Varga
Istvánné kuratóriumi tagságáról, Ambrus Anita Felügyelő Bizottsági tagságáról mond le.
Helyettük Dávidné Balázsi Hanga Boglárkát kuratóriumi tagnak, és Bárdos Tamást pedig
Felügyelő Bizottsági tagnak javasolja a kuratórium elnöke. Az ügyvédnővel felvettük a
kapcsolatot a Cégbíróságnál történő átvezetés tekintetében, aki megküldte részünkre a
változást tartalmazó határozat tervezetét. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük
van az előterjesztéssel kapcsolatosan jelezzék. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk először a lemondások elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződ Község Iskolai Oktatásért
Közalapítvány vonatkozásában Varga Istvánné Sződ, Kölcsey Ferenc u. 11. szám alatti lakos
Kuratóriumi tag, és Ambrus Anita Sződ, Ady Endre u. 22. szám alatti lakos Felügyelő Bizottság
tag lemondását elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Kérem, hogy szavazzunk a Sződ Község Iskolai Oktatásért Közalapítvány új
tagsásának elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község Iskolai
Oktatásáért Közalapítvány (2134 Sződ, Dózsa György u. 100.) kuratóriumi elnökének és
tagjainak, valamint felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja
meg 4 év határozott időre:
Kuratórium
elnöke

Név: Juhász Sándor
Ferenc

Születési név: Juhász Sándor Ferenc

Kuratórium
tagja

Név: Bogdán Gyöngyvér

Születési név: Bogdán Gyöngyvér

Anyja neve: Dallos-Nagy Katalin Margit
Lakcíme: 2134 Sződ, Szent István út 23.

Anyja neve: Marosi Katalin
Lakcíme: 2134 Sződ, Grassalkovich út 35.
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Kuratórium
tagja

Név: Dávidné Balázsi
Hanga Boglárka

Születési név: Balázsi Hanga Boglárka

Kuratórium
tagja

Név:Nyékiné Tomecskó
Miryam

Születési név: Tomecskó Miryam

Anyja neve: Érmelléki Edit Mária
Lakcíme: 2134 Sződ, Grassalkovich u. 2.

Anyja neve: Heves Ilona
Lakcíme: 2134 Sződ, Dózsa György út 193.

Kuratórium
tagja

Név: Körmendi-Vas
Zsuzsanna

Születési név: Vas Zsuzsanna
Anyja neve: Sevcsik Johanna
Lakcíme: 2600 Vác, Cserhát u. 15.

Felügyelőbizottsá
g elnöke

Név: Barabás Beáta

Felügyelőbizottsá
g tagja

Név: Egri Magdolna

Felügyelőbizottsá
g tagja

Név: Bárdos Tamás

Születési név: Barabás Beáta
Anyja neve: Hegedűs Erzsébet
Lakcíme: 2134 Sződ, Rákóczi Ferenc u. 50.
Születési név: Egri Magdolna
Anyja neve: Görög Magdolna
Lakcíme: 2134 Sződ, Dózsa György út 136.
Születési név: Bárdos Tamás
Anyja neve: Mihály Éva
Lakcíme: 2134 Sződ, Váci Mihály u. 27.

A Képviselő-testület az alapító okirat fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát
elfogadja, és felhatalmazást ad a Polgármesternek az iratok aláírására és bírósági benyújtására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

7. Egyebek


Tájékoztatás a Sződi BLSE által 2019. április hónapban szervezendő jótékonysági
labdarúgó mérkőzésről

Hertel László: A Sződi BLSE vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a
2019. április 21. napján az iskola javára megrendezésre kerülő jótékonysági labdarúgó
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mérkőzés idejére az önkormányzat biztosítsa a csapatok részére a labdarúgópálya, valamint a
sportöltözők használatát. Személyes egyeztetést követően tájékoztattam a csapat vezetőjét,
hogy a kérésnek az önkormányzat eleget tesz.
Juhász István: Vasárnap általában labdarúgó mérkőzések vannak, kérdés az, hogy mennyire
vették figyelembe a bajnoki kiírást. Figyelembe kell venni a bajnoki mérkőzéseket.
Hertel László: A Kalauz Csabával történt egyeztetés során erre tekintettel voltak.
Puskás Szilveszter: Megkérem a sport ügyekért felelős tanácsnokot, hogy hívja fel a
szervezők figyelmét, hogy az áprilisban megjelenő Sződiek Híradójában is közzé lehetne
tenni az eseményt.


Sződ Község Rendezési Tervével kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az új Községi Rendezési Terv elfogadása
már az végéhez közeledik. A mai napon megküldte a tervező a végleges változatot, amely a
legújabb telekkialakítást is tartalmazza. (részletesen ismerteti a végleges tervet). A végleges
változat a szakhatóságok részére megküldésre kerül, majd azok jóváhagyása után válik
hatályossá.
Puskás Szilveszter: Az újonnan parcellázandó terület telekkialakításánál problémát fog
jelenteni, hogy néhány ingatlant csak kerülővel lehet megközelíteni. A cél az, hogy élhető
legyen a terület.
Hertel László: A Rendezési Terv ennek figyelembevételével készül. Amikor egy
telekalakítási terv készül, akkor a tervezés során figyelemmel kell lenni a területet érintő
szolgáltatók által a területen áthaladó vezetékekre, és azok védőtávolságára, továbbá hogy a
telekkialakítás úgy készüljön, hogy annak megvalósítása gazdaságos legyen.
A képviselők a rendezési tervet végleges változatát megismerték.
Puskás Szilveszter: Az elmúlt ülésen jeleztem, hogy egy körforgalom kialakítását kérem a
József Attila utca, a Szent István utca, és a Nevelek felé vezető kereszteződésbe. Ezzel
kapcsolatosan kérem a szükséges intézkedés megtételét.
Hertel László: Intézkedünk ebben az ügyben, továbbá igényként merült fel a Szent István út
és ahhoz kapcsolódó utcák lakói részéről, hogy játszóteret kellene építeni az ott lakó
gyermekek részére. Sajnos az önkormányzatnak ezen a részen nincs saját ingatlana, kivéve a
nagyfeszültségű vezeték, és az ehhez kapcsolódó védőtávolság. Azt meg kell vizsgálni, hogy a
védőtávolságban elhelyezhet-e játszótér, és amennyiben igen, akkor az ott lakók szívesen
vennék-e. A másik lehetősége, hogy a Rendezési Tervnek ezen részén kijelölnénk egy területet
játszótérnek, és amint ez a terület fejlesztésre kerül, akkor ennek figyelembevételével lehetne
a fejlesztést végrehajtani.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a beköszönő táblák újra lettek fóliázva, és felszerelésre is
kerültek. Az útjelző táblák is új fóliát kaptak. Az útjelző táblák is újra lesznek fóliázva, a
munkálatokat már megkezdtük. A község térképét és a nevezetességeket tartalmazó tábla
elkészítése folyamatban van.
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Puskás Szilveszter Kérem, hogy a faragott beköszönőtábla kerüljön felcsiszolásra még
március 15-e előtt.


Csorba Éva Sződ, Dózsa György út 93. szám alatti lakos, gyermekének a
Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsődébe történő felvételére vonatkozó
kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Csorba Éva Sződ, Dózsa György út 93.
szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy kiskorú gyermekének a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsődében a bölcsődei elhelyezéséhez járuljon hozzá. A családban
bekövetkezett tragédia miatt a szülő munkát kíván vállalni, gyermekének elhelyezését csak a
bölcsődei felvétellel tudná megoldani. Ezzel kapcsolatosan egyeztettem az
intézményvezetővel is, aki a kiskorú gyermek felvételét támogatja. Javaslom, hogy a testület
adjon helyt a szülő kérelmének, és járuljon hozzá a gyermek bölcsődei felvételéhez. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csorba Éva Sződ, Dózsa
György út 93. szám alatti lakos által benyújtott, kk. Bujtás Attila (szül: 2017.03.04.) bölcsődei
elhelyezésére irányuló kérelmét támogatja, hozzájárul a kiskorú gyermek a Sződi Csupafül
Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei csoportjában történő felvételéhez, valamint az ezzel
kapcsolatosan felmerülő többletköltséget vállalja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Floch Imre Sződ, Dózsa György út 200. szám alatti lakos, gyermekének a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsődébe történő felvételére vonatkozó kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: Szintén bölcsődei elhelyezés iránti kérelmet nyújtott be Floch Imre Sződ,
Dózsa György út 200. szám alatti lakos. Kiskorú gyermekeit egyedül neveli, és munkát
szeretne vállalni. A kisebbik gyermek bölcsődei elhelyezését kérte a Sződi Csupafül Óvoda és
Mini Bölcsőde bölcsődei csoportjában. Az intézményvezető támogatja a gyermek felvételét.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2019.(I.31.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Floch Imre Sződ, Dózsa
György út 200. szám alatti lakos által benyújtott, kk. Floch Imre Dominik (szül: 2017.03.01.)
bölcsődei elhelyezésére irányuló kérelmét támogatja, hozzájárul a kiskorú gyermek a Sződi
Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei csoportjában történő felvételéhez, valamint az ezzel
kapcsolatosan felmerülő többletköltséget vállalja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Tóth Tamás Sződ, Ady E. u. 22. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Tóth Tamás Sződ, Ady E. u. 22. szám
alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, az önkormányzat tulajdonában lévő 239
hrsz-ú Ady Endre közút területéből kb. 40 m2-t meg kíván vásárolni. A kérelmet és a hozzá
tartozó mellékleteket a képviselők részére megküldtük. Kérem a képviselőket mondják el
véleményüket, javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Juhász István: A jelzett területet használja az önkormányzat? Javaslom, hogy a helyszínt
tekintse meg a testület, és ezt követően döntsünk az ügyben.
Hertel László: A kérelmező által használt terület a közúthoz tartozik.
Juhász István: A helyszínen azt fogjuk látni, hogy a szomszéd perli a kérelmezőt, és a
szomszéd sokkal nagyobb közterületet kerített el. Ez a terület nem hiányozna az
önkormányzatnak az út területéből. Amikor a lakhatási engedélyt kiadták az épületre, már a
jelenlegi helyén volt a kerítés.
Puskás Szilveszter: Ha ez így van, akkor a vele szemben lévő ingatlanok felé ment el az út.
Juhász István: A bíróság addig nem dönt, amíg a testület nem hoz a döntést az ügyben.
Ugyanis felmerült, hogy a ház sarkát el kell bontani.
Hertel László: Az önkormányzat kérte a kerítés visszahelyezését az eredeti helyére. A testület
soha nem mondta, hogy a ház sarkát el kell bontani, ugyanis az fel sem merült, hogy a ház
sarka is érintett ebben az ügyben. Amennyien ez felmerült volna, biztos vagyok benne, hogy a
képviselő-testület nem hozott volna olyan döntést, hogy a ház sarkát bontsák el. Most viszont
a benyújtott vázrajz alapján kell állást foglalnunk. Én azt javaslom, hogy a közterületből
minél kevesebb részt értékesítsünk. Továbbá javaslom, hogy a szomszédos 210/2 hrsz-ú
ingatlan és a Tóth Tamás 211 hrsz-ú ingatlana találkozásától egy egyenes vonalat húzzunk ki
a jelenlegi kerítés sarokoszlopához, mely a Tóth Tamás 211 hrsz-ú és a szomszédos 212 hrszú ingatlanok találkozása. Ebben az esetben akkora terület kerülne át Tóth Tamás tulajdonába,
ami már a házat nem érinti. Abban az esetben, amennyiben Tóth család ezt a lehetőséget
elfogadja, abban az esetben az önkormányzat megbíz egy földmérőt, aki elkészíti a szükséges
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vázrajzot, és a területkimutatást. A földmérés költsége Tóth Tamást terhelné, valamint a
testület dönt, az átadandó terület n2 áráról is. A területrendezéssel kapcsolatos intézkedést
akkor kezdenénk meg, amennyiben ezeket a feltételeket a Tóth család írásban elfogadja.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy február 4-én délelőtt 10.00 órakor a helyszíniszemlét
tartsuk meg. Aki nem tud hétfőn részt venni, az pedig a fent megjelölt határidő előtt, amikor
ideje van, menjen ki a helyszínre és nézze meg, és amennyiben a fent említett javaslattól
eltérő véleménye van, azt jelezze felém.
Dávid Tamás: Nem kívánok az ügy sem az előkészületi és sem a döntéshozatali részében
részt venni. részt
A képviselő-testület a javaslattal egyetért, felkéri a polgármester urat, hogy február 4-e után
tájékoztassa a kérelmezőt a képviselő-testület javaslatáról.
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

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