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Ünnepélyes keretek között
adtuk át a faluházat
» Ünnepélyes keretek között adtuk át a faluházat
» A képviselő-testület megalkotta a 2011. évi helyi adókról
szóló rendeletét
» 2011. január 1-től a DMRV a sződi szennyvíz és
csatornahálózat üzemeltetője
» A jövő év első napjától jelentősen növekszik a
hulladékszállítás díja
» Idén is végeztünk kisebb útjavításokat
» Téli felkészülés
» Elhunyt Sándor István, Sződ volt tanácselnöke és
polgármestere
» Idén is támogatjuk a szociálisan rászorulókat
» Új szolgáltatásként 2011. január 1. napjától biztosítja az
önkormányzat a helyben történő vérvételt

Ünnepélyes keretek
között adtuk át a
faluházat
November 27-én ünnepélyes
keretek között nyitotta meg
kapuit Sződ Község Faluháza. Az építési munkálatok áprilisban kezdődtek meg, hét
hónap alatt készült el a község legszebb közintézménye.
A rendezvény iránt nagy érdeklődést mutatott a község
lakossága: kicsinek bizonyult
a 200 főt befogadó színházterem és galéria, megteltek az
épület előterei is.
A szalagot Fördős Attilával
együtt vágtuk át, aki amellett,
hogy a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás elnöke, Vác polgármestere is. A megjelent vendégeket üdítővel és süteménynyel kínáltuk. Az ünnepi műsoron felléptek az óvoda néptáncosai, az iskola néptánc és
aerobik csoportjai, a Galagonya Szavalóverseny győztesei,
a zenetagozat tanulói, a Hagyományőrző Asszonykórus,
a Sződi Szita Táncegyüttes,
valamint az Onodi házaspár.
A rendezvény műsorvezetője Farkas Katalin, a Duna TV
munkatársa volt.
Köszönetet szeretnék mondani a képviselő-testület nevében az óvoda és az iskola pedagógusainak, akik a gyermekeket felkészítették. A műsorban résztvevő gyermekeknek és felnőtteknek, továbbá azoknak az asszonyoknak,

akik a süteményeket készítették. Köszönet illeti a központi konyha dolgozóit, akik több
tál süteményt ajánlottak fel az
átadási ünnepségre. Köszönet
az önkormányzat dolgozóinak
és közmunkásainak, hogy az
átadási ünnepség előkészítésében és lebonyolításában tevékenyen kivették részüket.

A képviselő-testület
megalkotta a 2011. évi
helyi adókról szóló
rendeletét
A képviselő-testület figyelembe vette a lakosság egyre nehezedő életkörülményeit, ennek
figyelembe vételével alkotta
meg a 2011. évi helyi adókról
szóló rendeletét. A képviselőtestület úgy döntött, hogy
» a kommunális adót nem
emeli, változatlanul hagyja,
azaz továbbra is 5.000 forint/év/ingatlan;
» az iparűzési adó mértékét
nem emeli, változatlanul
1,4%-ban határozza meg;
» az építményadó mértékét
– mely a helyi lakosokat és
kisvállalkozókat nem érinti – a képviselő-testület 500
forint/m2/év-ről 600 forint/m2/évre módosította;
» az étkezési térítési díjakat
nem emeli, kivéve a vendégebéd házhozszállítási díját,
melyet a növekvő költségek
miatt 20 forintról 30 forintra emeli;
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» a temetőhasználati díjat és
a temetkezéssel kapcsolatos összes díjat – beleértve
a sírmegváltással kapcsolatos díjakat is – a 2010-ben
meghatározott árakat alkalmazva változatlanul hagyja
» a csatornahasználat díját az
infláció figyelembevételével
4%-kal emeli.

2011. január 1-től a
DMRV a sződi szenynyvíz és csatornahálózat üzemeltetője
A képviselő-testület a 2002ben megépített szennyvíztisztító és csatornahálózat üzemeltetésére saját kft-t hozott
létre, hogy a csatornahálózat
használati díját saját hatáskörében állapíthassa meg. Mivel a
keletkezett szennyvíziszap elhelyezése más lerakóba jelentős többletköltséget eredményezett volna, ezért helyben
komposztáló telepet épített.
A komposztált iszap elhelyezését kijelölt szántóföldi trágyázásra használtuk fel a Sződi Agrárszövetkezet közreműködésével. A kft. tagjainak létszámát a csatornahasználati
díj alacsonyan tartása érdekében a lehető legalacsonyabbra csökkentettük. A képviselő-testület arra törekedett – és
legfőképpen abban bízott –,
hogy a saját szennyvíztisztító
és komposzttelep biztosítja a
lehetőséget, hogy a lakossági
díj a legalacsonyabb lehessen
a környéken. Sajnos rá kellett
jönnünk, hogy az önkormányzat a kft-t gazdaságosan üzemeltetni nem tudja, az önkormányzat támogatása minden
évben – annak ellenére, hogy
a lakossági díjakat is emeltük
– egyre nagyobb terhet jelent.
Az üzembe helyezést követően az idő haladtával a karbantartási költségek folyamatosan
növekedtek, a gépek elhasználódtak. Ehhez nagymértékben
hozzájárult egyes lakótársaink fegyelmezetlensége: szennyvízcsatorna-hálózatba olyan
tárgyak is kerültek, melyek jelentős kárt okoztak a gépek
állagában és a hálózatban. A
szennyvíztisztító gépeinek elhasználódása, a szaktudásbeli hiányosságok és a fegyelme-

zetlenség jelentősen rontották a kibocsátott víz minőségét, így annak kellemetlen szaga a környékbeli lakosoknak
nagy bosszúságot okozott. A
problémát úgy tudtuk megoldani, hogy egy erre szakosodott vállalkozást bíztunk meg
az üzemeltetéssel. Rá kellett
jönnünk arra is, hogy a kftt jelenlegi létszámával hosszú
távon nem lehet gazdaságosan
működtetni, mindenféleképpen létszámot kellene bővítenünk, mely újabb kiadást eredményezne. Komoly gondot
okoz, hogy nem rendelkezünk
a csatornahálózat és az átemelő aknák tisztításához szükséges gépekkel, dugulás-elhárításnál mindig külső vállalkozót kellett hívnunk. Ekkora
létesítményre nem lenne gazdaságos a tisztításhoz szükséges eszközöket megvásárolni.
A kft-nek rövid működése során több millió forintos kintlévősége keletkezett annak ellenére, hogy egy agilis díjbeszedőt alkalmaz. Mivel a behajtás sok gondot okoz és időigényes, várható, hogy ezek az
összegek – amennyiben a kft-t
tovább működtetnénk – tovább nőnek. Ez a rendesen fizető lakosokat is érintené, hiszen a díjszabás ezt a veszteséget is számításba veszi. A
csatornahálózat további helyi üzemeltetésével elkerülhetetlen lenne egy jelentős áremelés, mivel létszámnöveléssel, teljes csatornahálózat-tisztítással és több átemelő-szivattyú elhasználódás miatti cseréjével is számolnunk kellene.
Hosszú tárgyalások után a
képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem kívánja a lakosság
terheit nagymértékben növelni, így 2011. január elsejétől a
Sződi Szennyvíz és Hulladékkezelő Kft-t megszünteti. A
csatornahálózat üzemeltetésének jogát a DMRV-nek adja
át, ahol minden feltétel adott –
úgy gépek, mint szakemberek
tekintetében –, hogy hosszú
távon gazdaságosan végezhesse feladatát. Az önkormányzat és a DMRV között létrejött szerződésben rögzítettük,
hogy a csatornahasználati díj
emelkedése 2011-ben a 4%-ot
nem haladhatja meg, s minden
további év díjszabását képviselő-testülettel történő egyeztetés előzi majd meg. Meg kí-
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vánom jegyezni, azok a szenynyvíztisztító telepek, amelyek
a DMRV hatáskörébe tartozó
területen működtek, szintén
a DMRV-vel kötöttek szerződést.

2011. január 1.
napjától jelentősen
növekszik a hulladékszállítás díja
2010 júniusában bezárt a csörögi hulladéklerakó, azóta a
szolgáltató REMONDIS Kft.
a hulladékot a dunakeszi melletti telepre szállította. November 1-től az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – melynek
alapító tagjai vagyunk – kerepesi lerakójába kerül a község kommunális hulladéka. A
Zöld Híd Programban épített
hulladéklerakó Európa legkorszerűbbjei között van. A begyűjtött hulladékot válogatják
és újrahasznosítják, a megmaradt részt előkezelik és ártalmatlanítják. A válogatás, elhelyezés és feldolgozás jelentős
költséget jelent, ez az árban
is megmutatkozik. Míg a hagyományos lerakás díja bruttó 10.000.- forint/tonna körül mozog, a Zöld Híd Régió Kft. kerepesi feldolgozójában az ártalmatlanítási díj
bruttó: 18.900.- forint tonnánként. Ezt az összeget még növeli a hulladékgyűjtés és a beszállítás költsége. Egy 120 literes edényben gyűjtött hulladék
elszállításának éves díja bruttó: 15.580 forintról akár bruttó 28.000 forintra is változhat.
Jelen pillanatban is folynak a
tárgyalások és egyeztetések a
kistérség polgármesterei illetve képviselő-testületei és a beszállítók között. Bizakodunk
benne, hogy ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, és
ezt a magas árat csökkenteni
tudjuk. Lapzárta előtt a képviselő-testület a REMONDIS
Kft-vel a lakossági hulladékszállítás díjában megegyezett
az alábbiak szerint:
» 80 literes edény bruttó
19.175 forint/év
» 120 literes edény bruttó
22.750 forint/év
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» 240 literes edény bruttó
36.920 forint/év.
Amennyiben egy lakos a szeméttárolót bérli, a díjak az
alábbiak:
» 80 literes edény bruttó
19.825 forint/év
» 120 literes edény bruttó
23.725 forint/év
» 240 literes edény bruttó
37.375 forint/év

Ebben az évben is
végeztünk kisebb
útjavításokat
Idei legnagyobb beruházásunk a faluház megépítése
volt. Útépítésre és javításra pályázati lehetőség nem adódott,
és a 2010. évi költségvetés keretébe sem fért be. Mindezek
ellenére bíztunk benne, hogy
a kintlévőségeinkből olyan bevételre teszünk szert, amely jelentős útépítésre nyújt lehetőséget (Szent István út teljes szakaszának aszfaltozása).
A várt bevételek csak egy kisebb hányada érkezett be. Ebből útépítésre nem tudtuk fordítani, mivel az iskola korszerűsítésére benyújtott pályázat
önrészére kell tartalékolnunk.
Ebben az évben a buszforduló Dózsa György út – Rátóti út elejéig tartó útszakaszát
aszfaltoztuk, valamint az itt lakók közreműködésével helyreállítottuk a vízelvezető árkot.
A Szent István úton több alkalommal javíttattuk a mart
aszfaltburkolatot, mely sajnos
nem bizonyult tartósnak.
2010. évben a rendkívül csapadékos időjárás jelentősen
rontott Nevelek útjainak állapotán, valamint megnehezítette az utak eredményes egyengetését. Sződ e településrészéről több levelet kaptam.
Volt olyan levél is, melyet többen írtak alá. A levélben kérték, hogy a Sződöt a településrésszel összekötő szakaszon és
Nevelek útjain végezzünk tartósabb javításokat. Jelezték,
hogy a közvilágítás több helyen hiányos, többek között a
Szegfű és az Ibolya utca egy
szakaszain.
Sződ–Nevelek összekötő
utat ebben az évben mart aszfalttal és kőtörmelékkel javítottuk, és kérésüknek megfe-

lelően az ősz folyamán a karbantartást megismételtük.
Helyszíni bejárást tartottunk és megvizsgáltuk a Szegfű utcában elhelyezett közvilágítási lámpákat, valamint az
Ibolya utca közvilágítás-hiányos részét.
Az önkormányzat belterületi útjainak mentén elhelyezett
villanyoszlopok közül minden
másodikra kerül közvilágítási
lámpa. A Szegfű utcában két
szakaszon alakult ki az a helyzet, hogy két útkereszteződés
között négy villanyoszlop található, és a két útkereszteződésnél lévő oszlopra kerültek fel a lámpatestek. Ennek
figyelembevételével nyilván
nem lehetett minden második
oszlopra lámpatestet elhelyezni, hiszen az útkereszteződés
megvilágítása feltétlenül szükséges. Úgy döntöttünk, hogy
a jobb megvilágítás érdekében
mindkét közt egy-egy közvilágítási lámpatest felszerelésével
javítjuk.
Az Ibolya utcánál sajnos komolyabb a gond, mivel a telkek megosztásakor itt nem
épült világítási hálózat, és oszlop sincs, ezért ezen a helyen
jóval nagyobb beruházásra
lesz szükség.

Téli felkészülés
Felkészültünk a hó eltakarítására, és az utak egyes szakaszainak csúszásmentesítésére.
Felszereltük a traktorra a hótolót, beszereztük és betároltuk a csúszásmentesítő anyagot. Ebben az évben is csak
azokat a veszélyes útkereszteződéseket és lejtőket tudjuk csúszásmentesíteni, amelyek jelentős veszélyforrást jelentenek.
A P+R parkolót Sződ és
Sződliget közötti megállapodás alapján a téli időszakban
Sződ Község Önkormányzata kezeli.
Kérjük a lakosságot, hogy
legyen türelemmel a hóeltakarítással kapcsolatban, mivel csak egy gép áll rendelkezésünkre. Az utak takarítását
folyamatosan addig végezzük,
ameddig minden szakasz járhatóvá nem válik.
A közterületek és a buszmegállók hómentesítését közmunkásokkal
biztosítjuk.
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Megkérünk minden sződi lakost, hogy a járdák hótalanítását és csúszásmentesítését
a balesetek elkerülése érdekében időben végezzék el!

Elhunyt Sándor
István, Sződ volt
tanácselnöke és
polgármestere
Borsosberényben
született,
édesapja kőműves, édesanyja
háztartásbeli volt.
Középiskoláit Balassagyarmaton végezte, 1958-ban
érettségizett. Az érettségit követően munka mellett folytatta
további iskolai tanulmányait,
melynek során elvégezte a Tanácsakadémiát, mérlegképes
könyvelői oklevelet szerzett,
illetve más szakirányú képzéseken vett részt.
Első munkahelye a Rétsági
Járási Tanács pénzügyi osztálya volt. Azt követően a Váci
Járási Tanácsnál dolgozott,
majd Felsőgöd község tanácselnöke lett. Ő volt a Felső- és
Alsógöd egyesülése révén létrejött Göd Nagyközség első
tanácselnöke.
1974-től Sződön a település
tanácselnökeként dolgozott
1990-ig. Ekkor Sződ Vácdukával közös tanács irányítása
alatt működött. 1990–1998-ig
községünk polgármestere volt,
amelyet összesen 24 éven át
vezetett. 1998-ban nyugdíjba
vonult.
A 2002-es választásokon
MSZP-SZDSZ támogatással
Göd város polgármesterének
választották.
A 2006. évi országgyűlési választáson az MSZP megyei listáján szerzett országy-

Sándor István
(1939–2010)
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gyűlési képviselői mandátumot, majd az idei önkormányzati választáson, ugyancsak a
Magyar Szocialista Párt színeiben, Göd város képviselő-testületének tagja lett.
Egész élete során közéleti tevékenységet végzett és vezetői tanácsi és önkormányzati tisztségeket látott el. Munkáját a rendszerváltás előtt és
után is több kitüntetéssel ismerték el.
Sándor István földi maradványait 2010. október 22-én helyezték örök nyugalomra a
Göd-Újtelepi temetőben.
A temetésen Sződ képviseletében rajtam kívül részt vett
a jegyző és az intézményvezetők. A sződi lakosok közül
több közeli ismerőse és munkatársa kísérte utolsó útjára.
Sződ Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében őszinte részvétünket fejezzük ki hozzátartozóinak.

Ebben az évben is
támogatjuk a szociálisan rászorulókat
Ebben az évben az önkormányzat természetbeni és
pénzbeli ellátást is biztosított
a szociálisan rászorult személyek részére. Két alkalommal
élelmiszersegély-csomagot
osztottunk, valamint a nyári
szünetben a szociálisan rászorult gyermekek részére étkeztetést biztosítottunk.
Minden sződi iskolába járó
általános iskolai tanuló részére ingyenesen biztosítottuk a
tankönyveket, a közép és felsőfokú oktatási intézményekbe járó tanulók részére beiskolázási támogatást nyújtottunk.
Az óvodásokat és az iskolásokat ebben az évben is mikuláscsomaggal ajándékoztuk
meg.
Mint minden évben, a képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli tá-

mogatást biztosított, melynek
elosztását a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe
utalta.
Egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, ennek
következtében egyre több
pénzt kell év közben kiosztanunk – az év végére a kiosztható keret összege ezért csökken. Mivel a szociálisan rászorulók létszáma fokozatosan növekszik, a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra a
pénzügyi támogatások meghatározása és elosztása tekintetében egyre nehezebb feladat
hárul.

Új szolgáltatásként
2011. január 1.
napjától biztosítja
az önkormányzat
a helyben történő
vérvételt
Az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy a
volt nőgyógyászati rendelőben (a fogorvosi rendelő mellett) 2011. január 1-től lehetőséget biztosít a helyben történő vérvételre. Ezzel kapcsolatos bővebb felvilágosítást a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nyújt.
Ebben az évben Kelemen János ajánlotta fel az önkormányzatnak a község karácsonyfáját, amelyet a Faluház
előtt állítottunk föl. A község
lakói nevében is köszönetet
mondok neki.
Végezetül a magam, a képviselő-testület, valamint az önkormányzat összes dolgozója
nevében kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánok.
Hertel László
polgármester

Az edelényi árvízkárosultak részére a képviselő-testület
tagjai az előző ciklusban, július hónapban 107.599.-Ft
összegű támogatást ajánlottak fel. A felajánlások közül ki
kell emelni dr. Farkas Kálmán képviselő urat, aki az újjáépítéshez 47.599,-Ft-tal járult hozzá.
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Hírek a képviselő-testület
munkájáról
Sződ Község Képviselő-testülete az újság előző megjelenése óta 5 testületi ülést
tartott.

2010. szeptember 10.
Sződ Község Képviselő-testülete a választásokat megelőzően közmeghallgatáson számolt
be munkájáról. A kihelyezett
ülést ebben az évben is a Hunyadi János Általános Iskolában tartották. A hagyományokhoz híven most is Puskás Szilveszter alpolgármester úr volt
a levezető elnök. Köszöntőjét
követően Hertel László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a képviselő-testület munkájáról, az önkormányzat gazdálkodásáról, fejlesztési tervekről,
illetve a meglévő és a már befejezett beruházásokról. A beszámolót követően az „Egyebek”
napirendi pontban került sor
a lakossági kérdésekre és hozzászólásokra. A jelenlévők közül főleg a Nevelek településrészt képviselők tettek fel kérdéseket a településrész fejlesztésével, fejlesztési elképzelésekkel, illetve a településrész hovatartozásával kapcsolatban. Az
utak állapota mellett a közvilágítás, a veszélyes fák kivágása,
valamint a csapadékvíz-elevezetés megoldása ügyében vártak választ a településrész lakói.

2010. október 8.
A választásokat követően az
újonnan megválasztott képviselő-testület tagjait Hertel László polgármester alakuló ülésre hívta össze. Ezen az
ülésen a jogszabályoknak megfelelően a Helyi Választási Bizottság elnöke, Tomecskó Ferencné, tájékoztatást tartott a
választások eredményéről. Ezt
követően a képviselő-testület
tagjai és a polgármester letették esküjüket és átvették megbízóleveleiket. A polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére, mely javaslatot a képviselők zárt ülés keretében, titkos szavazással egyhangúlag elfogadtak. A 2010–

2014-ig terjedő választási ciklusban is Puskás Szilveszter
Sződ alpolgármestere. A következő napirendi pontokban
a tiszteletdíjak és költségátalányok megállapítására került
sor. A polgármester javaslatot
tett a bizottságok létrehozására
és a bizottsági elnökök személyére is. Négy bizottság segíti a
testület döntéshozatali munkáját, melyek a következők: pénzügyi és ügyrendi bizottság (elnöke Papp István), szociális és
egészségügyi bizottság (elnöke Miletin Istvánné), kommunikációs, környezetvédelmi és
sport bizottság (elnöke Volentics Gyula), oktatási és kulturális bizottság (elnöke Erdélyi
Balázs). Ezt követően a polgármester tájékoztatót tartott az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a folyamatban lévő beruházásokról, illetve a következő négy év fejlesztési elképzeléseiről. Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjait követően
az újonnan megalakult testület
hozzálátott az időközben érkezett kérelmek elbírásához, a soron következő döntések meghozatalához. A Faluház kivitelezésével kapcsolatos határozatok – tűzoltószertár bontása,
színpadi függöny megrendelése – meghozatalára is sor került. A használaton kívüli épületek hasznosításával kapcsolatos lehetőségek kidolgozására Puskás Szilveszter alpolgármester kapott felkérést a polgármestertől. Az ülésen Hertel
László polgármester tájékoztatást tartott a csatornahálózat
üzemeltetéséről is. A Képviselők felhatalmazták a polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalást a DMRV
Zrt-vel a hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan.

Önkormányzat
2010. november 11.
Ezen az ülésen a bizottságok
külső tagjai tették le esküjüket.

2011. november 15.
Hertel László polgármester a
képviselő testület elé terjesztette az önkormányzat 2010. évi
I–III negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A beszámoló elfogadására a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalását követően, a decemberi ülésen kerül majd sor. A
polgármester úr a testület elé
terjesztette az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját is, melyet a testület a
decemberi ülésén tárgyal meg
részletesen. A testület megismerte és elfogadta a 2011. évi
Belsőellenőrzési Tervet. Ezen
az ülésen írták ki a könyvtárosi
és népművelői pályázatot, melyet az oktatási és kulturális bizottság javaslata alapján fogadtak el. A Faluház-átadási ünnepséggel kapcsolatos részletes
egyeztetéssel folytatódott az
ülés. Ezt követően a Faluházzal
s annak berendezésével kapcsolatban hoztak határozatot a
képviselők. Döntött a testület
a Rátóti és a Dózsa György út
buszfordulójának leaszfaltozásával kapcsolatosan. Részletesen tárgyalták a DMRV Zrt. által benyújtott ajánlatot.

2010. december 09.
Az év utolsó tervezett ülésén fontos döntéseket hozott
a testület. A pénzügyi és ügyrendi bizottság javaslata alapján elfogadták az önkormányzat 2010. I-III. negyedéves
pénzügyi beszámolóját. A képviselők egyhangúlag elfogadták pénzügyi bizottság javaslata alapján az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját is. A polgármesteri hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót részletesebb kidolgozásra visszaadta a testület. Ezt követően a helyi adórendelet módosításáról, a bérleti és térítési díjak megállapítá-

Sződiek Híradója – 2010. tél
sáról születtek döntések. A polgármester úr által elkészített javaslatokkal egyetértve a testület úgy döntött, hogy a lakosság további terheit nem kívánja nagy mértékben megnövelni. A kommunális adó mértéke – 2009-től 5000 Ft/ingatlan/év – ebben az évben sem
emelkedett. Nem emelkedik az
iparűzési adó sem. A bérleti díjak – a szolgálati lakás kivételével – csak az infláció mértékével nőnek. A szennyvízcsatorna
díjának 4% emeléséről is döntött a testület, így a lakossági díj
374 Ft/m3, a vállalkozói ár 765
Ft/m3 lesz 2011-ben. A Sződiek Híradójában 2011-től érvényes hirdetési díjak, az alábbiak szerint módosulnak: 1/8 oldal 1.875 Ft, ¼ oldal 3.750 Ft,
½ oldal 7.500 Ft, 1 oldal 15.000
Ft, 1 színes oldal 30.000 Ft. Az
étkezési térítési díjak ebben az
évben sem emelkedtek. A vendégétkezők részére a kiszállítás költsége 10-Ft-tal emelkedik. A temetővel kapcsolatos
szolgáltatási díjakat sem emelte a testület. Meghatározták a
Faluház bérleti díjait. A színházterem bérleti díja 1.500 Ft/
óra, melegítő konyha bérleti
díja 1.500 Ft/óra, galéria előtti terem 1.100 Ft/óra, emeleti
nagyterem 1.200 Ft/óra, emeleti nagyterem előtti kövezett
tér 500 Ft/óra, büfé 1.000 Ft/
óra. Hosszas tárgyalás és többszöri egyeztetést követően nehéz döntést hozott a képviselő-testület – a szennyvíztisztító üzemeltetését 2011. január
első napjától átadja a DMRV
Zrt-nek. Egyúttal döntés született a Sződi Szennyvíz és Hulladékkezelő Kft. felszámolásáról
is. A kommunális hulladék szállítási díját megemelték. Ezen az
ülésen hagyta jóvá a testület a
2010 évben megépült járdaépítési támogatásokat is. Tíz sződi
ingatlan előtti járdaszakasz építéséhez 264.100forinttal járult
hozzá az önkormányzat. Végül
lakossági és egyesületi kérelmek
elbírálására került sor.
Dr. Bojtayné
Benedek Gabriella
jegyző

Köszönetnyilvánítás
Az újonnan megválasztott képviselő-testület minden tagja nevében köszönetet mondok minden választópolgárnak, akik szavazatukkal hozzájárultak megválasztásunkhoz.
Hertel László polgármester
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Az önkormányzati képviselő-választás eredménye
KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
JELÖLT NEVE

SZAVAZÓKÖR SZÁMA
1.

2.

ÖSSZES

3.

Megválasztott képviselő lett (6 fő)
Puskás Szilveszter

166

140

180

486

Volentics Gyula

162

125

193

480

Erdélyi Balázs

134

139

196

469

Dávid Tamás

139

121

162

422

Miletin Istvánné

123

99

181

403

Papp István

131

100

136

367

Nem kerültek be a képviselő-testületbe (11 fő)
Juhász István

116

99

128

343

Balázs Attila Sándor

106

138

92

336

Czinege Jánosné

113

84

114

311

Klimász Jánosné

107

98

103

308

Ivanics Istvánné

91

106

101

298

Floch Zoltán

93

64

132

289

Mikó Mihály

107

78

86

271

Volentics Ferenc

88

84

99

271

Kovács Krisztina

37

165

53

255

Garaba Ferenc

74

49

44

167

Sztruhár Imre

57

45

53

155

A 2010. 10. 3-i polgármester-választás eredménye
KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
JELÖLT NEVE

SZAVAZÓKÖR SZÁMA
1.

2.

3.

ÖSSZES

A jogszabályban meghatározott határideig egy jelölt adta le szelvényeit.

Hertel László

346

313

373

1032

A megyei közgyűlés-választás eredménye
KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
PÁRT NEVE

SZAVAZÓKÖR SZÁMA

ÖSSZES

1.

2.

3.

FIDESZ–KDNP

346

313

373

1032

JOBBIK

47

42

48

137

MSZP

63

81

51

195
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Önkormányzat

Előterjesztés könyvtárosi és
népművelői pályázat kiírásához
Sződ Község Önkormányzata a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Törvény 20/A.§. alapján
pályázatot hirdet Sződ Község Faluházban
működő könyvtárosi és népművelői
feladatokat ellátó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:
• Szakmai gyakorlat
• A könyvtári számítógépes rendszer
ismerete
• Kiemelkedő művészeti, tudományos,
szakmai tevékenység
• Népművelői képesítés
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. december 31.

Foglalkoztatás jellege:

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. január 31.

Teljes munkaidő

A munkakör betöltésének kezdete: A
pályázat elbírálását követő 15 nap.

A munkavégzés helye:
2134. Sződ Dózsa György út 100.
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
• Községi könyvtár működtetése
• Közművelődési, közösségi feladatok
ellátása, szervezése
• A településen élők társas kapcsolataihoz,
művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő
programok, rendezvények szervezése
(kiemelt jelentőséggel az általános iskolából
kikerülő fiatalok számára)
• Társadalmi, civil szervezet számára
közösségi tér biztosítása
Illetmény:
Az illetményre és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Törvény rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
Egyetemi vagy főiskolai szakirányú
végzettség, vagy felsőfokú nem szakirányú
végzettség és könyvtár asszisztensi vagy
segéd könyvtárosi végzettség, illetve
ennek hiányában annak két éven belüli
megszerzése
A Pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
• Az intézmény működtetésére vonatkozó
rövid és hosszú távú szakmai program, azok
finanszírozásának elve

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sződ
Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2134. Sződ, Dózsa György
út 216.).
• A borítékon kérjük feltüntetni:
„Könyvtárosi és Népművelői pályázat”
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatokat bizottság
véleményezi és az érvényes pályázatot
benyújtó pályázókat személyesen
meghallgatja. A Képviselő-testület a
meghallgatást követő testületi ülésen dönt, a
bizottság javaslatának figyelembe vételével.
A képviselő-testület fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének
helye és ideje:
• KSZK honlapja, 2010. november 22.
• Sződ Község Honlapja
• Sződiek Híradója
A pályázat kiírásával kapcsolatos
minden további információ:
Hertel László polgármestertől kérhetők
a 27/388-188, vagy a 30/50-80-881
telefonszámon, vagy a
polgarmester@szod.hu e-mail címen.
Sződ, 2010. november 15.
Dr. Bojtayné B Gabriella
s.k.
jegyző

Sződ Község Képviselőtestületének Bizottságai
Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság
Papp István
Miletin Istvánné
Volentics Gyula
Kovács Vincéné
Pál László

elnök
tag
tag
kültag
kültag

Oktatási és Kulturális
Bizottság
Erdélyi Balázs
Volentics Gyula
Dávid Tamás
Heinczinger Miklós
Onodi Attila

elnök
tag
tag
kültag
kültag

Kommunikációs
Környezetvédelmi és Sport
Bizottság
Volentics Gyula
Erdélyi Balázs
Papp István
Kolumbán Attila
Mészáros Ágnes

elnök
tag
tag
kültag
kültag

Szociális és Egészségügyi
Bizottság
Miletin Istvánné
Dávid Tamás
Erdélyi Balázs
Dr. Karoliny Anna
Kelemenné Mészáros
Melinda

elnök
tag
tag
kültag
kültag

A szlovák kisebbségi
önkormányzati
választás eredménye
Turányik Györgyi
31 szavazat
Nyékiné Tomecskó Mirjam
27 szavazat
Klimász Jánosné
34 szavazat
Rusznyák Ferencné 28 szavazat
A Sződi Szlovák Önkormányzat 2010. október 14. napján
megtartotta alakuló ülését. A
tagok a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt letették az
esküt. 12/2010.(X.14.)számú
határozatukkal Klimász Jánosnét választották meg elnöknek. Az elnök helyettesének
Nyékiné Tomecskó Mirjamot
választották 13/2010.(X.14.)
számú határozattal.
Dr. Bojtayné B Gabriella
jegyző

Faluház-átadás
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Faluház-átadási ünnepség 2010
(Hertel László polgármester beszéde)
Tisztelettel köszöntöm az átadási ünnepségen megjelent
Fördös Attilát, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökét, Vác Város polgármesterét, Urbanik György plébános
Urat, a megjelent polgármestereket, régi és új önkormányzati képviselőinket, a megjelent sződi lakosokat, és minden kedves vendéget.
Köszöntöm a sajtó képviselőit.
Harrach Péter Országgyűlési képviselőnk – aki eddig
szinte minden sződi rendezvényen részt vett- a mai átadási
ünnepségen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni.
„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.” írja
Kodály Zoltán.
A kultúra tudományban,
művészetben és technikában
egyaránt egyszerre fejlődést
szolgáló tevékenység és eredmény, értékalkotás és érték.
Az ember a kultúrának forrása, hordozója, célja. A kultúra
az emberiség történelmét végig kíséri, a kultúra ember életéhez szorosan hozzátartozik,
életkortól függetlenül. Ahhoz, hogy a kultúrát művelni
tudjuk, meg kell teremteni a
szükséges feltételeket, eszközöket, épületeket.
Sződ község – mint a környék egyik legrégebbi települése- gazdag népi kultúrával

rendelkezik, mely az elődeink nyomán jött létre, és fennmaradásának biztosítása a mi
feladatunk és kötelességünk.
Elődeink létrehozták az akkori népességnek, kornak, és
igényeknek megfelelő létesítményeket. Az idők folyamán
ezek a létesítmények elavulttá és korszerűtlenné váltak, a
mai igényeknek már nem tudtak eleget tenni.
Ahhoz, hogy a hagyományainkat tovább tudjuk vinni, és a fiatalok szórakozását,
sportolási lehetőségét kultúrált körülmények között tudjuk biztosítani, ennek az épületnek megépítésével a község
több évtizedes igényének tettünk eleget.
2001-ben lettem polgármester és polgármesterré választásom alkalmából Gedeon József az akkori plébános úr
egy képpel ajándékozott meg,
amely Morus Tamást, a politikusok védőszentjét ábrázolta. Gedeon József atya azzal a
gondolattal adta át nekem ezt
a képet, hogy Mórus Tamás a
politikusok védőszentje hoszszú időn keresztül kísérje és
segítse polgármesteri munkámat. Minden beruházás átadásánál – és ez alól nem kivétel a
mai nap sem - eszembe jutnak
ezek a gondolatok.
Polgármesteri
munkám
megkezdésétől a legfontosabb
célkitűzéseim között szerepelt, hogy községünk kulturális életének fennmaradása, fiataljaink szórakozási, és spor-

Sokan megtekintették az új épületet

Fördős Attila és Hertel László
tolási lehetőségének biztosítása érdekében egy olyan létesítményt építsünk fel, amely méltó községünkhöz, és Sződ község minden lakója büszke lehessen erre az épületre.
2003-ban a tornateremben
megtartott ünnepség alkalmával – melyen Harrach Péter országgyűlési képviselőnk
is jelen volt- azt ígértem, hogy
„fognak még a sződi táncegyüttesek csizmái kopogni az
új faluház színpadán”.
Ez az ígéretem a mai napon
valóra válik.
Hosszú előkészítő munka
előzte meg a beruházás megkezdését, melynek munkálatai
2010. áprilisában kezdődtek el.
A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Program keretében elnyert 100 millió forintos támogatással, valamint jelentős önkormányzati önrészszel valósult meg. A 270 millió
forintos beruházást a képviselő-testület időközben módosította, és jelentős összegű pótmunkát rendelt meg. A beruházás teljes értéke a pótmunkákkal együtt elérte a 320 millió forintot. A berendezési tárgyak, bútorok további 11 millió forint költséget jelentettek.
A község lakói közül többen aggodalmukat fejezték ki,
hogy miből fogja az önkormányzat ezt a hatalmas épületet fenntartani?
Az előző képviselő-testületnek az volt a célja, hogy egy
olyan többfunkciós épületet
építsünk fel, mely a korszerűtlen, elöregedett önkormányzati épületeket kiváltja.
Az itt megépült faluházzal 5
épület, illetve épületrész kiváltását oldottuk meg.
1. Az egyik a régi tűzoltószertár épülete, mely a későb-

biek folyamán sportöltözőként üzemelt. Ennek az épületnek az állaga olyan nagymértékben megromlott, hogy
felújítása értelmetlen lett volna, mindenképp bontásra ítéltetett. Ennek az épületnek a
funkcióját vette át a Faluház
bal oldali szárnyának egy része.
2. A régi párház épületét –
melynek állaga jónak mondható- az önkormányzat mindezidáig könyvtárként hasznosította. A faluház megépültével
a községi könyvtárat az épület
jobb oldali szárnyába helyeztük el. A régi könyvtár épületével az a célunk, hogy a későbbiekben postaként üzemeljen. Ennek érdekében megkezdtük a tárgyalásokat a Magyar Posta illetékeseivel. A tárgyalások jelenleg is folynak.
3. A régi mozi helyiséget –
mely a község kulturális életének egy ideig helyt adott- kinőttük, a kulturális feladatokat
nem tudta ellátni, ezért ezt az
épületrészt lezártuk. Az egész
épület további hasznosítását a
képviselő-testület vizsgálja.
4. A negyedik ilyen elöregedett épület az öreg iskola, amely mindezidáig a községben folyó művelődési tevékenységeknek adott helyett.
Ez az épület annyira rossz állapotban van, hogy felújítani teljesen értelmetlen, több
mint valószínű, hogy elbontásra kerül.
5. Végül az orvosi lakás,
mely ideiglenesen az iskolai
étkezőnek adott helyet. A továbbiakban az iskolai étkeztetés ott megszűnik, átköltözik a faluházba, mégpedig ide,
a nagyterem végére, a melegítő konyhával szembeni, kövezett részre. A továbbiakban
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Az emléktáblát
Gáspár István ajánlotta föl
az orvosi lakást eredeti funkciójának megfelelően kívánjuk
hasznosítani.
Még egy nagyon fontos
dolgot kell itt megemlítenem,
hogy a tornateremből a kulturális rendezvények átkerülnek
a faluházba, és a továbbiakban a tornaterem teljes mértékben a sportolási lehetőségeknek ad helyet. Az épület
biztonságáról is gondoskodtunk, kívülre és belülre térfigyelő kamerákat szereltettünk
fel. Az egész épületet riasztórendszerrel láttuk el, melynek
felügyeletét a RAV Zrt látja el.
Az épület üzemeltetését 2
főállású alkalmazott fogja ellátni, egy fő művelődési házvezető, és egy fő takarító, aki a
gondnoki feladatokat is végzi.
Az épület gépészeti felügyeletét a rendszergazda, és a falugazda látja el.
A létesítmény a XXI. század követelményeinek megfelelő technológia alkalmazásával épült fel. Az épület energia megtakarításához nagymértékben hozzájárul a mai
szigorú előírásoknak megfelelő hőszigetelés. A megfelelő hőmérséklet biztosítását, és
szabályozását komputeres vezérlés biztosítja.
A beruházás megvalósításáért köszönet illeti az elő-

Faluház-átadás

ző képviselő-testület tagjait,
hogy munkájukkal segítették
a beruházás megvalósulását.
Köszönetet szeretnék mondani az épület tervezőjének, Pál
Katalinnak, akinek külön köszönöm, hogy a kiviteli tervek
építész tervezői részét térítésmentesen felajánlotta az önkormányzat számára.
Tovább az épület kivitelezőjének a West Hungária Bau
Kft munkatársainak és Kertész Zsolt műszaki ellenőrnek.
Köszönet illeti az Unios Projekt Kft ügyvezetőjét,
Bácsalmási Pétert és munkatársait, akik aktív közreműködésükkel fontos szerepet vállaltak a beruházás megvalósításában.
Ünnepi beszédem végéhez
érve kívánom, hogy az épület
hosszú időn keresztül szolgálja Sződ község lakóit, a legfiatalabbaktól, a legidősebbekig.
Az önkormányzatnál kilenc
és fél év alatt több jelentős, és
a község számára fontos beruházást valósítottunk meg a
képviselő-testülettel.
De legtöbb energiát ennek
az épületnek a megvalósítására fordítottam. És elkészült!
Ennek az épületnek az elkészültére vagyok a legbüszkébb.
Bízom benne, hogy Mórus Tamás a politikusok védőszentje továbbra is segíti polgármesteri munkámat, és az
újonnan megválasztott képviselő-testülettel sok örömöt tudunk szerezni Önöknek, Sződ
község lakóinak.
Hertel László
polgármester

Anyakönyvi hírek
2010. szeptember 1-től november 30. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

14

Házasságkötések száma: 4
Halálesetek száma:

12

Faluházátadás
„Szakadt a zápor, ömlött az
ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt
össze, mert sziklára épült.”
Ezekkel a szavakkal szentelte fel Urbanik György plébános új Faluházunkat a hirtelen beköszöntött november
végi télben. De csupán ez a
hideg nem lehetett oka, hogy
Hertel László polgármester
szalagátvágását és a ház kulcsainak átvételét követően az
összegyűlt ünneplő sokaság
oly izgatottan tódult befelé a
– hangulatukban is – meleg
falak közé. Oka volt viszont
a kíváncsiság, az izgatott várakozás, ami eltöltött bennünket, sződi lakosokat, míg hétköznapi teendőink után szaladva végignéztük az esztendő során ennek a küllemében és méreteiben is impozáns háznak az építését. Elkészültével pedig mindanynyian a magunkénak érezve
vettük birtokba a megnyitó
és az esti bál erejéig. Jártunk
öltözőiben. Jártunk könyvtárában és nagytermében, lépcsőin és folyosóin, egyszóval: csodájára. Mert valóban
szépre sikerült, amiért köszönet mindenkinek, aki bármilyen szinten hozzájárult befejezéséhez. Pontosabban ahhoz, hogy a falak állnak, mivel nem szeretném azt gondolni, hogy ezzel a ház története véget is ért. Létrehozni
(és ezt a kifejezést itt szigorúan értem) valójában nekünk
kell majd, itt élőknek, megvalósítani a hatodik nap csodáját, belelehelni azt a bizonyos
lelket és szellemet, amire hivatott, hogy a képünkre formálódjék. Nyugodtan használom ezeket a nagy szavakat
– amik szokatlanul csenghetnek a mi kis településünkön
–, hiszen a megnyitási ünnepségen megtapasztalhatta mindenki, hogy van itt szellem,
van itt lélek.
Nincs is más dolgom, mint
hogy köszönetemet fejezzem
ki azoknak, akik valamilyen
formában hozzájárultak e tapasztalatomhoz, és akiknek

pontos felsorolásához éppoly
kevés lenne az itteni pár sor,
mint az én minden igyekezetem. Hadd emeljem ki hát a
fellépőket!
Köszönöm a polgármester
úr méltán büszke nyitó szavait, az óvoda bájos gyermekjátékát, az iskolások cseppet sem kisiskolás színvonalú szavalatait és táncait, valamint az asszonykórus lelkes közreműködését. Köszönöm a Sződi Szitások tánckoreográfiáit és az Onodi házaspárnak Heinczinger Miklós
frenetikus énekére előadott
táncfantáziáját, mely minden
fantáziámat felülmúlta. Köszönöm Farkas Katalinnak,
az est háziasszonyának, hogy
irányításával ez a nagynak
nem mondható falusi színpad
megemelkedett (színvonalban bizonyosan) néhány métert. Köszönöm továbbá minden falusi asszonynak, akik
nem csak lelki, de testi töltekezésünkről is önzetlenül
gondoskodtak. (Külön köszönöm a kapusznyíkot, amiből
vagy kilencet, ha megettem.)
Egyszóval köszönök minden
földi és azon túli finomságot.
Zárásképp, talán nem sértődik meg a plébános úr, kiegészíteném
evangéliumi
idézetét azzal, hogy evilági viszonyok között sziklára
építeni nem lehet, mert szikla nincs. A mi dolgunk, hogy
olyan reménnyel és bizakodó
tenni akarással építsük kultúránk házát a mai felszínes világ futóhomokjára, mintha az
valóban szikla lenne.
Erdélyi Balázs
Kulturális és Oktatási
Bizottság

„Eddig azt hittem,
hogy az erdőkertesi faluház a legszebb a megyében. Most, hogy láttam az önök gyönyörű, új épületét, azt kell
mondanom; ennél szebb
talán még az ország
egyik falujában sincs.”
Kopeczky Lajos
szerkesztősportriporter

