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Mérlegen a
2011. esztendő
2011-ben a tervezett költségvetési bevételt 462.156 ezer
forintban, a költségvetési kiadást 510.694 ezer forintban,
a költségvetési hiányt pedig
28.538 ezer forintban állapította meg a képviselő-testület.
A takarékos és szigorú pénzügyi gazdálkodásnak köszönhetően
önkormányzatunknak működési hitelt nem kellett felvennie, a költségvetési hiányt 2011 végére sikerült
kigazdálkodnia. Önkormányzatunknak kifizetetlen számlái
nincsenek, intézményei zavartalanul működnek. A község
egyesületeinek működéséhez
az önkormányzat a költségvetésében szereplő támogatást
biztosítani tudta. Külön öröm
számunkra, hogy a templomtorony felújításához támogatást tudtunk biztosítani.
Ebben az évben az önkormányzat 10 millió forint kedvezményes hitelt vett fel a Hunyadi János Általános Iskola
épületenergetikai beruházásához az önrész biztosítása érdekében. 2011-ben a képviselő-testület legfontosabb fel-

adatának az intézmények zavartalan működtetését tartotta, és olyan pályázatokon való
részvételt támogatott, amelyek kevés önrésszel jelentős
fejlesztési beruházást eredményeznek. Ilyen volt az iskola épületenergetikai korszerűsítése 70 millió forint értékben, melyet augusztus végére sikerült befejezni. Sajnos a
polgármesteri hivatal akadálymentesítésére benyújtott pályázatunk nem volt eredményes, amelyen 95%-os támogatást lehetett volna elnyerni.
Mihelyt a pályázati kiírás ismételten megjelenik, benyújtjuk
pályázatunkat, ugyanis az önkormányzati intézmények akadálymentesítésére csak a polgármesteri hivatal akadálymentesítését követően lehet
pályázni. A polgármesteri hivatalon kívül még egy, ebben
érintett intézményünk van, az
iskola.
A képviselő-testület energetikai pályázat benyújtása mellett döntött annak érdekében,
hogy az intézményeink villamos energia költségét csökkentse napelemek felszerelésével. A pályázatíróval egyeztettünk, és végül úgy döntöttünk,

A Faluház szabadtéri színpadának a Falunapon volt a főpróbája

Augusztusban fejeződött be az iskola épületenergetikai
korszerűsítése
hogy ebben az évben ezen a
pályázaton nem veszünk részt.
A Dózsa György úti óvodában jelenleg öt csoport működik, az óvoda befogadóképessége 120 fő. A község létszámának növekedése azt eredményezte, hogy jelentősen növekedett az óvodáskorú gyermekek létszáma. Az óvodavezető azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy a
felvehető óvodáskorúak számát 150 főre emelje. A képviselő-testületnek megvan az
a jogosultsága, hogy a maximális óvodai férőhelyek számát legfeljebb 20%-kal növelhesse. Az óvodavezető kérésének a képviselő-testület eleget tett. Mivel az újonnan kijelölt lakóterületeken élők száma folyamatosan növekszik,
úgy néz ki, hogy a 150 fős férőhely sem lesz elegendő az
óvodás gyerekek elhelyezésére. Az óvodabővítés további
oka, hogy a képviselő-testület azt szeretné, ha az óvodába
már a két és fél éves gyerekek
is felvételt nyerhetnének. Ezzel is szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy
az arra rákényszerült anyukák
minél előbb vissza tudjanak
menni a munkába. Mindezeket figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be a Dózsa
György úti óvoda két csoporttal történő bővítésére. A tervezés és pályázat előkészítése
megkezdődött, és várhatóan
még ebben az évben benyújtásra kerül. A pályázaton maximum 95 százalékos támogatást lehet elnyerni.
Az önkormányzati utak fejlesztésére és építésére pályázat
ebben az évben nem került kiírásra. A Szent István út aszfaltozását nem tudtuk elvégez-

ni, és a neveleki utak javítására sem tudtunk nagyobb öszszeget fordítani.
Közmunkások segítségével
buszmegállóinkat – egy kivételével – sikerült felújítanunk.

Községünkben
három új vállalkozás
kezdi meg tevékenységét 2012-ben
A képviselő-testület az iparűzési adóból, és a gépjárműadóból származó bevételének növelése, valamint munkahelyteremtés érdekében jelentős kereskedelmi, gazdasági és ipari övezeteket jelölt ki
a község közigazgatási területén az elmúlt években. Ennek
köszönhetően 2011-ben három jelentős vállalkozás költözött községünkbe és kezdi meg működését 2012-ben.
Ezekről a vállalkozásokról bővebben az újság további részében tájékoztatjuk olvasóinkat
(21–23. o.).

Nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeinket ebben
az évben is sikerült
megtartanunk
A 2010 novemberében átadott
Faluház beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A község
lakói szívesen és rendszeresen látogatják az intézményt,
klubszobái a hét minden napján foglaltak. Különböző szakkörök, foglalkozások biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését a község lakói számára.
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A képviselő-testület szorgalmazta a kupola rézborítását
A Faluház nagytermében több
színvonalas előadást tartottak.
Nagy mértékben köszönhető
ez a Faluház volt vezetőjének,
Bedő Mónikának és a jelenlegi vezetőnek, Buzogány Mártának.
Ebben az évben is megrendeztük a Gyermeknapot és a
Falunapot, melyre az elmúlt
évekhez hasonlóan a község
lakói közül sokan kilátogattak.
Elmondhatjuk, hogy mindkét
rendezvény nagy sikert aratott
a résztvevők körében.

A 2012. évi költségvetési koncepció
A képviselő-testület 2011. november 24. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén tárgyalta meg a 2012. évi költségvetési koncepciót. Az előző évekhez hasonlóan legfontosabb feladatának az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését tartja, és
ennek figyelembevételével állapította meg fejlesztési elképzeléseit.
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Az előzetes adatok alapján
látható, hogy a jövő évi állami normatív támogatások az
önkormányzatok működéshez
szerény pénzügyi alapot biztosít, fejlesztésre szinte semmi nem jut. Mindezeket figyelembe véve a képviselő-testület meghatározta a fejlesztési irányokat, melyeket pályázati lehetőségek útján kívánunk megvalósítani, azaz csak
olyan fejlesztéseket végzünk
el, amelyekhez mind a pályázati támogatás, mind az önrész rendelkezésre áll. A fejlesztések közül elsőbbséget élvez az óvoda bővítése, de figyelemmel kísérjük az útépítésre és fejlesztésre, valamint
az energia-megtakarításra irányuló pályázati kiírásokat is.
További kisebb fejlesztésekre a 2012. évi költségvetéstől
függően tudunk áldozni.

2012. évi helyi
adóváltozások
A képviselő-testület felé előterjesztést nyújtottam be a
2012. évi helyi adók változásáról a november 24-én tartott ülésen. A bizottságok ezt
a decemberi ülésükön tárgyalják. A képviselő-testület az
adóváltozásokkal kapcsolatos
döntést december 15-i ülésén
hozza meg. Mivel a módosított adórendeletet a képviselő-testület lapzártáig nem tárgyalja meg, a lakosságot erről
a Sződiek Híradója mellékletében tájékoztatjuk.
A
szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető DMRV
Zrt. vezérigazgatójával folytatott tárgyalások során arra
törekedtem, hogy a csatorna-

használati díjat a lehető legkisebb mértékben növeljék, és
a sződi csatornahasználati díjak ne legyenek magasabbak,
mint a környező településeken. Az emelés mértékéről sikerült megállapodnunk, melyet a képviselő-testület elfogadott, így a lakossági csatornahasználati díj 2012-ben 5%kal emelkedik. A környezetterhelési díjra ez nem vonatkozik,
mivel azt szakhatóság állapítja
meg.

2012. évi csatornahasználati
díjak (bruttó árak)
» lakosság részére:
401 Ft/m3
» közületi fogyasztók részére:
817 Ft/m3
A képviselő-testület a 2012.
évi kommunális hulladék szállítására és begyűjtésére meghívásos közbeszerzési eljárást
folytatott le, melynek eredményeképp a feladatot továbbra
is a Remondis Duna Kft. látja
el. Az eljárás alapvető feltétele volt a gyűjtés és szállítás díjának meghatározása, a képviselő-testület döntésében fontos szerepet játszott az ajánlat ezen része. 2012-ben a hulladékszállítás és begyűjtés díja,
az új, 27%-os ÁFA-val terhelve 4,6%-kal emelkedik. A jelenleg használatban lévő hulladékgyűjtő edényekre az alábbi díjak érvényesek 2012-re
(bruttó árak).
» 120 literes, saját edény
esetén: 23.774 forint
» 120 literes, szolgáltató
által biztosított edény
esetén: 24.765 forint
» 240 literes, saját edény
esetén: 38.435 forint
» Hulladékgyűjtő zsák ürítési
díja: 622 forint/zsák

Önkormányzatunk
peres ügyei

A támogatott helyi szervezetek részvételével zajlott a Falunap

2004-ben Sződ Község Polgármesteri Hivatala ellen a
Pest Megyei Bíróságon, egy
községünk új településrészen
lakó család tagjai peres eljárást
kezdeményeztek közigazgatási
jogkörben okozott kár megtérítésére. Az eljárás idén a kereset elutasításával zárult, a pe-
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res eljárás kezdeményezői kötelesek a perköltség megfizetésére. Ugyanezen polgárok az
önkormányzat képviselője ellen büntetőfeljelentést is tettek, mely első fokon felmentéssel zárult.
Jelenleg az önkormányzattal és a Hunyadi János Általános Iskolával szemben az
egyenlő bánásmód megsértésének megállapításáról folyik
peres eljárás. Kezdeményezői
a csörögi kisebbséghez tartoznak, keresetükben sérelmezik,
hogy iskolai tanulmányaik során szegregációt tapasztaltak.

A Tece-patak
rekonstrukciójának
egy része elkészült,
folytatás 2012-ben
A Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulat, valamint az önkormányzat által benyújtott, a Tece-patak rekonstrukciójára elnyert
pályázat eredményeként idén
megkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok. A terv szerint
novemberben ért volna véget
a belterületi szakaszon végzett munka, és decemberben
megkezdődött volna a külterületi részek rekonstrukciója.
A munka a mederben nőtt fák
irtásával kezdődött. A lakosok egy része nem értett egyet
a mederben nőtt fák kivágásával, de akadt olyan is, aki a
meder kotrását ellenezte. Úgy
gondolta, hogy ezzel elzárják a forrásokat és kárt tesznek a patak élővilágában, így
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz fordult a munkálatok leállítása érdekében. A fakivágásokat megelőzően a környezetvédelmi hatóság munkatársai és a helyi érintettek végigjárták a területet, s megjelölték
a megtartandó fákat. A külterületi szakaszon elvégezték a
mederkotrást, melynek hatására a patakban megjelent a víz.
A Tece-patak rekonstrukciójának engedélyezési eljárásában részt vett a Duna-Ipoly
Nemzeti Park, a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint más érintett hatóságok, akik a munkálatok elvégzéséhez hozzájárultak. A
belterületi szakasz kotrásához
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és iszapeltávolításához a környezetvédelmi hatóság csak a
meder száraz szakaszán járult
hozzá. Ott, ahol a mederben
víz volt, csak a fák kivágását és
a tuskók eltávolítását engedélyezték. A vizes szakaszokon a
további munkálatok a jövő év
második felében folytatódnak.
A Tece-patak belterületi, már elkészült szakaszát az
érintett lakosság örömmel fogadta, ugyanis a kivitelező
szakszerű és igényes munkát
adott át. A patak Rákóczi utcai
szakasza jelentősen feliszaposodott, ezzel a talajvíz szintjét
megemelte, mely komoly gondot okoz az ott lakók részére.
Az érintettek a 2010. évi rendkívül csapadékos időjárást követően többször jelezték az
önkormányzatnak, hogy tegyen lépéseket a patak medrének tisztítása érdekében. További gondot okozott, hogy a
Tece-pataknak nem volt vízjogi engedélye, és ezáltal a belterületi csapadékvíz pályázatba a Rákóczi utcai szakaszt
nem tudtuk bevonni. Reméljük, hogy 2012-ben sikerül a
Rákóczi utca lakói kívánságá-

nak is eleget tenni, és a meder
rekonstrukcióját befejezni.

Szociális támogatások
A képviselő-testület 2011. évi
költségvetésében szociális támogatás címén 17 millió forintot tervezett be. Év közben
a központi támogatások módosítása eredményeként ez az
összeg 24 millió forintra módosult. A szociális és egészségügyi bizottságának ez a keret állt rendelkezésére, hogy a
rászorulókat támogassa. A bizottság helyzetét nehezítette, hogy évek óta a segélykeret összege nem változik, viszont a szociálisan rászorulók
száma egyre növekszik.
Idén a rászorultak részére jelentős támogatást tudtunk nyújtani a pályázaton elnyert, Élelmiszerbank által
biztosított segélycsomagok
révén. Novemberben az Élelmiszerbank lehetőséget nyújtott önkormányzatunk számára, hogy gyűjtést szervezzen
a szociálisan rászoruló sződiek részére. November 25–

26-án a jegyző vezetésével a
polgármesteri hivatal dolgozói és a Sződi Caritas Egyesület tagjai közreműködésével gyűjtést tartottak a váci
Tesco áruházban. Eredményeképpen 30 nehéz helyzetben lévő családot tudtunk támogatni, és valamelyest szebbé tenni a közelgő ünnepeket. Ezúton megköszönöm a
jegyző asszonynak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, a
Sződi Caritas Egyesület vezetőjének és tagjainak, hogy szabadidejüket erre a nemes célra áldozták.
A hagyományokhoz híven
Sződ Község Önkormányzata ebben az évben is mikuláscsomaggal ajándékozott meg
minden sződi óvodás és iskolás gyermeket. Karácsonykor
az óvodásoknak gyümölcskosárral kedveskedik az önkormányzat.

Idősek napja
2011-ben először tartottuk
meg községi szinten az Idősek napját. Az ünnepségen

köszöntöttük Sződ legidősebb női és férfi lakóját, valamint a 60. életévükhöz közeledő és az azon túli lakosokat. Az ünnepségen köszönetet mondtunk mindazoknak,
akik egész évben támogatták
az idős és szociálisan rászoruló lakosokat. Ezek közé tartozik a képviselő-testület szociális bizottsága, a Szociális Kerekasztal, a Sződi Caritas Csoport, valamint a Családsegítő Szolgálat. Az Idősek napja rendezvény nagy sikert aratott a jelenlévők körében. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés a jövőben hagyománynyá válik.
Minden kedves sződi lakosnak békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok a képviselő-testület és az
önkormányzat dolgozóinak
nevében.
Hertel László
polgármester

Önkormányzat
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Önkormányzati hírek
Sződ Község Képviselő-testülete az előző újság megjelenése óta három ülést tartott. Az üléseken 3 rendeletet alkotott és 4 határozatot
hozott.
A 2011. október 21-i kihelyezett ülésén a képviselő-testület
megismerte a hulladékszállítással kapcsolatos meghívásos
közbeszerzési eljárást. A hulladékszállítással már előző üléseken is foglalkozott a testület,
megválasztásra került a közbeszerzési döntőbizottság. Ezen
az ülésen a képviselők megismerték a közbeszerzési tanácsadó által elkészített ajánlattételi dokumentációt. Egyhangú szavazással döntöttek
a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében a hulladékszállítási közszolgáltató kiválasztására irányuló, hirdetmény nélkül induló, általános egyszerű
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Következő napirendi
pontban a volt csirketelepen
lévő ipari terület elnevezéséről
döntöttek. A területen megkezdődtek az ipari beruházások, egy olasz érdekeltségű
hűtőszekrénygyártó üzem már
megkezdte a működését. A
cég vezetője fordult kérelemmel a képviselő testület felé,
hogy a levelezés megkönnyítése érdekében a testület döntsön az ipartelep elnevezéséről.
A testület egyhangú szavazással „Rátóti út Ipartelep” elnevezést adott a kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területnek. Utasítja a jegyzőt, hogy a

testületi határozat értelmében
a terület házszámozását készítse el és járjon el a Földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetésről. A polgármester
úr tájékoztatást adott: a körzeti védőnő azzal a kéréssel kereste meg a képviselő testületet, hogy a községben megnövekedett gyermeklétszám következtében szükségessé vált
a második védőnői körzet kialakítása. Ezzel kapcsolatosan
egyeztettünk az ÁNTSZ-szel,
illetve az OEP-pel is. Az általuk adott tájékoztatás alapján a
képviselő-testület kompetens
dönteni. Az előterjesztés alapján egyhangú döntés született
arról, hogy 2012. január. 1-től
két védőnői körzet működjön.
2011. november 11-én a Faluházban
közmeghallgatást
tartott Sződ Község Képviselő-testülete. Hertel László
polgármester először az önkormányzat 2011. évi költségvetés alakulásáról tájékoztatta a megjelenteket. A betervezett költségvetési hiányt ebben az évben is sikerült kigazdálkodni. Köszönhető ez részben annak, hogy a volt művelődési ház ingatlanát sikerült
értékesíteni, másrészt a takarékos gazdálkodásnak, illetve
az energia-megtakarítás jellegű
beruházásoknak. A megjelent
lakosok tájékoztatást kaptak a
településen 2011-ben lezajlott
pályázatokról, beruházásokról. Az „Egyebek” napirendi
pontban lakossági hozzászólások, kérdések hangzottak el.
Szabó Réka az új településrészen (Szent István úton) tör-

ténő kábelfektetésről kért tájékoztatást. A polgármester
úr elmondta, hogy a Novotron Kft. végez optikai kábelfektetést. Ez a hálózatbővítés
lehetővé teszi a mobil-internet szolgáltatás minőségének
javulását. A képviselő-testülete kizárólag a földkábel fektetéséhez járult hozzá. Csapó Zoltán a József Attila utca
forgalomlassításának lehetőségeiről és a gyalogosjárda építéséről érdeklődött. Polgármester úr válaszában tájékoztatta Csapó urat arról, hogy korábban fekvőrendőrök kerültek kihelyezésre, amelyek nem
hozták meg kívánt eredményt.
Megvizsgáljuk a lehetőségét
annak, hogy hová és milyen
forgalomkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. Ez azonban még nem elég, mert hiába helyezzük ki a táblákat –sajnos tapasztalat – vannak, akik
nem vesznek róla tudomást. A
rendőrséget is meg fogjuk keresni és kérni, hogy legyen sűrűbb rendőri jelenlét, illetve ellenőrzés az említett területen.
A járda megépítését megnehezíti az, hogy az utca egyik oldalán van egy domb, amely beszűkíti az utcát. A lakosok részére – évek óta – megvan az
a lehetőség, hogy a megépített
járda anyagköltségét visszaigényeljék az önkormányzattól. Ezzel a lehetőséggel sok
lakótársunk már élt is. Feltétele az, hogy a hivatal felé az
építés előtt jelezni kell, majd a
falugazda az építést követően
helyszíni szemlével igazolja az
anyagköltséget (az ingatlan utcafronti hosszán 1 méter szélességű betonjárda anyagszükségletét). A lakosok részéről

Anyakönyvi hírek
2011. október 1. napjától november 30. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

7

(2011-ben összesen: 31)

Házasságkötések száma:

0

(2011-ben összesen: 8)

Halálesetek száma:

6

(2011-ben összesen: 26)
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több kérdés, hozzászólás nem
hangzott el. Puskás Szilveszter alpolgármester mint levezető elnök a közmeghallgatást
19.00 órakor bezárta.
A 2011. november 24-i ülésen napirend előtt a jegyző tájékoztatást adott a két ülés között tett intézkedésekről. Első
napirendként „A települési szilárd hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megállapítására
került sor. A meghívásos közbeszerzési eljárásra egy érvényes ajánlat érkezett, így a településen továbbra is a Remondis Kft. végzi a szolgáltatást. A
második napirendi pont keretén belül az önkormányzat I–
III negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására került sor. A beszámolót a könyvvizsgálói jelentés is elfogadásra javasolta.
A beszámoló elfogadásával a
költségvetési rendelet módosítására került sor. Következő
napirendben a 2012. évi koncepció megtárgyalása és elfogadása következett, majd a Települési Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának elfogadására került sor. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a hulladékgazdálkodási tervet két évente felül kell vizsgálni, s a képviselő-testületnek
az elfogadásról döntenie kell.
Ezt követően a polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása következett, melyet a testület egyhangú szavazással elfogadott. Következő napirendi pont az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megállapodásának módosításáról szóló
döntés meghozatala volt. Ezeket a feladatokat a kistérségi társulás keretében Váchar-
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tyán gesztorságával látja el az
önkormányzat ezt a kötelező
alapszolgáltatást. A Társulási
Megállapodás módosításával
Váchartyán Község Önkormányzata felhatalmazást kap
a gyermekjóléti és családsegítő társulással kapcsolatos rendelet megalkotására. Lakossági kezdeményesét követően a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot tartott a helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatosan. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy
a rendelet a jogszabályoknak
megfelelően szabályozza a helyi viszonyokat. Kifogást azzal kapcsolatosan állapítottak meg, hogy a hulladékszállítás díját – amelyet a testület
a szolgáltató megajánlását követően minden évben elfogad és közzé tesz – e rendelet mellékleteként kell kezelni.
A következő napirendi pontban Göd város megkeresését
ismerhették meg a képviselők.
A Nevelek településrészen lakók gyermekei túlnyomó részben a gödi oktatási nevelési intézményeket veszik igénybe. A
finanszírozás közös megoldása végett fordult a gödi képviselő-testület nevében Markó József polgármester úr a
sződi testülethez. Hertel László ismertette a képviselőkkel,
hogy az akkori testület nevében 2006-ban felvette a kapcsolatot és javaslatot tett társulási megállapodás megkötésére. Azóta azonban a gödi testülettől semmiféle válasz nem
érkezett. A testület a kulturális és oktatási bizottság részé-

re továbbította a levelet megtárgyalásra, s felkérte az elnök urat, a következő testületi
ülésre terjessze elő a bizottság
javaslatát. Ezt a 2011-ben végzett belsőellenőrzési feladatokról szóló beszámoló megismerése és a 2012. évi terv elfogadása követte. A Sződi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására
került sor a továbbiakban. Az
érvényben lévő okiraton szükségessé vált – de a nevelést és
szakfeladatokat nem érintő –
változások átvezetéséről egyhangú szavazással döntöttek a
képviselők. A szociális rendeletet a jogszabályi változások
miatt vált szükségessé módosítani. Miletin Istvánné, a szociális és egészségügyi bizottság
elnöke tájékoztatta képviselőtársait, hogy a jogszabályi változások olyan hatásköröket –
volt gázár-támogatás helyébe
lépő lakásfenntartási támogatás – is a bizottság hatáskörébe utal, ahol igen szigorú jövedelmi feltételeknek kell megfelelni. Méltányossági lehetőség nem biztosított, a jogszabályi feltételek szerint születik
döntés. A bizottság a rendelet
módosításának elfogadását javasolta a testületnek. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását is ezen az ülésen fogadták el. Jogszabályi változtatások és a bizottságok neveinek
megváltozása miatti módosításokat is beiktattuk. Következő
napirendben a DMRV Zrt. által 2012-re javasolt csatornahasználati díj elfogadása következett. 2012. január 1-től
lakossági fogyasztók 303 Ft/
m3 + ÁFA + környezetterhelési díj, a közületi fogyasztók

Önkormányzat
631 Ft/m3 + ÁFA + környezetterhelési díj fizetésére kötelezettek a csatorna használatáért. A továbbiakban lakossági kérelmek, panaszok megtárgyalására és az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatalára került sor.
A lapzártát követően még egy
ülést tart a testület, ahol az
adórendeletek módosításait
tárgyalják meg. A döntéseikről
pótlapon kapnak tájékoztatást
a Tisztelt Lakosok !
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Adóhatósági
tájékoztató
A Sződ Község Önkormányzatának működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások egy
részét a helyi adók biztosítják. Ezek beszedése az önkormányzat adócsoportjának feladata.
A lakosság adófizetési hajlandósága és képessége az előző évekéhez hasonló. A képviselő-testület által megállapított
építményadó fizetésére kötelezett adóalanyok mindegyike benyújtotta az adóbevallását és adófizetési kötelezettségének is eleget tett. Ez sajnos nem mondható el a többi adónemről, ahol a kintlévőségek nem csökkennek. A hivatal az előző években szigorításokat hajtott végre a kintlévőségek behajtására – fizetési
felszólítások, letiltások, inkaszszók kibocsátása, az ügyek át-

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNNAK MINDEN KEDVES SZŐDI LAKOSNAK
A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI.

adása bírósági végrehajtónak
–, ez azonban sajnos már nem
elegendő. Ez év őszén a Balog
és Társa Könyvvizsgáló Kftvel kötöttünk megbízási szerződést a helyi iparűzési adó
alanyainak felülvizsgálatára.
A megbízott cég a cégbírósági nyilvántartással összevetette
a hivatalhoz bejelentkezett cégeket. A cégbírósági nyilvántartásban szereplő be nem jelentkezettek, illetve évek óta
nullás bevallást adók felhívást
kapnak az adóhatóságtól a hiánypótlásokra. Ezt követően
az iparűzési bevallásokat az
adóhatóság egyenként átvizsgálja, s a nagy eltérést mutató
cégektől iratokat kér be ellenőrzésre.
Az évek óta fizetési hajlandóságot nem mutató, nagy
hátralékállománnyal rendelkező adózók ügyében a NAV
felé fordultunk. A hatóság jogosult az önkormányzati adók
behajtására.
Az önálló bírósági végrehajtó a személyes egyeztetésen elmondta, hogy a hozzá átadott
végrehajtási ügyeket együtt
kezeli a bírósági végrehajtásokkal. Bírósági végrehajtásban jelenleg is részt vevő adózók hátralékához hozzáadódik az önkormányzati tartozás is. 500.000 Ft feletti hátralékoknál kezdeményezhető az
ingatlanvégrehajtás. Tervezik
jövő évtől telephely bérlését,
melyek következtében a gépkocsi foglalások nem csak a
forgalomból történő kivonással, hanem fizikai lefoglalással
végződnek. A forgalomból kivont gépjárművek rendszámait a rendőrség veszi át.
Sajnos ezen szigorítások
meglépése szükségessé vált az
önkormányzat részéről. A nehéz helyzetben lévő hátralékosok részére továbbra is adunk
részletfizetési lehetőséget. Ehhez azonban személyesen fel
kell venni a kapcsolatot az
adócsoport munkatársaival és
az előírt részleteket határidőre
be kell fizetni.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Oktatás-nevelés – Iskola

Gazdag
hittel…
Iskolánk igazgatónőjének
szavai az adventi ünnep
időszakára is…
„Abból is adhatsz, ami látszólag nincs, hisz
a valóság a szeretetből megteremtődik.”
(Csontos Márta)
Manapság sokszor hallhatóak a médiában a közoktatásköznevelés reformtervei. A
köznevelési törvénytervezetet
már az országgyűlés tárgyalja. Mi, szakemberek, kíváncsian várjuk, hogy mit is fognak véglegesen elfogadni az
országgyűlési képviselők. Én
is gondosan áttanulmányoztam a tervezetet. Van olyan része, amivel egyetértek, és van
olyan, amivel nem. A köznevelési törvénytervezet nem
győzi hangsúlyozni a nevelés
fontosságát. Nagyon egyetértek ezzel, de mindenki tudja, hogy ez nem új találmány
az iskola életében. Nevelés a
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múltban is volt, jelenleg is folyik, és a jövő is elképzelhetetlen nélküle. Azt viszont nem
szabad elfelejteni, hogy nevelni csak következetesen lehet,
és ezt a családnak kell kezdeni a születés pillanatától. Az
intézmények besegítenek csak
ebbe, de segít az utca embere is. A gyerek olyanná válik,
amilyenné a környezete neveli. Igényes környezet, igényes
embert nevel, igénytelen pedig igénytelen embert. Ráadásul személyes példamutatás
nélkül nem érünk el semmit.
Egy dohányos ember gyermeke valószínűleg dohányozni
fog, a trágár kifejezést használó trágárul fog beszélni, a felelőtlen ember leszármazottai
nagy valószínűséggel felelőtlenek lesznek...
Ezredszer sem hagyom ki a
tőlem már egy évtizede hallható idézetet:
„Neveltebb ember könnyebben oktatható.”
Bármi is lesz, egy biztos:
vannak alapvető dolgok, amin
semmi sem változtathat egy iskola életében. Az általános iskola dolga továbbra is az alapozás lesz. Lehet ezt ragozni, de a mi dolgunk az, hogy
megszerettessük a gyerekekkel a tanulást, hisz egy életen
át fogják ezt művelni. A másik dolgunk, hogy az ismere-

Színek Tanodája
teknek megadjuk a fundamentumát. Oktatás közben pedig
folyamatosan nevelünk és nevelünk. Nevelünk a szépre, a
jóra, még ebben az értékvesztett világban is. Nevelünk az
egészséges életmódra, az erkölcsös életvitelre, a környezettudatos viselkedésre, a takarékos életmódra, az energiák
megbecsülésére és tartalékolására. Az egészséges életmódra
nevelést segíti a „Cool Tej az
Iskoláknak” Alapítvány, és a
Fruitmarketing Kft. is. Köszönet illeti őket, hogy diákjaink
naponta ingyen ihatnak tejet,
és ingyen kapnak gyümölcsöt.
Nevelünk arra, hogy hogyan találják fel magukat a társadalmi élet labirintusában…
és még sok-sok mindenre nevelünk.
Az ember már mást sem
hall, mint hogy nincs pénz
erre, meg nincs pénz arra sem.
Természetesen az anyagiakra
szükség van. Badarság lenne
azt mondani, hogy pénz nélkül is meg lehet élni – mert
nem lehet. Ezért is figyelem a
pályázatokat én is és kollégáim
is. Próbálunk magunkon is segíteni, szem előtt tartva a kálvini mondást:
„Segíts magadon, az Isten is megsegít!”

Színek Tanodája
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Úgy érzem, mi, hunyadisok
nem vagyunk szegények. Pénz

nekünk se jut több mint általában az iskoláknak, viszont itt
az iskola falai között gazdag
élet folyik.
Mitől is gazdag? A benne
folyó oktatástól és neveléstől.
A családias légkörtől. A gyermekszerető kollégáimtól, akik
időt és fáradtságot nem kímélve nevelnek és oktatnak.
A programok gazdag tárházát csak meg kell nézni. Nincs
olyan nap, hogy valami pluszt
ne vigyünk az oktatásba. Akiket nem elégített ki a tanítási
óra, azok számtalan szakköri
foglalkozás közül választhatnak.
A szakkörök közül talán a
legkedveltebb most a Színek
Tanodája. Ha felüdülésre vágyom, magam is betérek közéjük és csodálom, ahogy Kalácskáné Pálinkás Piroska tanárnő vezetésével csodák születnek a gyermeki kezek munkája révén. Itt mindig a jókedv
és a tenni akarás uralkodik.
Az énekkarosok munkáját Ivanics Tünde kolléganőm
számos ötlettel teszi vonzóvá. Nemrég Halloween-éjszakát rendezett számukra. Egy
jó éjszakai bulizás, suliban alvás fűszerezte az adventi koncertünkre való felkészülést.
A múlt hét nyílt hét volt iskolánkban. Az érdeklődő szülők beülhettek a tanítási órák-
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ra és megtekinthették, hogyan
tanulnak a gyerekek.
A bábszakkörösök izgatottan készülnek a karácsonyi
előadásra. Őket Farkasné Haraszti Ildikó kolléganőm vezeti. A semmiből is tudnak valamit varázsolni. Persze szükség
van a szorgos, segítő kezekre is, amik kérésünkre felénk
nyúlnak.
Öröm volt látni, ahogy diákjaink elfoglalták végre a játszóteret. 1.200.000 forintért készült el, de megérte. Tavasszal
szeretnénk további elemekkel
bővíteni, hisz valljuk József
Attila szavait mi is:
„ Jó szóval oktasd,
Játszani is engedd…”
A sok-sok program mellett
folyamatosan figyelünk arra,
hogy az ismeretekben is komoly alapot nyújtsunk diákjainknak. Örömmel hallom,
ahogy a szülők dicsérik kollé-

gáimat. Ezt viszont írják le ők,
hisz gondolataikat jobban szavakba tudják önteni, mint én
hallomás után.
Természetesen nem azt akarom mondani, hogy az iskolában problémamentesek a napok. Probléma is van bőven.
Minden napra jut belőle. Viszont okos összefogással (tanár–diák–szülő–vezető) megoldjuk őket szépen, sorban.
„Ha valaki valamit meg akar oldani,
az talál rá módot, ha nem, akkor
talál rá kifogást.”
Én mindig a megoldásokat
keresem, és erre bíztatom a
rám bízott embereket is (diákokat, kollégákat, munkatársakat). A problémamegoldó-képesség fejlesztése is fontos nevelési-oktatási terület. Bízom
benne, hogy ez látszódik is a
hunyadisok munkájában.

Oktatás-nevelés – Iskola
Visszakanyarodom a cikkem címéhez. Ha nem is tömött zsebbel, de gazdag hittel haladunk a nevelés-oktatás gyötrelmesen gyönyörű útján. Gazdag a módszertárunk
és a gyermekszeretetről árulkodó oktató-nevelő munkánk
is meghozza előbb vagy utóbb
a gyümölcsét.
Ezekkel a gondolatokkal
szerettem volna iskolánk életéből megosztani eseményeket, történeteket az olvasókkal.
Advent időszakát éljük. Várakozunk és várjuk az eljövetelt. Várjuk, hogy egy békésebb, értékekben gazdagabb
időszak is fog következni, ahol
az ember az embernek nem
farkasa, hanem segítőkezet
nyújtó embertársa lesz.
Tisch Ferenc szavaival zárom
mondanivalómat:

„Az ember maga alkotja meg útját. Az
én dolgom, hogy megtegyem a mindenkori
következő lépést. Az én dolgom, hogy
tanuljak szeretni, megbocsátani, és ne
ítéljek. Fogadjam el a világot olyannak,
amilyen, higgyek a mosolyban, a vigaszban,
az odafordulásban, a segítségnyújtásban.
Higgyek önmagamban és egy jobb világban.”
Ezekkel a bizakodó gondolatokkal kívánok a magam és a
hunyadisok nevében mindenkinek áldott ünnepeket és békés, boldog új esztendőt!
Günther Erzsébet
igazgatónő

Pályaválasztási
Fórum
Október 20-án hagyományainkhoz hűen a 7–8. osztály tanulói pályaválasztási kiállítá-

MEGEMLÉKEZÉSEK

Október 6. – Iskolai megemlékezés

Október 23. – Megemlékezés a faluházban 

