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Neveleki népszavazás
Újabb aszfaltutak 19 millióért
Több, mint nyolcszázan a mezei futóversenyen

Temetői lélekharang-szentelés

Önkormányzat

Mérlegen a 2008. esztendő
Sződ-Nevelek településrész
2008. december 7-én népszavazáson döntött a jövőjével kapcsolatban

Sződ-Nevelek
településrész
Sződ-Nevelek településrésze
2008. december 7. napján
megtartott
népszavazáson
úgy döntött, hogy megerősíti
a 2003-ban történt népszavazás eredményét, mely szerint
Gödhöz kíván csatlakozni.
Önkormányzatunk a 2008-as
esztendőt is eredményesen
zárta. A 2008. évi költségvetésben az önkormányzat
tervezett kiadása 614 millió
forint, tervezett bevétele 574
millió forint, a költségvetési
hiány 40 millió forint volt. Az
önkormányzat költségmegtakarító munkájának és üzleti
tevékenységének köszönhetően ebben az évben sem kellett
hitelt felvenni, a költségvetési
hiány fedezetét sikerült előteremteni. Az önkormányzat jó
gazdálkodásának köszönhetően minden fizetési kötelezettségének határidőn belül eleget
tett, tartozása nincs.
Tervezett beruházásaink egy
részét sikerült megvalósítani.

Temető
2008 júniusában átadásra
került a ravatalozó épülete.
A beruházás értéke 11 millió
forint volt, melynek 60 %-át
pályázat útján sikerült az önkormányzatnak elnyernie. A
temető területét egész évben
közmunkások segítségével tartottuk rendben, az elöregedett
fákat kivágtuk, a hulladék folyamatos elszállítására három
konténert biztosítottunk. 2008
novemberében átadásra került
a ravatalozó lélekharangja, melyet Gombos Miklós
harangöntő mesternél, 400
ezer forintért készíttetett el a
képviselő-testület. Az átadás
óta több temetés is történt,
viszont a lélekharang még
egyszer sem szólalt meg, mivel
a temetkezési vállalkozók a
harangozást nem vállalták. A
lélekharangnak az a feladata,
hogy a ravatalozótól hangjával
a sírhelyig kísérje az elhunytat.
Az önkormányzat segíteni kíván a helyzeten, így aki ezt a
szolgáltatást igénybe szeretné
venni, a falugazdánál mostantól 600 forintért megrendelheti. A temető sírhelynyilvántartását számítógépes rendszer
segítségével kezeljük. A meg
nem váltott, és lejárt sírhelyek
megváltására a hozzátartozókat folyamatosan felszólítjuk,

Ismét növekedett az aszfaltozott utcák száma
és amennyiben a sírhelyekre
nem tartanak igényt, az önkormányzat felszabadítja, és
ismételten a lakosság rendelkezésére bocsátja azokat.

Patakok
A patakok kaszálását, rendben
tartását a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulás végzi.
Ebben az évben sikerült a Tece-patak egy részének kotrási
munkálatait elvégezni. Reméljük, hogy jövőre, pályázaton
elnyert összeg segítségével
sikerül ennek a pataknak a
teljes hosszán helyreállítani a
medret.

Utak
A József Attila út végénél
lévő új településrész földútjai
vonatkozásában 19 millió
forintos, önerős beruházást
valósított meg az önkormányzat. Elkészültek a szikkasztóárkok, és aszfaltborítást kapott
a Grassalkovich, a Könyves
Kálmán valamint a Kölcsey
Ferenc utca. Ebben az évben
több ízben javításra került a
Szent István út és mellékútjainak mart-aszfalt borítása.
Útjavítási és egyengetési
munkákat hajtottunk végre
a Sződ-Neveleket összekötő
úton, valamint útegyengetést

A temető lélekharangja
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végeztettünk Nevelek településrészen.
A Dózsa György út felújítási terveit a Közútkezelő Kht.
még ebben az évben elkészítette, az út tervezőjénél az önkormányzat 1 millió forintért
megrendelte a Dózsa György
úti óvoda és iskola előtt gyalogátkelőhelyek terveit. A

2009-ben alakítják ki a
gyalogátkelőket
Közútkezelő Kht. ígérete szerint a felújítási munkálatok –
melyek a 2/A Sződ-Sződligeti
lehajtója és a sződi templom
közötti szakaszon zajlanak
majd – 2009-ben befejeződnek. A templomtól a Gödöllői
út csörögi elágazásáig terjedő
útszakaszra vonatkozó tervek
csak jövőre készülnek el.
2008 májusában került sor a
Mártírok út aszfalt-burkolatának javítási munkálataira.
Az önkormányzat felkészült
a téli útkezelésre. Az utakról a
hó eltakarítását az önkormányzat ebben az évben is saját
gépével végzi. Csúszás-men-
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Önkormányzat
tesítésre már a nyár folyamán
megvásároltuk a homokot
és a sót. Az utak szórásának
megvalósítása érdekében az
önkormányzat a traktorhoz
adaptert vásárolt. Ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat az utak teljes hosszának
csúszás-mentesítését biztosítani tudná, de el tudja végezni
azoknak a kritikus emelkedőknek és útkereszteződéseknek a
síkosság-mentesítését, melyek
a közlekedés biztonságát
nagymértékben veszélyeztetik.
Mivel az önkormányzatnak
csak egy gép áll rendelkezésére, kérjük a lakosság türelmét
az utak takarításával kapcsolatosan.

Belső tér felújítása
Az önkormányzat a polgármesteri hivatal épületét és a
hivatal előtti teret már korábban felújította. Ebben az
évben került sor a belső udvar
helyreállítására és átépítésére.
Ezzel az egész épület esztétikusabb külsőt kapott.

Pályázatok
Az önkormányzat kisebbek
mellett három jelentős összegű pályázatot nyújtott be.

A Faluház megvalósítására benyújtott pályázat
összege 232 millió forint.
Sajnos ezen a pályázaton az
önkormányzat
forráshiány
miatt nem tudott eredményt
elérni. A többfunkciós faluház
megépítése
mindenképpen
szükséges lenne Sződ község
számára, hiszen megszüntetné
a posta, az iskolai étkeztetés, a
sportöltözők, valamint a művelődési ház áldatlan állapotát.
A képviselő-testület a sikertelen pályázat ellenére sem mondott le a faluház megépítéséről,
keresi a mielőbbi megvalósítás
lehetőségét.
Az önkormányzat a József
Attila út végén található Szent
István út és bekötőútjainak
felújítására,
szélesítésére
190 millió forintos pályázatot nyújtott be, amelyet a
bíráló bizottság visszautasított. Döntését a hiánypótlás
hibáival indokolta. Az önkormányzat fellebbezett. A
beadványra a mai napig nem
érkezett válasz.
Az önkormányzat a falu központjának (a Dózsa György út
templomtól a Hunyadi János
utcáig terjedő szakasza, valamint a sportpálya környéke)
belvíz-elvezetési gondjának
megoldására 124 millió forintos pályázatot nyújtott be. A
pályázat befogadásra került,

2008-ban újult meg a hivatal udvara
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az elbírálás eredményéről
értesítést még nem kapott az
önkormányzat.
P+R parkoló megvalósítására vonatkozóan Sződ
és Sződliget község közösen
nyújtott be pályázatot, mely
eredményes volt. A vasútállomás mellett felépülő P+R
parkoló létrejöttével lehetővé
válik a gépkocsik és a kerékpárok biztonságos megőrzése,
és megépül a buszforduló is.
A beruházás 2009-ben valósul
meg. (A terveket lapunk 10.
oldalán tekinthetik meg.)

Oktatási intézményeink
Az önkormányzat oktatási
intézményeinek fejlesztésére
vonatkozó beruházásai jó
befektetésnek
bizonyultak.
Az óvodában a gyermekek jó
körülmények között magas
színvonalú nevelésben részesülnek, melynek híre eljutott
az önkormányzat határain
túlra is. Ez köszönhető a
megfelelő tárgyi feltételeknek,
a kiváló vezetőnek, Puskás
Szilveszternének, és a nagy
szakértelemmel rendelkező,
összetartó közösségnek.
Az iskola fejlesztésére és az
oktatás színvonalának emelésére az önkormányzat nagy figyelmet
fordít a jelenben
és a jövőben egyaránt. Az iskola
jóval mélyebbről
indult, mint az
óvoda, de oktatási színvonalának
emelése érdekében
az önkormányzat
erőfeszítései eredményre vezettek.
A képviselő-testület a megválasztott
Günther Miklósné
személyében jó vezetőre talált. Ennek
eredményeként
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az iskola oktatási színvonala
jelentősen emelkedett. Ebben
az évben került bevezetésre az
intézményben a zeneoktatás,
mely a Váci Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozataként
működik.
Egyre több sződi gyermeket
iratnak be tanévkezdéskor az
első osztályba, és csökkent
az iskolát váltó gyermekek
száma is. Úgy látom, az iskola
oktatási színvonalának emelkedését a szülők is érzékelik és
elismerik.

Szociális ellátások
A képviselő-testület az önkormányzat
lehetőségeihez
mérten támogatja a szociálisan
rászorulókat. A támogatás
mértékének meghatározásában egyre nehezebb helyzetbe
kerül a Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság, mivel a
szociálisan rászorulók száma
a nehéz gazdasági helyzet
következtében
jelentősen
megnövekedett. Ebben az
évben is sikerült előteremteni
az anyagi fedezetet a tankönyvtámogatásra az iskolai
oktatásban résztvevő sződi
gyermekek részére. A sződi
intézményekbe járó óvodás és
iskolás gyermekeknek mikuláscsomaggal kedveskedett az
önkormányzat.
Ebben az évben is köszöntöttük Sződ község legidősebb
női és férfi lakóját. Örömmel
tapasztaltuk, hogy ugyanahhoz a testvérpárhoz – Papp
Mihályné Erzsi nénihez és
Erdélyi Péter bácsihoz – látogathattunk el.
Minden sződi lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog és eredményekben
gazdag újévet kívánok a magam és Sződ Község Önkormányzata nevében:
Hertel László
polgármester
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről
Sződ Község Képviselő-testülete 2008 szeptemberétől – az
előző újság megjelenésétől –
négy soron következő és egy
rendkívüli ülést, valamint két
közmeghallgatás tartott, amelyek során három rendeletről
döntött és 43 határozatot hozott.
A 2008. szeptember 18-án
megtartott ülésen történt:
Új rendeletet fogadott el a
képviselő-testület a szociális

ellátásokról, amelyet a mellékleteit képező kérelem-nyomtatványokkal együtt a község
honlapján is megjelentetett.
Így ezek az Internetről letölthetők, de elektronikus formában még nem nyújthatók
be. A testület megtárgyalta az
önkormányzat 2008 I. félévének gazdálkodásáról készült
beszámolót. Ezt követően az
intézményi beszámolók (Hunyadi János Általános Iskola,
napköziotthonos óvoda, pol-

Tájékoztató a 2008. 12. 7.
napjára kitűzött helyi
népszavazás eredményéről
A Sződön 2008. december 7. napjára kitűzött népszavazás Nevelek településrész hovatartozásáról érvényes és
eredményes volt. A választásra jogosultak 63%-a járult
az urnák elé, és szavazataik alapján a végeredmény a következőképpen alakult:
(A népszavazáson csak a Nevelek településrészen állandó
lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazhattak a 2.
számú szavazókörben.)
2. szavazókör 2134 Sződ, Dózsa György út 19.
Kérdés: Egyetért-e ön azzal, hogy Nevelek településrész közigazgatásilag továbbra is Sződ községhez tartozzon?
A választópolgárok száma a
névjegyzékben a választás befejezésekor:

487

Urnában lévő szavazólapok száma:

309

Érvénytelen szavazatok száma:

0

Érvényes szavazatok száma:

309

IGEN szavazatok száma:

115

NEM szavazatok száma:

194
Dr. Bojtayné B. Gabriella
HVI vezető
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gármesteri hivatal) elfogadására került sor. A képviselőket a
főépítész asszony tájékoztatta
a község rendezési tervén
végzett munka folyamatáról,
a terv készültségi állapotáról.
Ismertette a rendezési tervkoncepciót, melyet a testület
elfogadott. A községben működő Együtt a Gyermekekért
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat is ezen az ülésen
számolt be 2007. évi működéséről, melyet a képviselők
egyhangú döntéssel fogadtak
el. Ezen az ülésen döntött a
testület a neveleki lakosok által
kezdeményezett, a településrész hovatartozásáról szóló
népszavazás kiírásáról.
A 2008. október 9-én megtartott ülésen történt:
A képviselő-testület egyhangú szavazással döntött
arról, hogy a Magyarországi
Operatív Program keretén
belül meghirdetett, belterületi
utak fejlesztésével kapcsolatos
pályázatán részt kíván venni,
és az ehhez szükséges önrészt
biztosítja. A pályázat a Szent
István utca és bekötőútjai elkészítéséhez adhat támogatást. A
testület megtárgyalta az új településrészen található Könyves
Kálmán utca, Kölcsey Ferenc
utca és Grassalkovich utca
árokrendszerének kiépítésére
vonatkozó árajánlatot is, és
egyhangúlag elfogadta azt. A
következő döntés Nevelek településrész belterületi útjainak
karbantartásával kapcsolatban
született. A továbbiakban a
Vác–Gödöllő kerékpárút engedélyezési tervének módosítását ismerték meg és fogadták
el a képviselők. Ezt követően
módosításra került a Hunyadi
János Általás Iskola alapító
okirata – ebbe kiegészítő
tevékenységként
felvételre
került a sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekek oktatásának
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biztosítása, valamint az alapfokú művészeti oktatás. Végül
lakossági kérelmek megvitatására került sor.
A 2008. november 7-i közmeghallgatáson történt:
A kihelyezett testületi ülésre
a Hunyadi János Általános
Iskola tornatermében került
sor. A jelenlévők tájékoztatást
kaptak az önkormányzat 2008.
évi működéséről, fejlesztéseiről. Ezt követően a község
rendezési tervének részletes
lakossági bemutatására került sor, mellyel egy időben a
tervek a hivatalban 30 napra
közszemlére tétettek. A lakosság a tervek mellett elhelyezett füzetben észrevételeket,
javaslatokat,
véleményeket
fogalmazhat meg, melyeket a
testület a terv elfogadásakor
figyelembe fog venni. A továbbiakban lakossági hozzászólásokra, kérdésekre válaszoltak
a megszólított képviselők és a
polgármester úr.
A 2008. november 8-i, neveleki közmeghallgatáson
történt:
Hertel László polgármester
tájékoztatta a lakosságot a képviselő-testület településrészt
érintő fejlesztési elképzeléseiről. Ezt követően az illetékesek az érdeklődők kérdéseire
válaszoltak.
2008. november 13-án megtartott testületi ülésen történt:
A testület rendkívüli ülés
keretében tárgyalt a Dózsa
György úti gyalogátkelőhelyek
kialakításáról és terveik elkészítéséről. Az ülés második
felében lakossági kérelmekről
születtek döntések.
2008. november 26-án megtartott testületi ülésen történt:
A képviselők megismerték
és elfogadták a Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft.
ügyvezetőjének beszámolóját
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a cég működéséről és pénzügyi helyzetéről. Beszámolót
tartott a Sződ Községért Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke is. A képviselő-testület
megismerte és egyhangúlag
elfogadta az önkormányzat
2008. I–III. negyedéves beszámolóját, valamint a 2009.
évi költségvetési tervezetet.
Elfogadták a gyermekek védelméről szóló rendeletet is.
Egyhangú szavazással módosí-

tották a környezet védelméről,
a közterületek és ingatlanok
rendjéről, és a település tisztaságáról szóló rendeletet is.
Ezen az ülésen számolt be a
Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője 2007. és 2008. évi
munkájáról.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
Feszített tempójú volt az év végi hajrá
a képviselő-testületi üléseken

Módosult a 3/2002. (IV. 04.) számú képviselő-testületi rendelet
Sződ Község Képviselő-testülete módosította a Helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről és a település
tisztaságáról szóló rendeletét.
A rendelet felülvizsgálatára és
módosítására részben azért
volt szükség, mert a rendelet
megalkotása óta eltelt időben
több hivatkozott jogszabály
megváltozott illetve hatályon
kívül lett helyezve. A testület
naprakésszé tette a rendelet
szövegét – hulladékszállítással
kapcsolatos
rendelkezések
–, és a kerti hulladékokkal
kapcsolatosan Sződ község
közigazgatási területére egységes időpontot jelöl meg. A
rendelet által szabálysértésnek minősülő cselekmények
büntetési tételeit többször
is kiszabható 10.000–30.000
Ft-ig terjedő pénzbírságban
határozza meg.

Az ingatlanok
és közterületek
tisztántartása
Felhívom a község lakóinak
figyelmét arra, hogy a település területén lévő ingatlanok
tisztántartásáról az ingatlan
tulajdonosának, használójának
(haszonélvezőjének, másnak a
használatában lévő ingatlanok
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tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondosodnia; továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben
tartsák, gyomtól megtisztítsák.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Köztisztasági szempontból járdának
minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és
kiépítetlen útterület, amely az
ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
A tényleges használó illetve a
tulajdonos kötelessége a járda
mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesése. Az ónos
esőtől, jégtől, hótól síkossá
vált járdát szükség szerint
naponként többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló,
szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok,
hamu, fűrészpor, kőporliszt)
kell használni. E célra tüzelés
után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztán tartásra
kötelezettnek kell gondoskodnia.

A csapadékvíz
elvezetése, a vízelvezető árkok
A közterületen lévő árkok,
nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztán tarása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti járdaszakaszra terjedően
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
a kötelessége. Járműbehajtók
átereszeinek építése, jó karban
és tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának
illetve tulajdonosának kötelessége. Az ingatlanon keletkező
csapadékvizet szennyvízcsatornába vezetni szigorúan
tilos! Az épület tulajdonosa
gondoskodik arról, hogy az
épület tetőzetéről az esővíz,
hólé a járdára ne csorogjon.

Az avar és kerti
hulladékok nyílttéri
égetése
Avart és kerti hulladékot csak
telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad
égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az
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égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot
(PVC, veszélyes hulladék stb.).
A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján
derült égbolt és szélmentes
idő esetén a településen kedden 12.00–20.00-ig, pénteken
12.00–20.00-ig lehet megsemmisíteni.

Zajártalom elleni
védekezés
A település területén a megengedettél nagyobb zajt vagy
rezgést okozó tevékenység
folytatására engedély nem
adható ki, a telepítés nem engedélyezhető. A meglévő ipari
és egyéb létesítmények csak
a vonatkozó jogszabályok,
szabványok és előírások betartásával üzemeltethetőek. Tilos
minden olyan tevékenység,
amely mások pihenését vagy
nyugalmát bármely módon zavarja. Este 22.00 órától reggel
7.00 óráig a szabadban, közterületen vagy nyitott ajtajú,
ablakú helyiségben a csendet
hangos énekléssel, zenével,
vagy egyéb módon megzavarni tilos!
A község belterületén 20.00
óra után tilos:
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• a gépjárművek motorjának
hosszabb idejű járatása, „túráztatása”
• a gépkocsik, garázsok ajtóinak indokolatlan és tartós
csapkodása
• a gépjárműveken lévő fény
és hangkibocsátó berendezéseinek felesleges használata
Kereskedelmi,
vendéglátóipari egységekben, közösségi
létesítményekben hangosító
berendezést üzembe helyezni

és üzemben tartani zajvédelmi
engedélyezés és az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad. Az
üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után
– az üzemeltető köteles saját
költségére ismételt szakértői
véleményt kérni a zajszint
megállapítására, a hatósági felhívást követő 15 napon belül.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Anyakönyvi hírek
2008. szeptember 2. napjától
2008. december 1. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma:

5

Halálesetek száma:
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Következő lapszámunktól az anyakönyvi eseményeket ismét név szerint közöljük majd.

Sződ Község Képviselő-testülete
új szociális és gyermekvédelmi
rendeletet alkotott
A rendeletek megtalálhatók és nyomtatványokkal együtt
letölthetők a www.szod.hu honlapról.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Az I. számú háziorvosi körzet lakossági észrevételeivel
kapcsolatos intézkedés
1994 óta vagyok a képviselő-testület tagja, és 2001-től
polgármester. Ez idő alatt két
orvos – dr. Jenitsek Tibor és
dr. Jakus Anikó – látta el az I.
számú háziorvosi körzet háziorvosi teendőit. Működésük
alatt munkájukkal kapcsolatban az önkormányzathoz sem
írásban, sem szóban panasz
nem érkezett.
2007 novemberétől dr. Rull
Csaba látja el a körzet feladatait. Az elmúlt egy év alatt a
háziorvos
tevékenységével
kapcsolatosan több esetben
érkezett panasz – írásban és
szóban – önkormányzatunkhoz. A lakosságtól érkezett
panaszokat kivizsgálás céljából átadtam a Népjóléti és
Környezetvédelmi Bizottság
elnökének. A bizottság saját
ülésén megtárgyalta a panaszokat, melyre meghívta mindkét
körzet háziorvosát. A bizottság elnöke tájékoztatott az
ülésen elhangzottakról, ezután
személyesen beszélgettem dr.
Rull Csaba háziorvossal.
A lakosságtól beérkezett
írásbeli és szóbeli bejelentésekben a következő kérdések
és panaszok merültek fel:
• Milyen esetekben kell házhoz hívás esetén a betegnek
fizetni?
• Többen nehezményezték,
hogy a háziorvos nem megfelelő tisztelettel beszél a
betegekkel.
• A receptek felírásával kapcsolatosan hangzottak el panaszok.
• A közgyógyellátási igazolványok kiadásával kapcsolatosan ügyintézési nehézségek merültek fel.
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Az ország gazdasági helyzete, a
rohanó világ, a magyar egészségügy állapota rányomja bélyegét az emberek mindennapi
hangulatára is. Egyre feszültebbek, idegesebbek vagyunk,
mely kihat kapcsolatainkra is.
Egyre kevésbé vagyunk türelmesek, megértők egymással
szemben. Ebben a helyzetben különösen nehéz feladat
hárul a háziorvosokra, hiszen
a rossz közérzet, valamint a
testi betegség nagymértékben
befolyásolja az ember lelkiállapotát is. Sokszor egy jó szó,
kedves gesztus felér a legjobb
gyógyszer hatásával is.
Dr. Rull Csaba háziorvossal
történt személyes megbeszélésünkön kértem a doktor urat,
hogy mutasson nagyobb türelmet és együttérzést a betegek
iránt. Felhívtam figyelmét,
hogy az orvos van a betegért,
és nem a beteg az orvosért.
Ezúton kérem a I. számú háziorvosi körzet betegeit, hogy
– mivel a doktor úr rövid ideje
van községünkben – nagyobb
türelemmel, és megértéssel
legyenek iránta!
Bízom benne, hogy akik
idáig elégedetlenek voltak dr.
Rull Csaba háziorvossal, azoknál a jövőben rendeződik az
orvos–beteg viszony.
Remélem, hogy a doktor
úrral történt beszélgetések,
valamint ez a cikk is segítséget
nyújt abban, hogy a felmerült
gondok megoldódjanak, és a
későbbiek folyamán ne kelljen
az ügyet a képviselő-testület
elé terjeszteni.
Hertel László
polgármester
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Könyvvizsgálói vélemény (összefoglalás) az önkormányzat
2008. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Az önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzete jó, jelentős
pénztartalékkal rendelkezik,
ebből, és a következő évi várható pénzügyi lehetőségekből,
az önkormányzat hosszabb
távú céljai között a súlypontok
kijelölése hosszú távú koncepció, fejlesztési terv kidolgozása meghatározhatja a község
célszerű fejlesztését. A működési és felhalmozási bevételek

I–III. negyedévi túlteljesülése,
a felhalmozási bevételek teljesülése biztosítják a kiegyensúlyozott gazdálkodást, mert
a fejlesztési pénzek a működésbe kerülnek átcsoportosításra. Megjegyzendő, hogy a
működési bevételek továbbra
sem tudtak úgy növekedni,
hogy az eredeti költségvetési
előirányzat szerinti működési
hiány teljesen lecsökkenjen.

A község fejlődését mutatja
a felújítására, beruházásra
fordított 14.437 ezer Ft-t. Az
önkormányzat fizetési kötelezettségének eleget tett, kötelező és nem kötelező feladatait
ellátja, szállítói kötelezettségei
jelentéktelenek, működési hitellel nem dolgoznak. Az I-III.
negyedévi tájékoztató megfelelő adatot biztosít a 2009.
évi koncepció, a 2009. évi

költségvetés összeállításához.
Lényeges a tervezéskor a
nemzetközi és hazai pénzügyi
válság miatti bizonytalanság
figyelemmel kisérése, nyitva
hagyva módosítási lehetőségeket, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatását.
Varga Jánosné
okleveles könyvvizsgáló

Az Önkormányzat Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottságának feladata az egészségügyi alapellátás területén
Az egészségbiztosítási törvény
rendelkezik a helyi önkormányzatok
egészségüggyel
kapcsolatos feladatairól, melyek a következők.
152. §
(1) A települési önkormányzat
az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2) A települési önkormányzat
képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit, több
településre is kiterjedő ellátás
esetén a körzet székhelyét.
(3) A helyi önkormányzat
biztosítja a tulajdonát képező
egészségügyi intézmény működését.
153. §
(1) A települési önkormányzat a környezet- és telepü-
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lés-egészségügyi
feladatok
körében gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági
feladatok ellátásáról.
Az önkormányzat Népjóléti és
Környezetvédelmi Bizottságának a testülettől átruházott
hatásköre az alábbi egészségüggyel kapcsolatos teendőkre
terjed ki:
• ellenőrzi az egészségügyi
szolgáltatások működését,
• részt vesz a környezetegészségügyi
programok
előkészítésében.

Gyógykezelés
céljából végzett
ellátások – háziorvosi ellátás
11.§ (1) A biztosított a háziorvosi, házi gyermekorvosi
(továbbiakban együtt: háziorvosi) ellátás keretében a (2)
bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult

a) az egészséges életmód
segítését szolgáló tanácsadásra
és egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérésére,
b) betegsége esetén a háziorvosi rendelőben, illetve
amennyiben egészségi állapota indokolja, az otthonában
történő orvosi vizsgálatra és
gyógykezelésre – ideértve az
ellátás során felhasznált, az
elsősegély keretében alkalmazott gyógyszert (kivéve a
különleges táplálkozási igényt
kielégítő tápszert) illetve kötszert is –,
c.) a háziorvos által kezdeményezett, a biztosított otthonában történő szakorvosi
vizsgálatra és véleményre,
d) krónikus betegsége esetén háziorvosi gondozásra,
életvezetési tanácsadásra, és a
gyógykezeléshez szükséges, a
biztosított vagy a gondozását
végző személy által használt
diagnosztikus és terápiás eszközök használatának megtanítására,
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e) a háziorvos rendelése
szerint az alapellátás keretében
végzett szakápolásra,
f) keresőképességének elbírálására,
g) egyéb orvos szakértői
vizsgálatra és szakvéleményre,
amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális
juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság
megállapítására irányul.
(2) A biztosított az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokat
a) a külön jogszabály szerint
választott háziorvosánál veheti
igénybe,
b) amennyiben választott
háziorvosát felkeresni nem
tudja, annál a finanszírozott
szolgáltató háziorvosnál veheti igénybe, amelynek ellátási
területén tartózkodási helye
van.
A
Környezetvédelmi és
Népjóléti Bizottság eleget
téve ellenőrzési feladatainak,
ez év második félévében bi-

7

Önkormányzat, egészségügy – közérdekű információk
zottsági ülés keretében meghallgatta a háziorvosokat, a
gyermekorvost, a fogorvost, a
védőnőt, és tájékoztatást kért
munkájukról. A megbeszélés
keretében a bizottság tagjai
előadták a lakosságtól érkező
észrevételeket, kéréseket. Ezek
között szerepelt a rendelési
idő módosítása – gondolva
azokra a biztosítottakra is, akik
reggel 8 órától este l7 óráig
dolgoznak és nem tudják a
rendelőt felkeresni –, valamint
a helyettesítés előre meg nem
hirdetett, naponta történő változtatása stb.
A fenti rendeletek idézését
azért tartom fontosnak, mert
a bizottságot névtelen és névvel ellátott levelekben kérik a
betegek a háziorvosok munkájával kapcsolatos panaszaik
kivizsgálására.
A szakbizottság eljárt abban
a panaszos ügyben, amelyben
a levél írója kifogásolta a rendelő és környezete tisztaságát.

A háziorvosokkal megbeszélve rendeztük a takarítással
kapcsolatos teendőket, a gond
takarítónő
alkalmazásával
megoldódott.
A háziorvosok szakmai
munkájának megítélése azonban nem tartozik egy laikus
bizottság feladatai közé. A
törvény szerint a gyógyszerek
felírásának nagyon pontos, az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által szigorúan ellenőrzött rendje van. Abban az
esetben, ha a kezelőorvos vét
a receptírás szabályai ellen, súlyos büntetésben részesül.
Valószínű, hogy mindenkinek nagyon sok elfoglaltsága
van, és sajnos minden fontosabb annál, mint hogy időközönként az egészségünkre
gondolva felkeressük a kezelőorvosunkat, inkább megbízunk
valakit azzal, hogy írassa fel a
megszokott gyógyszereinket.
A gyógyszerek hosszú ideig
történő szedése azonban meg-

Köszönetnyilvánítás
A temetési szertartást végző református lelkész úr
szavai:
„Nagy Bertalan testvérünket az utolsó földi útján
népek sokasága kísérte el.”
Mindazoknak szeretetét köszönöm:

követeli, hogy orvosi vizsgálat
erősítse meg annak további
alkalmazását, vagy egy újabb,
hatékonyabb gyógyszerre való
átállítás szükségét az egészségünk megóvása érdekében.
2008. január l-től az I-es
körzetnek új háziorvosa van
dr. Rull Csaba személyében.
A doktor úr valószínűleg
azért sem írja fel szívesen,
ismeretlenül a megbízók által
kért gyógyszereket, mert még
nem találkozott személyesen a
gyógyszert szedő személlyel,
nem ismeri egészségi állapotát.
Sokan panaszkodnak a hoszszú várakozási időre. A hosszú
várakozási időt is le lehet rövidíteni, mivel a rendelési idő
felében telefonos, időpontra

történő bejelentkezés szerint
kerül sor a beteg vizsgálatára.
Ma már mindenkinek van telefonja, javaslom, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel!
Vannak olyan betegek, akik
a kezelőorvos szakmai munkájával nincsenek megelégedve.
Ezzel kapcsolatosan javasoljuk, hogy először beszéljék
meg orvosukkal a kérdést,
és amennyiben továbbra is
gondjaik vannak, forduljanak
levélben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Főosztályához.
Miletin Istvánné
Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

Adóhatósági tájékoztató
Tájékoztatjuk Sződ község lakosságát, hogy az önkormányzat a település működtetéséhez szükséges anyagi
erőforrásokat helyi adóbevételeivel pótolja.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a 2008-ban be
nem fizetett adókra és hátralékok miatt végrehajtást
kezdeményezünk az adósok ellen. A hátralékosokat több
alkalommal is felszólítottuk. Ha nem tettek eleget fizetési
kötelezettségüknek, és nem fordultak halasztási illetve
részletfizetési kérelemmel az adóhatóság felé, kezdeményeztük a végrehajtást. Amennyiben ez megtörtént, már
nem áll módunkban részletfizetést engedélyezni. Ebben
az évben 88 adózóval szemben kezdeményeztünk végrehajtást 23.292.968,- Ft összegben.

I M P R E S S Z U M

gyászoló felesége:
Fodrász Icuka
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Kocsis Sándorné
adóügyi főelőadó

Sződiek Híradója - Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község
Önkormányzata, 2134 Sződ, Dózsa György út 216. tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail:
volentics@vnet.hu, web: www.szod.hu Felelős kiadó: Hertel László polgármester, Felelős
szerkesztő: Volentics Gyula, Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila, Molnár Tímea, Kemenczeiné
Rácz Magdolna. A lapszám fotóit Juhász István, Kolumbán Attila, Pál László, Szabados Ferenc,
Puchner László és Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát
fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget
nem vállal! A kézirat 2008. december 8-án került lezárásra. Tördelés: Aletheia Multimedia Kft.
Nyomda: Tribett Racing Kft.

A Sződiek Híradója újság szerkesztőbizottsága a lap minden kedves
olvasójának áldott karácsonyi ünnepet és békés újévet kíván!

Sződiek Híradója
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