JEGYZŐKÖ NYV

amely készült: 2020. július 02. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselőtestületének ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint:
Napirendi pontok:
1. A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
2. Az 1/2019(II.28.) számú, Sződ Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. Sződ Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
4. A 2019. évi Belső Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző
5. A Váci Rendőrkapitányság
megtárgyalása

2019.

évi

munkájáról

szóló

beszámoló

Előterjesztő: Hertel László polgármester
6. „Együtt a gyermekekért Család-és Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Átfogó értékelés az Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2019. évi ellátásáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
7. A Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019.
tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása

évi

tűzvédelmi

Előterjesztő: Hertel László polgármester
8. Az Országos Szociális Segítő Központ (Baptista Szeretetszolgálat) 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
9. TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
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Előterjesztő: Hertel László polgármester
10. Deszpod Mihály Sződ, Rét utca 19/A szám alatti lakos kérelmének ismételt
megtárgyalása (zárt ülés keretében)
Előterjesztő: Hertel László polgármester
11. A Sződi Műfüves
megtárgyalása

Labdarúgópálya

használatára

irányuló

kérelem

Előterjesztő: Hertel László polgármester
12. Egyebek


Ipoly Erdő Zrt pályázati felhívásával kapcsolatos tájékoztatás



Hász Gergő és Hászné Szőke Anikó Sződ, Deák Ferenc u. 2. szám alatti
lakosnak a sződi 432 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló
kérelmének megtárgyalása



A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői kérelmének
megtárgyalása



A régi polgármesteri hivatal melléképület
átépítésére vonatkozó ajánlatok megtárgyalása

tetőszerkezetének

Hertel László: Köszöntöm a jelenlévő képviselőket, a jegyzőasszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének Mikes László képviselőt javaslom.
Kérem, hogy szavazzunk a jegyzőkönyvhitelesítő személyére vonatkozóan. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja Mikes László képviselőt
jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Puskás Szilveszter: Napirendi pontok előtt egy kérdésre szeretnék választ kapni. A faluban
kósza hírek járnak. Igaz-e, hogy munkásszállás létesül a község közigazgatási területén?
Hertel László: A Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat sem a GazdaságiKereskedelmi, sem az Ipari övezetbe besorolt területeken nem teszi lehetővé munkásszálló
építését.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ez annyit jelent, hogy a képviselő-testület hozzájárulása
nélkül nem lehet munkásszállót létesíteni a községben.
Erdélyi Balázs: Egy lakossági kérdésre szeretnék választ kapni. A Rátóti út végén lerakott
építési törmelék mikor kerül elszállításra?
Hertel László: Rátóti közigazgatási terület, ahol az építési törmeléket lerakták, ezért Vácrátót
az illetékes az ügyben.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait, valamint ismerteti azt Egyebek napirendi pontban
megtárgyalandó további ügyeket.


Veterán Autós és Motoros Egyesület kérelmének megtárgyalása



Menyhárt Gellért megkeresésének ismertetése
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Beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás



A Faluház ivóvízhálózatával kapcsolatos tájékoztatás



Sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatói státusz



Védőnői státuszokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Kérem, hogy a kiegészített napirendi pontok elfogadására vonatkozóan
szavazzunk. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat
elfogadja.
Puskás Szilveszter: Kérem, hogy a 10. napirendi pont tárgyalására zárt ülésen kerüljön sor.
1. A veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony
terjeszti elő.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal utasítása alapján a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatokat
a veszélyhelyzet megszüntetését követően a képviselő-testületnek határozattal jó kell hagynia.
A veszélyhelyzetben Sződ Község polgármestere 11 határozatot hozott, mely határozatokat a
képviselőkkel ismertetem. (ismerteti a határozatok szövegét)
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy jelezzék, amennyiben az előterjesztéssel
kapcsolatosan kérdésük van. A képviselőket telefonon folyamatosan tájékoztattam az általam
meghozott határozatok vonatkozásában, és kikértem a véleményüket az ügyekkel
kapcsolatosan. Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk a meghozott határozatok
jóváhagyására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 16.-2020. június 20.
napja között, a kihirdetett veszélyhelyzetben meghozott, 27/2020-37/2020 számú
polgármester által meghozott határozatokat tudomásul veszi és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. Az 1/2019(II.28.) számú, Sződ Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
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Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2019. évi zárszámadás megtárgyalása
előtt a 2019. évi költségvetés módosítását kell elfogadnia a testületnek. Mind a költségvetés
módosítását, mind a zárszámadás előterjesztését a képviselők részére megküldtük, illetve a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. (részletesen ismerteti a
rendeletmódosításban szereplő összegeket). Megállapítható, hogy az önkormányzat a 2019.
évet jól zárta. Sajnos voltak olyan pályázataink is, amelyeken nem sikerült támogatást
elnyerni. Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Juhász István: A bizottsági ülésen a polgármester és Pénzügyi vezető is részt vett, akik a
felmerült kérdésekre részletes választ adtak. Ennek figyelembevételével a bizottság javasolja
mind a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, valamint a 2019. évi zárszámadás
elfogadását.
Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése
van, jelezze.
Puskás Szilveszter: Azt nem értem, hogy a 2019. évi költségvetés módosítását miért a júliusi
ülésen kell a testületnek megtárgyalnia?
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Az előirányzat módosítások miatt van szükség a
költségvetés évközbeni módosítására. Mivel a veszélyhelyzet miatt nem ülésezett a testület,
ezért került most sor a módosításra, illetve a zárszámadás megtárgyalására.
Puskás Szilveszter: A költségvetés módosításban 200 millió forintról beszélünk.
Hertel László: A 200 millió forint tartalmazza a pályázatokon elnyert összegeket, az előző évi
pénzmaradványt és az állami normatív támogatásokban történt változásokat. Egyébként a
költségvetés módosítása is 2019-ben is megtörtént, amikor a pályázatokon elnyert összeg
megérkezett az önkormányzat számlájára. A módosításra márciusban került volna sor a
zárszámadás elfogadásával együtt, de a veszélyhelyzet miatt a zárszámadás megtárgyalása és
a költségvetés módosítása csak most lehetséges.
Hertel László: Van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a
2019. évi költségvetési rendelet módosításáról. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2020.
(07.02.) SZÁMÚ RENDELETE, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS
INTÉZMÉNYEINEK KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/1019. (II. 28.) SZÁMÚ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (II.28.) számú, Sződ Község
Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét a
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal
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Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

3. Sződ Község Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Kérem, hogy akinek a 2019. évi zárszámadás előterjesztésével kapcsolatosan
kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet megalkotja:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020.
(07.02.) SZÁMÚ, SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019.
ÉVI KÖLTÉSGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzat és
Intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

4. A 2019. évi Belső Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester, dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző
Hertel László: A 4. napirendi pont előterjesztője dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyzőasszony.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Danubius Expert Audit Kft 2019. évben két témakörben
folytatott belső ellenőrzést az önkormányzatnál. Az ellenőrzésekről készült jelentést a
képviselők részére is megküldtük. A belső ellenőri jelentést a képviselő-testületnek a
zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell elfogadnia. Két ellenőrzés volt az elmúlt évben. Az
egyik ötös, a másik négyes értékelést kapott. Kérem a képviselőket, hogy akinek a napirendi
ponttal kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni.
Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a jelentés elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község
Önkormányzatára vonatkozó 2019. évi Belső Ellenőrzési Jelentést a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

5. A Váci Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Váci Rendőrkapitányság 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló a képviselők részére megküldésre került. Kérem, hogy akinek
ezzel kapcsolatosan hozzászólása van, jelezze.
Amennyiben észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váci
Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

6. „Együtt a gyermekekért Család-és Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Átfogó értékelés az Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2019. évi ellátásáról
Előterjesztő: Hertel László polgármester
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az „Együtt a gyermekekért Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselők részére is
kiküldtük. A szolgálat vezetője egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni.
Kérem, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen és jelezze,
melyet továbbítunk a szolgálat felé. Amennyiben kérdés nem merül fel, kérem, hogy
szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Együtt a
gyermekekért Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót
a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A hatályos jogszabályok alapján a gyermekvédelmi
beszámoló elfogadását követően az önkormányzatnak el kell készítenie az önkormányzat
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló átfogó jelentését.
A jelentést elkészítettem, és a képviselők részére megküldtem. Kérem, hogy akinek ezzel
kapcsolatosan kérdése, észrevétel van, szíveskedjen és jelezze.
Erdélyi Balázs: Az értékesítési diagramm véletlenül került az előterjesztésbe? Továbbá
javaslom, hogy a tendenciák miatt legyenek benne az értékelésben az előző évi számadatok is.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Igen tévesen került be, javítjuk az elírást. A javaslatnak a
következő évben eleget fogok tenni.
Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község
Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról
szóló átfogó értékelést a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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7. A Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019.
tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása

évi

tűzvédelmi

Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló a képviselők részére megküldésre került. Kérem,
hogy akinek ezzel kapcsolatosan hozzászólása van, jelezze.
Amennyiben észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váci Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

8. Az Országos Szociális Segítő Központ (Baptista Szeretetszolgálat) 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Országos Szociális Segítő Központ
(Baptista Szeretetszolgálat) 2019. évi munkájáról szóló beszámoló a képviselők részére
megküldésre került. Ezen szolgálatás keretében történik az egyszeri melegétel biztosítása a
rászorulók részére. A beszámoló részletesen tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos
információkat, adatokat. Kérem, hogy akinek ezzel kapcsolatosan hozzászólása van, jelezze.
Amennyiben észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására
vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos Szociális
Segítő Központ (Baptista Szeretetszolgálat) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
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Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

9. TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a TÁBITA Alapszolgáltatási Központ
2019. évi munkájáról szóló beszámoló a képviselők részére megküldésre került. Ezen
szolgáltatás keretében biztosítja az önkormányzat a házi gondozást a rászorulók részére. A
beszámoló tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos adatokat. Kérem, hogy akinek ezzel
kapcsolatosan hozzászólása van, jelezze. Amennyiben észrevétel nincs, kérem, hogy
szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TÁBITA
Alapszolgáltatási Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: A 10. napirendi pont tárgyalásának tekintetében zárt ülést rendelek el.

11. A Sződi Műfüves Labdarúgópálya használatára irányuló kérelem
megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Dunakanyar Régió Utánpótlás
Labdarúgó Club edzője megkereste az önkormányzatot, hogy a műfüves pályát heti két
alkalommal, két órában edzés céljából igénybe kívánják venni, 3.000.- forint/óra bérleti díj
ellenében, valamint július 06-július 10. között labdarúgótábort szeretnének szervezni 8.009

17.00 óra közötti időben, 50.000.- forint ellenében. A műfüves labdarúgópálya bérlésével
kapcsolatosan felkrtem Tartkó Miklóst, -sport ügyekért felelős tanácsnokot- hogy a kérelmet
vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a képviselő-testület felé az ügyben. Tarkó Miklós a
műfüves pálya gondnokával a lehetőségeket megvizsgálta, mely alapján a hétfői és pénteki
napokon 18.00-20.00 óra között, 3.000.- forint/óradíj ellenében igénybe vehetik a pályát
mindaddig, ameddig erre az időre olyan csapat nem jelentkezik, amely a bérleti díj teljes
összegét megfizeti. Továbbá javasolja, hogy 50.000.- forint ellenében július 06.-július 10-ig,
8.00-17.00 óra között tábort szervezzenek.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Juhász István: A bérleti díj tekintetében a 3000 forint délelőtti időre vonatkozott, a délutáni
időre a testület korábban már megállapította a díjat, amely 5000.- Ft/óra.
Hertel László: Gyerekekről van szó, ezért ez a kedvezményezett óradíj.
Juhász István: Az edzőnek a szülő fizet. Az edző a pálya bérleti díját és az edzői díjat
fizetteti meg a szülőkkel.
Erdélyi Balázs: A kedvezményes díj esetén a sződi gyerekek kevesebbet fizetnek majd?
Hertel László: Mivel ezek a sződi gyerekek, akik ebben a csapatban résztvesznek máshová is
járnak edzésekre és ott sem kellett nekik többet fizetni, mint a helyieknek. Úgy gondolom,
hogy nem lenne korrekt különbséget tenni.
Juhász Sándor: Én érintett vagyok az ügyben, de véleményem szerint sem lenne szerencsés a
csapat szempontjából a megkülönböztetés.
Juhász István: Magánedzéseket tartanak majd Sződön. Nem támogatom a pálya bérbeadását
a kért feltételek mellett.
Hertel László: Addig, amíg a pálya a kért időben szabad, javaslom, hogy támogassa a testület
a bérbeadást. Amennyiben igény merülne fel arra, hogy a kért időben teljes áron tudjuk bérbe
adni a pályát, akkor majd módosítjuk a szerződést.
Puskás Szilveszter: Az érintett szülők mit részesítenének előnyben? Fizetnek, hogy egységes
legyen a csapat, vagy a kedvezményes díjat kérnék a sződi gyerekek tekintetében?
Juhász Sándor: Véleményem szerint az egységes csapat az elsődleges szempont.
Puskás Szilveszter: Támogatom a pálya bérbeadását a polgármester úr által és a sportért
felelős külső tanácsnok által javasolt feltételekkel.
Hertel László: Van-e további kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk
az elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Műfüves
Labdarúgópályát a Dunakanyar Régió Utánpótlás Labdarúgó SC részére bérbe adja az
alábbi feltételekkel:
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Labdarúgó tábor 2020. július 06-2020. július 10. 8.00-17.00 óra között, bérleti díj
50.000.- forint
Edzések céljából 2020. július 13. napjától, hétfő és pénteki napokon 18.00-20.00 óra
között, 3.000.- forint/óra bérleti díj megfizetése mellett.
A bérleti szerződést az önkormányzat jogosult felmondani, illetve módosítani,
amennyiben a bérleti szerződésben szereplő időpontban olyan csapat szeretné
bérbevenni a létesítményt, amely teljes árú bérleti díjat fizetne az önkormányzat részére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

12. Egyebek


Ipoly Erdő Zrt pályázati felhívásával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Ipoly Erdő Zrt pályázati felhívást
küldött az önkormányzat részére, mely alapján fa telepítésre van lehetőség pályázatot
benyújtani. A felhívást a képviselők részére megküldtük, és felkértem a környezetvédelmi
tanácsnokot, hogy tegyen javaslatot a fák ültetését illetően. Felkérem a tanácsnokot, hogy
ismertesse javaslatát.
Gazsó Tímea: Utánanéztem a pályázati kiírásnak. Sajnos a fák már elfogytak, ezért már nem
tudunk pályázni. Esetleg az Arany János utca frontjára lehetett volna a fásítást megvalósítani.
Hertel László: Arra a homokos területre az akácfa telepítése lenne a legcélszerűbb.
Amennyiben a környezetvédelemért felelős tanácsnok megszervezi az akácfa ültetését, abban
az esetben megpróbálok annyi akácfát beszerezni, amennyi erre a területre elég lenne.
Kérem, a tanácsnokot, hogy mérje fel az igényt, és jelezzen vissza ezzel kapcsolatosan.
Gazsó Tímea: Természetesen eleget teszek a felkérésnek.



Hász Gergő és Hászné Szőke Anikó Sződ, Deák Ferenc u. 2. szám alatti
lakosnak a sződi 432 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló
kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Hászné Szőke Anikó és Hász Gergő
kérelemmel fordult az önkormányzathoz a sződi 432 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
megvásárlása tárgyában. A megvásárolni kívánt ingatlan a tulajdonukat képező Sződ, Deák
Ferenc u. 2. szám mögött helyezkedik el. Az új Rendezési Tervben már úgy szerepel, hogy ezt
a területet (másik két terület összevonásával) a Zrínyi Miklós utca felől lehessen
megközelíteni. De ennek a megvalósítása jelentős anyagi ráfordítással jár. Közművek
kiépítése, Földhivatali eljárások stb. A kérelmet, a tulajdoni lapot, illetve a vázrajzot a
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képviselők részére megküldtük. Tájékoztatásul elmondom, hogy az önkormányzat az iskola
mögötti belterületi ingatlant 5000.- Ft /m2 áron vásárolta meg. Ezért javaslom, hogy az
eladásnál is ezt vegye figyelembe a testület. Kérem a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat a kérelemmel kapcsolatosan.
Erdélyi Balázs: Javaslom, hogy 5.000.-ft/m2 áron adja el az önkormányzat az ingatlant.

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
48/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hász Gergő és
Hászné Szőke Anikó Sződ, Deák Ferenc u. 2. szám alatti lakosok részére a Sződ Község
Önkormányzat tulajdonát képező, 432 hrsz-ú, 448 m2 területű, kivett beépítetlen
területű megnevezésű ingatlant, 5.000.- forint/m2 áron értékesíteni kívánja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármesteri az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői kérelmének
megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Sződi Csupafül Óvoda és Mini Bölcsőde
vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kéri, hogy a pedagógusok részére a 2020.
07. 01. napjától törvényben megállapított 10 %-os béremelést követően továbbra is biztosítsa
az önkormányzat a 2020. január 01. napjától 35.000.- megállapított önkormányzati pótlékot.
Az önkormányzati pótlék januárban azzal a feltétellel került elfogadásra, hogy amennyiben
központi béremelésre kerül sor, akkor az önkormányzati pótlék módosításra kerül. Azonban a
körülményeket figyelembevéve javaslom, hogy az önkormányzatipótlék maradjon meg a
központi béremelést követően is.
Erdélyi Balázs: Támogatom a polgármester úr javaslatát.
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:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Csupafül
Óvoda és Mini Bölcsőde pedagógusai részére, a 2020. július 01. napjától, a 326/2013.
Korm. rendeletben meghatározott 10 % mértékű béremelést követően továbbra is
biztosítja a 2020. január 01. napjától megállapított önkormányzati pótlékot.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A régi polgármesteri hivatal melléképület
átépítésére vonatkozó ajánlatok megtárgyalása

tetőszerkezetének

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a régi polgármesteri hivatal
tárolóhelyiségének a tetőszerkezete cserére szorul. A tetőszerkezet cseréjére vonatkozóak két
árajánlatot kértem. Az egyik ajánlattevő Kelemen János, aki nyugdíjasként pár hónapot
dolgozott az önkormányzatnál, viszont munkaviszonyát júniusban megszüntette. Amikor még
az önkormányzatnál dolgozott, akkor kértem, hogy mérje fel a rosszállapotban lévő tetőt új
tető építése céljából. Mivel a munkaviszonyát megszüntette, felkértem, hogy adjon
árajánlatot, hogy milyen összegért vállalná el a régi tető bontását, és az újtető megépítését.
Kelemen János bruttó: 560.000.- forintért végezné el a munkálatot azzal a feltétellel, hogy az
önkormányzat műszaki csoportjából két ember segítségét kéri. Azt jelezni szeretném, hogy a
munkavégzés megbízási díjjal tudná vállalni, melynek figyelembevételével még az
önkormányzatnak járulékfizetési kötelezettsége lenne. Egy helyi vállalkozótól – Tomasek
Richárdtól- kértem ugyanerre a munkára ajánlatot, mely munkát bruttó: 620.000.- forint
összegért tudná vállalni. Segítséget az önkormányzattól a munka elvégzéséhez nem kér.
Mindezek figyelembevételével kérem a képviselő-testület javaslatát a kivitelező személyére
vonatkozóan.
Juhász István: Tomasek Richárd ajánlata a kedvezőbb, mivel az önkormányzattól segítséget
nem kért, a munka elvégzéséhez embert nem kell adni, és a vállalási árat bruttó összegben
határozta meg.
Mikes László: Én is Tomasek Richárd vállalkozó ajánlatát látom kedvezőbbnek.
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
50/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ, Dózsa
György út 216. (régi polgármesteri hivatal) udvarán lévő tároló tetőszerkezetének
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bontásával, és felújításával Tomasek Richárd vállalkozót bízza meg, az árajánlatban
szereplő bruttó:620.000.- forint vállalási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Veterán Autós és Motoros Egyesület kérelmének megtárgyalása

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy megkeresés érkezett a Szentendrei-szigeti
Veterán Autós és Motoros Egyesület részéről, melyben a II. János Pál pápa tér használatát
kérik 2020. szeptember 5. napján 10.00-11.30 óra között. A tér lenne a Dunakanyar oldtimer
tájékozódási túraverseny egyik állomása. Kérem a képviselőket, hogy mondják javaslataikat a
megkereséssel kapcsolatosan.
Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy a teret biztosítsa az önkormányzat a rendezvényre. Úgy
ítélem meg, ez egy olyan esemény, amely nagy figyelemre tart számot, ez nekünk jó.
Amennyiben olyan időpontban van a rendezvény, abban az esetben segítséget is tudok
nyújtani a lebonyolításban.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szentendrei-szigeti
Veterán Autós és Motoros Egyesület kérelmének helyt ad, és 2020. szeptember 5. napján
10.00-11.30 óra között az Egyesület rendelkezésére bocsájtja a II. János Pál pápa tér
parkolóját.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Menyhárt Gellért megkeresésének ismertetése
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Menyhárt Gellért Sződ, Tabán u. 35. szám
alatti lakos beadvánnyal fordult az önkormányzathoz, mely beadványt továbbítottam a
képviselők részére. Menyhárt Gellért azt kérdezi, hogy az önkormányzat támogatná-e
konténer rendeléssel, és a hulladék elszállítás költségeinek magára vállalásával a civil,
társadalmi kezdeményezésekként alakuló szemétszedéseket?
Felkértem a környezetvédelemért felelős tanácsnokot, hogy a képviselő-testületi ülésen
referáljon a beadvánnyal kapcsolatosan.
Gazsó Tímea: Azt tudni kell, hogy a konténerrendelés nagyon költséges.
Hertel László: Javaslom, hogy a Föld Napja alkalmából szervezett hulladékgyűjtés során
kerüljön a terület megtisztítására. Ekkor tud az önkormányzat segítséget nyújtani. Továbbá az
önkormányzat szelektívhulladékgyűjtő zsákot tud még biztosítani. Az önkéntesek vállalják a
felelősséget, hogy megfelelő hulladék kerüljön a szelektívgyűjtő a zsákba. Ezeket a zsákokat
az önkéntesek kirakják a saját ingatlanjaik elé, és azokat a Zöld Híd el fogja szállítani. Erről
majd írásban tájékoztatjuk a kérelmezőt.
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával.
Juhász István: Engem is megkeresett egy személy, akik összegyűjtötték a szemetet, amit az
önkormányzat el is szállított, ennek a költségét nyilván egész évben az önkormányzat nem
tudja biztosítani.



Beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: A beruházásokkal kapcsolatosan röviden tájékoztatom a képviselőket. A
Vállalkozói Park kialakításával kapcsolatosan el kívánom mondani, hogy jelenleg a
közművek kiépítése van folyamatban. A projekt befejezését egy évvel meghosszabbították.
Lehetőség van többlet támogatás igénylésére, amellyel önkormányzatunk élni kíván.
A Magyar Falu Program keretében négy pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. Ebből a
védőnői rendelő eszközbeszerzésére elnyertünk 2.950.000.- forintot. A Faluház energetikai
korszerűsítésére, a Rákóczi Ferenc utca felújítására benyújtott, és a belterületi közterületek
karbantartására vonatkozó eszközbeszerzés pályázat, (melyben a gépek egy részét Csörög
Község Önkormányzatával közösen használnánk) - még nem érkezett visszajelzés. A bölcsőde
kialakítására vonatkozó beruházás befejeződött. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.
A bölcsőde vezetői pályázat kiírásra került, a pályázat benyújtásának határideje még nem járt
le. Rendkívüli ülésen dönt majd a vezető személyéről a testület.
Már korábban tájékoztatom a képviselőket, hogy a Rákóczi Ferenc utca felújítására az
önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „c.
pályázaton ismét részt kíván venni, mivel a korábban pályázatokon nem sikerült támogatást
elnyernünk. A pályázat ismét kiírásra került. A pályázaton való részvételhez szükség van a
képviselő-testület határozatára, amelyben az önerő biztosítását vállaljuk. Az önerő összege
maximum bruttó: 8.900.000.- forint, a beruházás 25 %-a. Kérem a képviselőket, hogy hozzuk
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meg a szükséges határozatot. Kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II.2. pont a), b) és e) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. pályázaton.
A pályázat a Sződ, Rákóczi Ferenc utca (hrsz: 358) felújítás tárgyában kerül
benyújtásra – nyertes pályázat esetén- Sződ Község Képviselő-testülete az
önkormányzat 2020. évi tartalékkerete terhére maximum bruttó 8.900.000.- forint, azaz
nyolcmillió-kilencszázezer forint erejéig önrészt biztosít.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

A védőnői rendelő átalakítására

Hertel László: A gyermekorvosi rendelő átalakítására van szükség annak érdekében, hogy a
két védőnői körzet és a gyermekjóléti szolgálat is megfelelő helyre kerüljön. Az átalakításra
vonatkozóan a benyújtott árajánlat összege bruttó: 5.736.999.-forint. Ezen beruházás
keretében beépítésre kerül a gyermekorvosi rendelő előtti előtetős rész, amely
összeépítésre kerül a jelenlegi várószobával. Abban állapodtam meg a vállalkozóval,
amennyiben a testület elfogadja az árajánlatot, abban az esetben az átépítés során a fűtés is
kiépítésre kerül, amely benne van ebben az árban. A korábban elfogadott átépítésre
vonatkozó munkálatok már megkezdődtek. A mostani árajánlat ettől teljesen független.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat a benyújtott árajánlattal kapcsolatosan.
Juhász Sándor: Mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke támogatom a beruházás
megvalósítását és az erre vonatkozó árajánlat elfogadását.
Mikes László: Egyetértek a javaslattal.
Hertel László: Van-e további észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk az árajánlat elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2020. (VII.02.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Brick Tégla Világ
Kft-t (1122 Budapest, Nagytétényi u. 180-196) bízza meg a Sződ, Dózsa György út 48.
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szám alatti Gyermekorvosi rendelő részleges bővítési munkálatainak elvégzésével,
bruttó: 5.736.999.- forint vállalási áron, amely tartalmazza a bővítményben a fűtés
kiépítését is.
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: A futókör melletti Sport Park megvalósítását áprilisban megkezdték volna, a
járvány viszont közbeszólt, tájékoztatást fogunk kérni, hogy mikor kezdik meg a
munkálatokat. Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és amint számunkra megfelelő
pályázat kerül kiírásra, élni fogunk a lehetőséggel.



A Faluház ivóvízhálózatával kapcsolatos tájékoztatás

Hertel László: A Faluház épületében az ANTSZ vízmintát vett. A bevizsgált vízmintában
magas ólomtartalom került megállapításra. Az épületben a mért ólomérték a megengedett 16
szorosa. Ennek okát most próbáljuk kideríteni. Valószínű, hogy nagyon rossz minőség csövek
kerültek beépítésre, a vízhálózat kiépítése során. Egy helyi vállalkozót bíztam meg, hogy a
probléma megoldása érdekében a vízvezeték befolyócsövét a kazánházig cseréljék ki,
valamint a kazánházban lévő vízvezeték cseréjének munkálatait végezzék el. Ezután egy
újabb vízminta vizsgálatot bemérését fogjuk kérni. Sajnos ezt nem fogjuk tudni elkerülni.



Sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatói kinevezésével kapcsolatos
tájékoztatás

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Kas Erika megbízott igazgatónővel,
többszöri egyeztetést követően sikerült megállapodnom abban, hogy továbbra is vállalja az
iskolai igazgatói feladatok ellátását. Az egyeztetés eredményes volt, pályázatát fenntartotta, és
Pest Megyei Kormányhivatal 5 évre kinevezte Kas Erikát a Sződi Hunyadi János Általános
Iskola igazgatójának.


Védőnői státuszokkal kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A testület már korábban döntött a két védőnői körzet
kialakításáról. A jelenlegi védőnő vállalkozásban látja el a közfeladatát. Erre való tekintettel
két védőnői körzet csak úgy alakítható ki, ha a másik körzet védőnői feladatát is
vállalkozásban látná el egy védőnő. Jelentkezett egy védőnő, aki ezt vállalni tudná. A
személyes egyeztetésre július 13-án kerül sor.
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Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselő-testületi ülést 21.15 órakor bezárom.
…………………………………….
…………………………………………
Hertel László polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

-------------------------------------------Mikes László
jegyzőkönyvhitelesítő
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