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70 millió forintos beruházással felújítjuk iskolánkat
Járd ki, lábam, járd ki most... – Óvodások sződi néptánctalálkozója
Bemutatkozik a Faluház vezetője
2011-ben tovább folytatódik a Virágos utcák, porták mozgalom
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Polgármesteri beszámoló
» Sződ Község Képviselő-testülete megalkotta az
önkormányzat 2011. évi költségvetését
» 70 millió forintos beruházással még ebben az
évben felújítjuk iskolánkat
» Bemutatkozik a Faluház
» Oktatási intézmények társulásban való
működésének jövője
» Elmozdultak a merev álláspontok Sződ és Göd
között Nevelek Településrész leválásával
kapcsolatban

Sződ Község
Képviselő-testülete
megalkotta az
önkormányzat 2011.
évi költségvetését
Sződ Község Képviselő-testülete, hosszas előkészületek
után, 2011. március 3. napján
megtartott ülésén fogadta el a
2011. évi költségvetését. Tervezett bevételünk 397.341.551
forint, tervezett kiadásunk
430.454.031 forint, a költségvetési hiány 33.112.480 forint.
A képviselő-testületnek ebben az évben is legfontosabb
feladata, hogy intézményeink
működését zavartalanul biztosítani tudja.
A költségvetési hiányhoz nagymértékben hozzájárul az, hogy az oktatási intézményeink normatív támogatása a béreket sem fedezi.
Az óvoda tervezett bevétele
32.597.200, a személyi juttatások összege 45.608.00, a tervezett kiadás 53.187.000 forint. Az iskola tervezett bevétele 45.549.867, a személyi juttatások 62.027.000, a tervezett
kiadás 91.428.000 forint.
Nem jobb a helyzet a védőnői
szolgáltatás
terén
sem, ahol a tervezett bevétel
3.702.000, a tervezett kiadás
viszont 6.893.618 forint.
Az önkormányzat a faluház
megépítésére 105 millió forintos, kedvezményes, hosszú lejáratú (20 éves futamidejű) hitelt vett fel, melynek törlesztését ebben az évben kezdtük
meg évi 8 millió forintos részletekben.

Idei fejlesztési lehetőségeinket nagymértékben rontja, hogy önkormányzatunknak jelentős kintlévősége van,
mely meghaladja a 100 millió
forintot (101.727.750 Ft). Ebből a lakosságnak az önkormányzat felé fennálló tartozása 29.753.003 forint. Több éve
próbáljuk ezt csökkenteni. A
behajtás érdekében végrehajtó közreműködését is igénybe vettük. A gazdasági válság
hatásai egyre inkább sújtják
a lakosságot. Sokan elvesztik
munkahelyüket, a felvett hitelek törlesztéseinek nagymértékű emelkedése sok családot az anyagi csőd szélére sodor. A gazdasági válság hatására több vállalkozó is hasonló helyzetbe került. Mivel az
adós bejelentett jövedelemmel
nem rendelkezik, fennálló tartozásának fedezete az ingatlan. Sok esetben a végrehajtási
eljárás sem biztosít megoldást,
így az önkormányzat nem jut
a pénzéhez. A legnagyobb
esély a még működő vállalkozások tartozásainak behajtására van.
A 2011. évi költségvetés
alapján fejlesztésekre – az iskola beruházásán kívül – nagyon szerény lehetőség van.
A képviselő-testület a költségvetésben szerepelteti fejlesztési elképzeléseit, s felállított egy
fontossági sorrendet. Ezekre
a fejlesztésekre csak abban az
esetben lesz lehetőség, amenynyiben a kintlévőségeinkből
többletbevételre tudunk szert
tenni. Az első félévben szigorú pénzügyi gazdálkodást kívánunk folytatni annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt minél nagyobb mérték-

Önkormányzat
ben csökkenteni tudjuk. Nem
szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, mint sok önkormányzat,
hogy intézményeik működtetését szüneteltetni kelljen a kifizetetlen számlák, az energiaszolgáltatások felfüggesztése
miatt.
Nem jobb a helyzet a szociális támogatások területén
sem. Az e célra kapott idei
normatíva 16.314.910 forint,
mely fél millió forinttal kevesebb, mint a 2010. évi szociális keretösszeg. Mivel a szociálisan rászorulók száma folyamatosan növekszik, ezen öszszeg elosztása egyre nehezebb
helyzetbe hozza a szociális bizottságot. Egyre több család
bevétele olyan alacsony, hogy
az komoly megélhetési gondokat okoz. Sajnos az önkormányzatnak kizárólag a szociális rendeletben meghatározott esetekben van lehetősége támogatás biztosítására. Ennek értelmében rendkívüli pénzbeli támogatást csak
szerény összegben és csak negyedévenként tud a bajba jutottaknak nyújtani.
Ebben az évben a képviselőtestület úgy döntött, hogy kulturális és sport célokra ugyanannyit fordít, mint tavaly, azaz
4,2 millió forintot. Egyre több
egyesület és csoport alakul községünkben, melyet örömmel
vettünk. A kulturális és oktatási bizottság kapta a feladatot, hogy ennek az összegnek
a felosztására tegyen javaslatot
a képviselő-testület felé. A bizottság feladatát elvégezte, javaslatát a képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta. Az

érintetteket a támogatás mértékéről értesítettük.

70 millió forintos
beruházással még
ebben az évben
felújítjuk iskolánkat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a sződi Hunyadi János
Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítésére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be. A beruházás összege 69.949.170 forint,
melynek 75%-át fedezi a pályázat. Az önkormányzati önrész 17.487.293 forint, amit a
Támogatási Szerződés megkötéséhez egy összegben letétbe kellett helyeznünk. Sajnos ezt – a rövid határidő miatt – csak egy 10 millió forintos kedvezményes hitellel tudtuk biztosítani. Erre azért volt
szükség, mert a Faluház végső
elszámolása még nem történt
meg, innen 6,5 millió forint átutalására várunk. Csörög Község Önkormányzata a letétbe
helyezés időpontjáig tartozását nem rendezte felénk. A 10
millió forint fölötti részt önkormányzatunk saját forrásból biztosította.
Az épületenergetikai beruházással az iskola külső hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint korszerű kazánok
beszerzését végezzük el. Ezzel
a számítások szerint évi 2 millió forint megtakarítást érünk
el.

Cserére szoruló iskolai ablakok

Önkormányzat
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Az iskola elavult kazánjai
A pályázat jelentős eredmény, hiszen a több mint 15
éves, korszerűtlen gázkazánok
cseréjét évek óta tervezi a testület. A kapott árajánlatok 20
millió forint fölötti összegekről szóltak. A beruházást rövidesen megkezdjük, és még ez
év szeptemberében be is fejezzük.

Bemutatkozik a
Faluház
2010-ben a képviselő-testületnek sikerült Sződ község lakóinak régi vágyát teljesítenie a
Faluház megépítésével. A be-

ruházást két üteme közül az
elsőt fedezte a pályázaton elnyert összeg. Nagy sikernek
tekintjük, hogy a 2010. november 27-i átadási ünnepségen a község lakossága a teljes
Faluházat birtokba vehette, hiszen mindkét ütem elkészült.
Az intézmény háromszintes,
hasznos alapterülete 1160 m²,
60 helyisége van. Az alsó szint
előteréből nyílik az előadóterem, amely a galériával együtt
220 fő részére biztosít ülőhelyet. A színpad 9x4 m alapterületű, 60 cm-rel emelkedik a
nézőtér fölé. A függöny elektromos motorral mozgatható,
amely távirányítással vezérelhető. A színpadot 11 reflektor

A Faluház vizesblokkja

világítja meg. A hangosítást jó
minőségű eszközök segítségével tudjuk biztosítani. A belső
színpad és a szabadtéri színpad megközelítéséhez zárt folyosó és a várakozótér nyújt
lehetőséget. Az előadóterem
biztosít helyet az iskolai étkeztetés számára is. Az épület
földszinti bal szárnyában találhatók a vizesblokkok, a raktár
és a sportöltözők, amelyek a
hazai és vendégcsapatok, valamint a bírók részére nyújt korszerű öltözési és zuhanyzási
lehetőséget.
A jobb szárny földszintjén,
az előadóterem mellett találjuk a melegítőkonyhát és kiszolgálóhelyiségeit. Itt található továbbá a több mint 100 m²
alapterületű könyvtár, a faluházvezető irodája, a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek és a büfé. A második szinten helyezkedik el az előadóterem galériája az előtérrel, a
klubszobák, a kazánház, a vizesblokkok és a konferenciaterem. A harmadik szinten helyezték el az épület korszerű
légtechnikai berendezéseinek
gépészeti részét. A biztonságot belső és külső térfigyelő kamerák, valamint riasztórendszer segíti. A riasztórendszer közvetlen összeköttetésben áll a felügyeleti szervvel.
Minden helyiségben biztosított a színpaditól független
hangosítás. A belső teret úgy
tervezték, hogy az épületrészeket egymástól függetlenül
is lehet használni, így különböző programok akár egy időben is megtarthatók.
A pontos időt a homlokzat órája mutatja. Az épület
előtt szökőkút látható, a jó idő
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megérkezésével a már meglévő padokat is kihelyeztetjük.
A biciklivel érkezőket 4 kerékpártároló várja. Tavasszal kezdődik meg a tér parkosítása.
Több helyi lakos kezdetben úgy vélte, hogy talán túl
nagyra sikeredett ez az épület.
Most, hogy birtokba vettük,
többen úgy látják, hogy lehetett volna nagyobb is… Így
vannak ezzel a sportolók és az
óvodai farsangi bál résztvevői.
A Faluház átadását követően – faluházvezető hiányában – a rendezvények összehangolását Leyer Jánosné, az
épület gondnoka látta el, akinek munkáját ezúton is köszönöm. Az épület irányítását, működtetését, takarítását 5 fő látja el, közülük ketten főfoglalkozásban: Bedő
Mónika könyvtáros és művelődésszervező, aki a Faluház
irányító szerepét is betölti, valamint Leyer Jánosné gondnok, aki a takarítási feladatokat látja el. Részmunkaidőben
a karbantartást és felügyeletet
Pál László rendszergazda és
Juhász István falugazda látják el. Mellettük Kelemen
Györgyné, a polgármesteri hivatal takarítónője segít be az
épület takarításába napi két
órában, de szükség esetén a
gondnokot is helyettesíti.
Hogy ennek az épületnek a
megépítése mennyire időszerű volt, mi sem bizonyítja jobban, minthogy az átadástól folyamatosan zajlanak napi és
eseti rendezvények. Jól vizsgázott az épület a Pest Megyei
Óvodások Néptánctalálkozóján is: tíz település óvodásait
(s az ő szüleiket), polgármestereit és óvodavezetőit látta

Sportöltözők

4 Sződiek Híradója – 2011. tavasz
vendégül. Itt szeretném megköszönni Puskás Szilveszterné
vezető óvónőnek, munkatársainak és az óvodások szüleinek azt a fantasztikus szervezőmunkát és felkészítést, amit
a találkozó sikeres megrendezéséhez nyújtottak. A rendezvények résztvevői és mindazok, akik a Faluházat látták,
mind elismeréssel szóltak az
épületről.

Bedő Mónika lett a
Faluház művelődésszervező– könyvtárosa

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Faluház művelődésszervezői és könyvtárosi
feladatainak ellátására. A pályázatra 31-en jelentkeztek. A
képviselő-testület az oktatási és kulturális bizottság javaslatának figyelembevételével a
feladat ellátásával Bedő Mónikát bízta meg, aki művelődésszervezői végzettséggel és
több éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik. Munkáját 2011.
február 15. napjától látja el.
Rövidesen elkészül a Faluház honlapja, ahol megtekinthető lesz az intézmény részletes programja. Készül a hirdetőtábla, melyen napi szintű tájékoztatást kap az érdeklődő a
Faluház rendezvényeiről.

Önkormányzat

rint Sződ tulajdonát képezik –
társulásban működtessük. Az
óvoda és az iskola bevételeit jelentősen meghaladják működési kiadásai, ez komoly terhet jelent Sződnek, és természetesen Csörögnek is. A két
önkormányzat társulási megállapodást kötött az intézményi bevételek növelése érdekében, mellyel 16 millió forint
többlettámogatáshoz jutottunk. Ezt hozzáadtuk az állami normatív támogatásokhoz,
és az így kapott bevételek és a
kiadások közötti különbözetet
osztottuk meg létszámarányosan a két község között. Csörög feladata, hogy az őt terhelő összeg 1/12 részét minden
hónapban átutalja a sződi önkormányzat számlájára.
A társulási megállapodás
részletesen tartalmazza a két
önkormányzat jogait, kötelességeit, és szabályozza a csörögi gyermekek felvételi rendjét az intézményekbe. A sződi gyermekek óvodai létszáma folyamatosan növekedett,
mely ahhoz vezetett, hogy
egyre kevesebb csörögi gyereket tudtunk az első osztályba felvenni. Tény, hogy Sződ
és Csörög között a tömegközlekedés meglehetősen korlátozott, így a csörögi gyerekek
oktatási intézményeinket nehezen tudták elérni, ami a fokozatos elvándorlásukat eredményezte. Jelenleg a csörögi gyermekek óvodai létszáma 5 fő, iskolai létszáma 37
fő, mely rohamosan csökken.
A két önkormányzat között az
intézmények működtetésére
vonatkozóan a viszony egyre
romlott, mivel Csörög sem az
óvoda, sem pedig az iskola fej-

lesztésében nem kívánt részt
venni. Előbbinél ez értethető, hiszen Csörögön megépült az óvoda. Tovább rontotta a helyzetet, hogy Csörög önkormányzata 2010 júliusától a rá eső havi 1/12 részt
nem utalta át önkormányzatunknak. 2011 januárjában a
felhalmozódott tartozás csak
egy részét törlesztették, mely
azt eredményezte, hogy az iskola épületenergetikai korszerűsítésére elnyert pályázat önrészéhez hitelt kellett felvennünk. A 2011. évi összevont
képviselő-testületi ülésen Csörög Község Képviselő-testülete kijelentette, hogy az iskola
korszerűsítését anyagilag nem
támogatja.
Emellett – mivel önálló
óvodával rendelkeznek – a társulási megállapodás módosítását javasolták az óvodára vonatkozóan. Továbbá – mivel a
gyermeklétszám folyamatosan
csökken az iskolában – tárgyalásokat kezdeményeztek Vác
városával az iskolai társulási megállapodás megkötésére.
Amennyiben ez létrejön, Sződ
kb. 16 millió forint társulási támogatástól esik el 2011 szeptemberétől. Sződ Község Képviselő-testülete kérte, hogy a
társulási megállapodást módosítás helyett bontsa fel a két
önkormányzat annak érdekében, hogy községünknek lehetősége nyíljon más településsel oktatási társulást kötni 2011 szeptemberétől – erről komoly tárgyalásokat folytatok egy másik önkormányzattal. Csörög Község Képviselő-testülete jelezte, hogy
addig nem hajlandó a társulási megállapodás felbontására,

Oktatási intézmények
társulásban való
működésének jövője
2003-ban Csörög önállósodott
Sződ községtől. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláson belül
lehetőség nyílt arra, hogy oktatási intézményeinket – melyek a vagyonmegosztás sze-

A sződi iskola bejárata

ameddig Váccal nem tud megegyezni. Megjegyezni kívánom, hogy Csörögöt semmiféle hátrány nem érné, hiszen
jelenlegi tanulóik továbbra is
igénybe vehetik a sződi intézményt. Felajánlottuk részükre, hogy amennyiben sikerül
más önkormányzattal társulási megállapodást kötniük, bizonyos előnyök rájuk is vonatkoznának. Mivel az idő sürget,
Sződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy amenynyiben fizetési kötelezettségének Csörög község a megjelölt
határidőn belül nem tesz eleget, kezdeményezi a társulási
megállapodás felbontását.

Elmozdultak a merev
álláspontok Sződ és
Göd között Nevelek
településrész leválásával kapcsolatban

Sződ és Göd között Nevelek
leválásával kapcsolatban a külterületi részek megosztásában
a két önkormányzat mindezidáig nem tudott megegyezni, a bírósági eljárás jelenleg is
tart. Sződ község és Göd városa – Nevelek lakossága érdekében – újabb egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett. Sződ feladta eddigi merev álláspontját, és hajlandó
bizonyos mértékű külterületet
Gödnek átadni, így peren kívül megegyezni, ha viszonzásul hajlandó követeléseiből engedni. Göd javaslatát – amelyet térképekkel és számításokkal megküldött – Sződ Község Képviselő-testülete megtárgyalta, de azt eredeti formájában nem tudta elfogadni, így két újabb javaslatot küldött el a gödi képviselő-testületnek. Amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek,
lehetőség nyílhat arra, hogy a
két önkormányzat egyeztessen Sződ-Nevelek településrésznek fejlesztése érdekében,
s így akár pályázatokon is részt
vegyen.

Önkormányzat
Válasz Sződ-Nevelek
településrészről
érkezett lakossági
kérdésekre
Az Önkormányzati Törvény
szerint a polgármester feladata, hogy az adott év költségvetését február 15. napjáig a képviselő-testület elé beterjessze.
A testület kötelessége, hogy
ezt tárgyév február 28. napjáig
megtárgyalja. Én a képviselőtestülettel együtt e kötelezettségnek eleget tettem, és 2011.
február 24-én a költségvetést
elfogadtuk.
Ezután nyílik lehetőség arra,
hogy a költségvetésben meghatározott tételek az anyagi lehetőségeinkhez mérten teljesüljenek. Sajnos a normatív támogatások és az egyéb bevételek idén arra sem nyújtanak fedezetet, hogy az önkormány-
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zat működési kiadásait fedezzék, ezért a költségvetést hiánnyal terveztük meg és fogadtuk el. Legfontosabb feladatunk az intézmények zavartalan működtetése.
A képviselő-testület fejlesztésekre nem kíván újabb hiteleket felvenni, és ezzel az önkormányzatot úgy eladósítani,
hogy veszélyeztesse működését. A testület a jövőben olyan
fejlesztésekben kíván részt
venni, melyek jelentős részét
pályázat fedezi, és az önrész
lehetőleg hitel nélkül megoldható. További beruházások
csak abban az esetben jöhetnek szóba, ha azokat vállalkozások, illetve a lakosok anyagilag támogatják, és az önkormányzat rendelkezik a szükséges önerővel.
Sajnos jelenleg utak fejlesztésére a 2011. évi költségvetés
nem nyújt lehetőséget, javításra is csak nagyon szűkös ke-

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy idén a
lomtalanítás időpontja előreláthatólag:

2011. június 4. (szombat)
A lomtalanítás során csak az alábbi anyagokat szállítja a szolgáltató:
» Bútorok hulladékai (asztalok, székek, szekrények,
matracok)
» Egyéb fából készült használati tárgyak, mely méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényben
» Szőnyegek, textil, ruhanemű
» Műanyag padlók, elhasznált kerti medencék
» Nagy darabos műanyag gyermekjátékok
A személygépkocsik, kerékpárok és motorkerékpárok gumiabroncsait a többi lomhulladéktól elkülönített gyűjtjük.
A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
» Vegyes települési szilárd hulladékok (az a hulladék,
amely a heti hulladékgyűjtés során kerül elszállításra)
» Inert hulladékok (környezetre nem veszélyes sitt, építési törmelék)
» Zöldhulladékok
» Háztartási elektronikai hulladékok
» Háztartási veszélyes hulladékok
» Szelektíven gyűjthető üveg, műanyag és papírhulladékok.

ret áll rendelkezésre. Ez nem
jelenti azt, hogy semmit nem
kívánunk tenni az utak állapotának javítása érdekében. Keressük azokat a kedvező lehetőségeket, amelyekkel javíthatunk a helyzeten. Kérjük szíves megértésüket!

Jelentős személyi
változások az
önkormányzat intézményeinél
Ebben az évben intézményeinknél jelentős változások történtek, mivel több dolgozónk
elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy
élt a kormány által felkínált lehetőséggel, és 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjazását kérte.
Olyan dolgozóktól kellett
megválnunk, akik több évti-
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zedes munkaviszonnyal rendelkeztek, feladatukat nagy
szakmai gyakorlattal és szakértelemmel látták el. Pótlásuk nagy feladat elé állított
bennünket. Minden nyugdíjba vonuló munkatársunknak
megköszönjük hosszú, kitartó munkáját! Nyugdíjba vonulásuk alkalmából kívánunk
jó egészséget, hosszú boldog
nyugdíjas éveket Mikes Lászlónénak, Gyetvai Jánosnénak,
Kocsis Sándornénak, Mikes
Istvánnénak, Szagán Istvánnénak és Mészáros Vincénének.
Minden sződi lakosnak a képviselő-testület és az önkormányzat dolgozói nevében
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok.
Hertel László
polgármester

Anyakönyvi hírek
2010. december 1-től 2011. március 15. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

8

Házasságkötések száma:

3

Halálesetek száma:

4

A községi rendezvények
időpontjai 2011-ben
Föld Napja: április 21.
Hősök napja: május 29.
Gyermeknap: június 5.
Augusztus 20. ünnepély: augusztus 20.
Falunap: szeptember 10. (szombat)
Idősek napja: november 12.
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Adóhatósági
tájékoztató

Változások a
hivatal köztisztviselői
állományában
2011 első negyedévében három kolléganőnk vonult nyugállományba. A megüresedett
köztisztviselői státusokra –
mivel egyik sem vezetői állás –
pályázatot nem írtunk ki, a hivatalba korábban érkezett álláskeresői önéletrajzok alapján, meghallgatásokat követően választották ki az új munkatársakat, akik mindhárman
sződi lakosok. Mikes Lászlóné
iktatási, ügyiratkezelői munkáját Kórodi Judit kolléganő
végzi. Az adócsoportból Kocsis Sándorné ment nyugdíjba,
az ő munkáját Volentics Réka
vette át, az igazgatatási csoportból Gyervai Jánosné főmunkatárs feladatát AltsachKomáromi Zita látja el. Mindhárom új munkatárs betanításában részt vettek a nyugdíjba vonuló kollégák, akik több
évtizedes tapasztalatukat adták át.
A nyugdíjba vonuló köztisztviselőknek a hivatal dolgozói nevében hosszú, boldog
nyugdíjas éveket kívánok. Új
munkatársainknak sok sikert
kívánok az elvégzendő feladatokhoz!
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Sződ Község Önkormányzatának működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások egy
részét a helyi adók képezik.
Ezek beszedése az önkormányzat adócsoportjának feladata. Az előző évekhez képest a be nem fizetett adók
mértéke összességében csökkent. A 10.000 Ft feletti tartozásokat önálló bírósági végrehajtónak adjuk át, aki – amenynyiben talál rendszeres jövedelmet –, letiltja belőle a tartozást. Ha az adós rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
a tartozást a végrehajtás költségével együtt ingatlanára terheli, kezdeményezi az ingóságok foglalását, majd az árverezést. A gépkocsit nem foglalja
le azonnal, csak az okmányirodánál intézkedik forgalomból
történő kivonásáról. Ezután,
ha a rendőrség ezt egy közúti ellenőrzés során észleli, bevonják a jármű a rendszámát.
Aki ezt követően sem egyenlíti ki tartozását, számíthat rá,
hogy fél éven belül a gépkocsit
lefoglalják, majd elárverezik.
Amennyiben az önkormányzat nem emeli a helyi adó
mértékét, illetve a gépjárműadó mértéke nem növekszik
jogszabályváltozás következtében, úgy első félévben minden
adózó „csak” értesítést kap
az adó mértékéről, valamint
egy befizetésre szolgáló csekket. Ha második részlet fizetési határideje előtt nem érkezik
meg az önkormányzat számlájára az első félévi adó, az egész
éves adót egy összegben, pótlékaival együtt számlázzuk ki.
A 10.000 Ft feletti tartozások
esetében – még mielőtt végrehajtó intézkedne – az adóst
ismételten tértivevényes levélben szólítjuk fel tartozásának megfizetésére. Az adósnak még ekkor is megvan a lehetősége, hogy a hivatali adóhatóságtól részletfizetést kérjen – ennek az estek nagy részében helyt adunk, megértve az
adós anyagi nehézségeit. Sajnos sok hátralékos csak akkor
keres meg bennünket, amikor
a végrehajtó foglalásról értesíti. Ekkor is megvan a lehető-

Önkormányzat
ség, hogy a végrehajtást a hivatal felfüggessze, de ebben
az esetben a végrehajtó addig
felmerült költségei is az adóst
terhelik, növelve az eredeti tartozás összegét.
Felhívom az adózók figyelmét arra, hogy amennyiben
tudják, hogy hátralékuk van,
de nem tudják egy összegben kiegyenlíteni, ne várják
meg amíg a behíjtás végrehajtási szakaszba lép! Az első értesítést követően akár személyesen, akár telefonon keresse meg a hatóságot, hiszen ekkor további költségek nélkül
van engedélyezhető a részletfizetés.
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a közlekedési
szabálysértések közigazgatási bírságának be nem fizetése
esetén az önkormányzat adók
módjára hajtja be azokat!

»

»

»

»

»

Volentics Jánosné
adóügyi előadó

Felhívás
avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetési rendjének
megtartására
Sokak számára a tavasz beköszönte egyet jelent a „füstölési időszak” kezdetével – ezzel nem kis bosszúságot okozva környezete számára. A téli
időszakban felgyülemlett kerti
hulladékok és avar égetésének
nem az a módja, hogy a vizes
gazt és a frissen levágott zöld
füvet meggyújtjuk, és hagyjuk
füstölni!
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról többek között
a nyílttéri égetés szabályait is
rögzíti.

Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése
» Avart és kerti hulladékot
csak telken és megfelelően
kiválasztott tűzrakó helyen
szabad égetni úgy, hogy az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a fel-

»

szabaduló hő kárt ne okozzon!
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC,
veszélyes hulladék stb.).
A szabadban tüzet gyújtani,
tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
A szabadban a tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül
hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés színhelyén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
eloltható, terjedése megakadályozható.
A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján
derült és szélmentes időben, kedden és pénteken
12–20 óráig lehet megsemmisíteni.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom
alól a rendelet nem ad felmentést.

Aki a meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi –
amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el 30.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Lakossági
tájékoztatás
Hulladékkezelés
Sződön
Sződ Község Önkormányzata
az Észak-kelet Pest és Nógrád
Megyei Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító tagja. A társulásnak jelenleg 106
önkormányzat a tagja.
A Zöld Híd Programban a
hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása két telephelyen
történik, Kerepesen és Nór-

Önkormányzat
gádmarcaliban. A társulás elnöke dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, ügyvezető igazgatója Gyenes Szilárd.
A társulás vezetésében elnökségi tagként veszek részt.
Ebben az évben a kommunális hulladék begyűjtését Sződ
területén heti egy alkalommal
a Remondis Duna Kft. végzi.
A cég lehetőséget biztosít a lakosság részére, hogy a többlethulladékot a kft-től megvásárolt zsákban helyezze el. Ennek darabára 240.- forint, önkormányzatunknál vásárolható meg, ahogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok is. A községünkben keletkezett kommunális hulladék a Csörög
melletti átrakóállomásra kerül,
itt tömörítik, majd a kerepesi
telephelyre szállítják. A Zöld
Híd Program keretében 5 szelektív gyűjtőszigetet építettek
a községben, ahol 5-5 konténer található. Ezeket a bennük elhelyezhető hulladék fajtája szerint jelölték, s havonta
ürítik. Ha mégis előbb telnek
meg, kérésre a Zöld Híd munkatársai soron kívül elszállítják
a hulladékot.
A Remondis Duna Kft. –
községünkkel kötött megállapodása alapján – zsákos szelektív hulladékgyűjtést is végez. A zsákokon szintén jelölték a belehelyezendő hulladék
fajtáját, elszállításukat minden hónap utolsó csütörtökén
végzik. A temető látogatóitól
származó, konténerben elhelyezett hulladék elszállítását is
a kft végzi szükség szerint.
Eddig évente két alkalommal szerveztünk a Remondis
Duna Kft. közreműködésével lomtalanítást a községben.
Idén – mivel a hulladék begyűjtésének és ártalmatlanításának költsége jelentősen növekedett –, egy lomtalanítást
szervezünk. A fent leírtakon
kívül a lakosság közreműködésével a község külterületein is
szemétgyűjtést szervezünk: az
eddigi hagyományokhoz híven
idén is a Föld Napja alkalmából, április 21-én reggel 8–12
óráig. A gyülekezés helyszíneit
plakátokon tesszük közzé.
A veszélyes hulladékok közül jelenleg az elektronikai
hulladék és a gumiköpenyek
begyűjtésére van lehetőség községünkben. Ezeknek az elhelyezésére az önkormányzat tu-
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lajdonában lévő Faház szolgál (Sződ, Kastély utca 1.). A
lakosságnak lehetősége van
munkanapokon igénybe venni
ezt a szolgáltatást, ezzel kapcsolatban Juhász István falugazdát kereshetik a 30/4924279 telefonszámon. A zöldhulladék csökkentése érdekében felhívjuk a lakosság figyelmét a komposztálás lehetőségére, valamint a száraz kerti hulladék körültekintő
égetésére, melyet minden héten kedden és pénteken 14-20
óra között végezhetnek.
Az építési törmelék elhelyezésére a csatamező-dűlői törmeléklerakóban van lehetőség,
amely Vácott, a Budapest–Vác
vasútvonal Gödöllői úti átjárója mellett található. Itt a következőket lehet elhelyezni:
veszélyes anyagokat nem tartalmazó beton, föld, kő, tégla, cserép és kerámia törmelék
vagy azok keveréke, valamint
bitumenkeverékek. A lerakás
díja 1.400 Ft + ÁFA köbméterenként.
Úgy gondolom, a fenti lehetőségek figyelembevételével
a hulladék elhelyezése szervezett formában megoldott községünkben. A veszélyes hulladékok begyűjtésének lehetőségei a Zöld Híd Program keretében tovább szélesedhetnek, a változásokról időben tájékoztatjuk majd a Tisztelt Lakosságot.
Hertel László
polgármester

Közhasznú foglalkoztatás 2011-ben
Január 1-től jelentősen megváltozott a közfoglalkoztatás: az önkormányzatok részére rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra van lehetőség.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás: napi 4 órás, 2-4 hónap időtartamú, a munkabér
a minimálbér, a garantált bérminimum (szakmunka esetén)
fele, és csak bérpótló juttatásban részesülőket lehet foglalkoztatni. Az önkormányzatnak pályázatot kellett benyújtani a Budapest Főváros
Kormányhivatala Munkaügyi
Központja Váci Kirendeltsé-

géhez. A munkaügyi központ
részére a minisztérium állapította meg az egyes önkormányzatok részére felhasználható keretösszeget. Sződ esetében éves szinten15 fő foglalkoztatására ad lehetőséget.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: napi 6-8 órás,
2-12 hónapos időtartamú, a
munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum
(szakmunka esetén) időarányos része. Az önkormányzatnak itt is pályázatot kellett benyújtani, s ez esetben is központilag meghatározott keretösszeg áll a rendelkezésre,
mely alapján 1 fő 10 havi, napi
8 órás foglalkoztatását tudjuk
biztosítani.

A szociális törvény
változása
A rendelkezésre állási támogatást (RÁT), január 1-től bérpótló juttatás (BJP) váltotta
fel. Megállapítási szabályainak
többsége megegyezik a RÁT-
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éval. Az önkormányzatoknak ezután lehetősége, hogy
rendeletben előírja a támogatás jogosultsági feltételként,
hogy a juttatásban részesülő
a lakókörnyezetét tartsa rendben. Feltételként továbbra is
12 havi együttműködés szükséges.
2010. december 31-én RÁTban részesülők 2011. január
1-től BPJ-ra jogosultak, mely
felülvizsgálatot a hivatal elvégezte, és a jogosultak részére a támogatást megállapította. A BPJ-ban részesülők kötelesek a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként együttműködni.
A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának szabályai nem változtak.
Megszűnt azonban a lehetőség, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosultak a bérpótló juttatásra való jogosultságot választhassák.
Dr Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Büfé-bérbeadás
Sződ Község Önkormányzata
BÉRBE ADJA
a SZŐDI FALUHÁZ
(2134 Sződ Dózsa György út 100.)
BÜFÉ HELYISÉGÉT,
rendeltetésszerű használat céljára.
Érdeklődni lehet a Faluházban,
vagy a 06 20 592 7779-es telefonszámon.
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Közérdekű | Rendőrségi hírek

Veszettség
elleni éves
kötelező
oltás

Ismét virágos
a hivatal
előtti tér!
A tavasz beköszöntével ebben az évben is virágpalántákat ültettünk a hivatal előtti virágágyásokba és virágládákba. Igyekszünk ezzel hangulatosabbá, barátságosabbá tenni
az épület előtti portált és teret.
Egynyári palántákat ültettünk
a rovásírásos beköszönőtáblák
lábához is.
Bízunk benne, hogy ebben
az évben a „virágkedvelő” lakosok családi házuk kicsinosításához nem az általunk ágyásokba beültetett palántákat veszik kölcsön. Előző évben sajnos több alkalommal vissza
kellett pótolnunk a hiányzó
palántákat.
Kérek minden erre járót,
hogy tekintse magáénak a kialakított virágoskerteket, s itt
gyönyörködjön azok szépségében.

Idén is március-áprilisban végezzük az ebek oltását. Erre
kétféle lehetőség van.
» A sződligeti állatorvosi rendelőben (Dunai fasor 95.)
rendelési időben (hétköznap 8–10 és 16–19 óráig,
hétvégén 8–12 óráig). Az
oltás ára ez esetben 4000
forint ebenként.
» 2011. április 16-án szombaton, 14–17 óráig a művelődési ház kertjében,
„összevezetéses” eboltás alkalmával. Ekkor az oltás
ára 3500 forint ebenként.
Az oltásokon túl a kutyákat
évente kötelező féregteleníteni, 10 kilogrammonként egy
tablettával. A tabletta ára 200
forint darabonként.

Dr Bojtayné B Gabriella
jegyző

Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át!
Kérjük idén se feledkezzen el a településen működő szervezetek támogatásáról.
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1%-áról az alábbi alapítványok részére:
Csupafül Alapítvány (óvoda):
Sződ Község Iskolai Oktatásáért Közalapítvány:
Sződi Diák Sport Egyesület:
Sződ Községért Közalapítvány:

18684728-1-13
18684072-1-13
18669536-1-13
18700327-1-13

Aki nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, azok
részére 500 forintért új könyvet adunk ki.
Akinek a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, érdeklődhet
a következő telefonszámokon:
20/558-7503, 27/352-176
Dr. Buránszki Barbara és
Dr. Jakab László
állatorvosok

Bűnmegelőzési felhívás időskorúak számára
Az elmúlt időszakban az ország különböző területein az
időskorú lakosság sérelmére
több bűncselekményt is elkövettek, melynek során az erőszak mellett főként a megtévesztés játszott szerepet. Az
idősek értékrendje a hitre, a
szeretetre, a békességre épül,
a tolvajoknak ez a lehetőség
a melegágya. A bűncselekmények elemzése-értékelése során a veszélyeztetett célcsoporthoz tartoznak az egészségügyi állapot miatt rossz

mentális és fizikai állapotban
lévő, elsősorban egyedül élő,
valamint az idős kor miatt sokszor hiszékeny emberek is.
Az elkövetők, valamint az elkövetési módszerek több csoportra oszthatók, melyeket az
alábbiakban próbálunk meg
részletezni.
A fő elkövetési mód a különféle trükközéssel történő
eltulajdonításokban nyilvánul
meg, melyeket az alábbi módszerekkel követnek el:

„Segítségre szorulók” esetei
Az elkövetők általában idős
emberekhez csengetnek be,
és mint bajba jutott emberek, rosszullétre vagy gyermekük betegségére hivatkozva kéredzkednek be a lakásokba, általában többedmagukkal,
és ott a sértett figyelmét elterelve tulajdonítják el az értékeket. Előfordult olyan eset
is, amikor balesetre hivatkozva
sürgős műtétre kértek kölcsön
pénzt azzal, hogy két órán be-

lül visszahozzák, sőt még kamatot is tesznek rá, de természetesen miután a pénzt megkapták, többé már nem jelentkeztek.

