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Januártól nem a helyi önkormányzat lesz az iskola fenntartója
Huszonkilenc év után ismét lesz Váci járás
Erdélyi Dominika „Lélekéneke”
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Önkormányzat

Polgármesteri tájékoztató
» Forráshiány miatt nem nyert az óvodabővítésre
benyújtott pályázatunk
» Tovább folytatódik a Tece-patak medrének
újjáépítése
» Megtörtént az önkormányzati aszfaltutak javítása
» Szépkorúak köszöntése
» Elektronikai hulladék gyűjtése, gumiabroncsok
begyűjtése
» Rongálások, lopások községünkben

Forráshiány miatt
nem nyert az
óvodabővítésre
benyújtott
pályázatunk

Tovább folytatódik a
Tece-patak medrének
újjáépítése

A képviselő-testület eltökélt
szándéka, hogy a községben
élő gyermekek részére már két
és fél éves kortól biztosítsa az
óvodai elhelyezést. A 120 millió forintos beruházást önerőből megvalósítani nem tudjuk,
ezért mindenképpen szükséges a pályázati forrás. Bár benyújtott pályázatunk most tartaléklistára került, bízunk benne, hogy a szükséges források
a későbbiekben rendelkezésre
állnak majd, és rövidesen sikerül elnyernünk a támogatást.
Ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk.
Az óvodai eszközbeszerzésre benyújtott másik pályázatunkat befogadták, a hiánypótlást teljesítettük, bízunk a
pályázat pozitív elbírálásában.

Rövidesen megkezdődik a Tece-patakon végzett felújítási munkálatok második üteme. Az első ütemben a Dózsa
György út tecei szakaszáig készült el a rekonstrukció. Folytatásaként a második ütem az
Ady Endre út és a Rákóczi
Ferenc úti szakasz nagy részén készül el. A Duna–Ipoly
Nemzeti Park a Tece-patak
élővilágának megóvása érdekében felszólította a kivitelezőt,
hogy a Tece-patak bizonyos
szakaszain a kotrási munkálatokat ebben az évben függeszsze fel és azokat 2013-ban fejezze be. A Tece-patak teljes
rekonstrukciója 2013-ban fejeződik be. A Rákóczi Ferenc
és Deák Ferenc út közötti szakaszon a patakot mindkét oldalról kertek határolják, ahol
az árokpartra többen fákat ültettek. A fákkal beültetett és

Ilyen volt...

Kotrógép dolgozik a Tece-patak medrén
rendben tartott árokpartok
megóvása érdekében a patak
medrét nem gépi, hanem kézi
erővel teszi majd rendbe a kivitelező. A múlt évben rendbe
hozott árok mindkét oldalán
még idén lekaszálják, és elvégzik a szükséges javítási munkálatokat is.

Megtörtént az
önkormányzati
aszfaltutak javítása
Meglévő önkormányzati aszfaltútjaink állagának megóvása édekében a kátyúzási munkákat a nyár folyamán elvégeztettük. Az útjainkon található
mélyebb repedések javítása is
megtörtént.
Az útapdkákon lévő hibákat
a közmunkások még a tél beköszönte előtt feltöltik, és elvégzik a Szent István út kátyúzását is.

Elektronikai
hulladék gyűjtése,
gumiabroncsok
begyűjtése
Folytatódik a
gyűjtés, a háztartási elektronikai hulladékot és a gumiabroncsokat a továbbiakban
is az önkormányzat Kastély
utcai telephelyén vesszük át.
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség szerint
2012. október 31-ig, az önkormányzat nyitvatartási idejében
adják le a hulladékot, mivel azt
telephelyünkről október végén
szállítják. el. Hulladék-elhelyezési szándékukat szíveskedjenek jelezni Juhász István falugazdának a (30) 492-4279-es telefonszámon. Csak személyautó- és
motorkerékpár-abroncsokat
tudunk a telephelyen átvenni.

... ilyen lett a Tece-patak medre
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Hertel Józsefné köszöntése

Rongálások, lopások
községünkben
A rendőrség és a sződligeti polgárőrség sikeres szolgálatának története községünkben. – Szeptember 5-én
közös szolgálatot láttunk el
körzeti megbízott rendőrünkkel (KMB). Járőrözés közben figyeltünk fel két személyre, akik kerékpárral, kivilágítatlanul
közlekedtek.
Ahogy közelebb értünk hozzájuk, láttuk, hogy műanyag
kanna van mindegyiküknél.
Megállítottuk őket, és a körzeti megbízott igazoltatta a két
személyt. Igazoltatásuk során
elmondták: a váci benzinkútra mennek benzint vásárolni
egy 16 és egy 10 literes kannával, mert reggelre kell nekik a munkájukhoz. Személyi igazolvány egyiküknél sem
volt, és hátizsákjukban csak
egy csavarhúzót és egy gumitömlőt találtunk. Kérdésünkre
és ruházat-átvizsgálás után elmondták, ezer forint volt náluk, és a kannákba egy-egy litert akarnak tankolni, az egyik
kerékpárt egy hónapja vásárolták, a másik pedig nagyon régóta a fiatalember tulajdonában
van. Hosszabb kérdezgetés
után bevallották: benzint lopni indultak Vácra, a kerékpárokat pedig megállításuk előtt
lopták a sződligeti vasútállomásról. Mindezek után megtörtént a két személy előállítása a váci rendőrkapitányságra bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrségen további kerékpárlopásokat vallottak be, Dunakeszi-
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Mészáros Mihályné köszöntése

ről, Gödről, valamint motorok
eltulajdonítását Vácról, és betöréseket Sződön. A betörésből származó radiátorokat, fűtéscsöveket és cirkót, valamint
egy motort leadták a MÉH-be.
Megneveztek még két elkövetőt, akiket a rendőrség még az
este folyamán előállított a kapitányságra, a házaknál pedig a
bűncselekményekből származó kerékpárokat is megtalálták. Előkerült az a kerékpár is,
amit az egyik polgárőrtől tulajdonítottak el. Az elkövetők
sződi lakhelyű 20 év körüli fiatalok. Szeretnénk megjegyezni: feltehetően keresi a rendőrség azt a két tulajdonost, akiknek a kerékpárját ezen az éjszakán lopták el, ezért felhívjuk a figyelmüket, jelentkezzenek a váci kapitányságon!
Bízunk benne, ezzel megállítottuk a kerékpárlopásokat a
környezetünkben!
Vezetőség
Ismeretlen
tettes felgyújtotta a Dózsa György és
József Attila
uutak sarkán elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő konténereket.
Az első gyújtogatás a délutáni órákban történ, melyet az
arra haladóknak sikerült eloltaniuk, ekkor csak egy konténer égett el.
A tettesnek vagy tetteseknek, úgy látszik, feltett szándéka volt, hogy mind a négy ott
található konténert megsemmisítse. Mivel ez nappal nem
sikerült, ezért az éjszakai órá-

kat választotta, és hajnali kettőkor ismét próbálkozott. Ezúttal sikerrel járt, mind a négy
konténert teljesen tönkretette. Az üggyel kapcsolatban a
rendőrségi feljelentést megtettük, a nyomozás folyamatban
van. A Zöld Híd Régió Kft.
– a konténerek tulajdonosa –
új tárolóedényeket szállított a
helyszínre.

Felhívás!
Megkérünk minden sződi lakost, aki a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe hulladékot helyez el, hogy vegye figyelembe a konténerek oldalára elhelyezett jelzéseket!
Csak olyan hulladékot tegyen
a gyűjtőedénybe, amely a felsorolásban megtalálható!

Szépkorúak
köszöntése
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
minden 90. életévét betöltött

személyt levélben értesít arról a lehetőségről, hogy születésnapja alkalmából kérheti
a település köszöntését. Erre
az alkalomra az igazgatóság
egy emléklapot állít ki, valamint egyszeri anyagi támogatást utal ki részükre.
Ebben az évben eddig két
személy kérte az ünnepélyes
köszöntést. Mészáros Mihálynét és Hertel Józsefnét 90.
születésnapja alkalmából emléklappal, tortával és virággal
köszöntöttük az önkormányzat képviseletében.
Hertel Józsefné jó fizikai és
szellemi képességét igazolja,
hogy az ünnepélyes alkalomra köszöntőt is írt, melyet fel
is olvasott. Neki továbbra is jó
erőt, egészséget, valamint azt,
hogy a 95. születésnapján ismét hasonló köszöntésben részesíthessük Őt!
Szomorúan értesültünk arról, hogy Mészáros Mihályné
2012. szeptember 26. napján
elhunyt. Ezúton fejezzük ki
részvétünket hozzátartóinak.

„Isten hozott minálunk, tessék helyet foglalni az Úr terített asztalánál.
Szeretettel fogadom és meghallgatom Önöket.
Köszönöm a jelenlétüket születésnapom alkalmából,
és hogy együtt örülhetünk egymással ezen a szép napon.
Köszönöm a virágot, mert annyi szirom annyi Istenáldás szálljon Rám,
erőben, egészségben, minden jóban.
Ezt kívánom Önöknek is, tiszta szívvel minden alkalommal.
De maradjon meg bennünk továbbra is a hit és a szeretet, amíg élünk.”
(Hertel Józsefné Erzsi néni )
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A polgármester ünnepi
beszédet mondott

Részletek Hertel
László polgármester
2012. szeptember
8-án tartott falunapi
ünnepi beszédéből
A gazdasági válság nemcsak
a családok helyzetét nehezíti meg, hanem az önkormányzatok helyzetét is. Az önkormányzat gazdálkodása is hasonló a családi gazdálkodáshoz. Abból a pénzből kell gazdálkodnunk, amink van. Ha
nem akarunk eladósodni, addig nyújtózkodunk, ameddig a
takarónk ér.
A szociális keret folyamatos
csökkenése egyre kevesebb lehetőséget nyújt a rászorultak
támogatására. Évekkel ezelőtt
még minden 70 éven felüli lakosnak biztosítani tudtunk karácsonykor 10.000 forint anyagi
támogatást. 2011-ben erre már
az önkormányzatnak nem volt
lehetősége. Egyre nagyobb
szelektálást kellett végrehajtani, és szigorúan csak a nehéz
szociális helyzetben élők számára tudtunk támogatást biztosítani. Nagy sikernek könyveltük el, hogy több éven keresztül tudtunk az általános
iskolások részére ingyenesen
tankönyvet biztosítani, valamint a közép-és felsőfokú intézménybe járóknak beiskolázási támogatást nyújtani. A
szociális keret drasztikus csökkenése ebben az évben már
nem nyújtott lehetőséget ezen
támogatások alanyi jogon történő biztosítására. A szociális
keretünk az elmúlt évek tervezésekor évi 16.700.000 forint volt, ebben az évben a

költségvetés tervezésekor már
csak 9.700.000 forinttal számolhattunk, ami 7.000.000 forintos csökkenést eredményezett.
Az elmúlt évben több mint
10.000.000 forint értékű élelmiszertámogatást tudtunk nyújtani az Élelmiszer Bank segítségével a szociálisan rászorult
lakosok részére. Sajnos ebben
az évben erre eddig még nem
volt lehetőségünk, valószínű,
hogy az év végére az Élelmiszer Bank segítségével ismét
élhetünk ezzel a támogatási
formával.
A 2012. évi közmunkaprogram lehetőséget nyújtott arra,
hogy a községünkben élő
munkanélküliek nagy részét
munkához juttassuk. Nagy
örömünkre szolgált, hogy
olyan embereket is sikerült ebben a programban foglalkoztatni, akiknek elhelyezkedése
a munkaerőpiacon szinte lehetetlen. Több pályakezdő – más
lehetőség híján – jelentkezett a
közmunka programba, és sikerült is nagyrészüknek munkát biztosítani. Azok a fiatal
és középkorú munkanélküliek,
akik nem találnak munkát, ne
szégyelljenek jelentkezni! Az
tény, hogy nem lehet életcél
a közmunkaprogramban való
folyamatos részvétel, de addig, ameddig nem talál munkát, áthidaló megoldást nyújt
a megélhetésre. A közmunkaprogramból, amint munkát talál valaki, bármikor, következmény nélkül kiléphet. Az önkormányzat is megpróbálja a
közmunka programban rejlő
lehetőségeket községünk érdekében hasznosítani. A közmunkások segítségével tartjuk
karban a közterületeket, felújítottuk a buszmegállókat. Ebben az évben kifestettük az iskola folyosóinak és termeinek

Önkormányzat
nagy részét, lebontottuk használaton kívüli kéményeit, felújítottuk a tornaterem öltözőit. A munkában részt vevő
közmunkásoknak teljesítményükért ezúton is köszönetet
mondok.
A fejlesztések terén legfontosabb célkitűzéseink közé
tartozik aszfaltútjaink állagának megóvása. Ennek érdekében a múlt hónapban a szükséges útjavításokat elvégeztettük.
A Dózsa György úti óvoda
további fejlesztésére két pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, mindkettőt be is fogadták. Az egyiket az óvoda
bővítése, a másikat fejlesztőprogramok, valamint az óvoda udvari játékainak fejlesztése érdekében adtuk be. Amint
a pályázatok pozitív elbírálást
nyernek, máris munkához látunk. A két csoportszobával
történő óvodabővítés lehetőséget nyújt arra, hogy két és
fél éves kortól fogadni tudjuk a gyermekeket. A napokban érkezett az értesítés, hogy
forráshiány miatt az óvodabővítésre benyújtott pályázatunkat tartaléklistára tették. Tizenegy év alatt sikerült
az önkormányzat tulajdonában lévő, minden használatban lévő épületét felújítanunk.
Ezen időszak alatt kétszer került felújításra az iskola épülete, és bízunk benne, hogy rövidesen ezt elmondhatjuk az
óvodáról is.
Célunk, hogy amint pályázati lehetőség nyílik rá, az önkormányzat épületét ismét korszerűsíthessük. Régi vágyunk,
hogy egy korszerű játszóteret
építhessünk a Faluház mellé.
Az eddig játszótéri pályázatokon azért nem indultunk, mivel a Faluház építése jelentő-

Ünneplő közönség a falunapon

Miletin Istvánné élete
végéig dolgozott Sződért
és a sződiekért
sen átrendezte a teret. Most,
hogy már elkészült, nincs akadálya annak, hogy pályázzunk a játszótér megvalósítására. Reményeink szerint rövid időn belül megjelenik a pályázati kiírás.
A képviselő-testület legfontosabb célkitűzései közé tartozik a Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozása. Azon
dolgozunk, hogy ennek anyagi forrásait előteremtsük. Reméljük, hogy 2013-ban a közel
30 millió forintos beruházást
meg tudjuk valósítani.
A 2013. év az önkormányzatok számára jelentős változást hoz. Bízunk benne, hogy
ezek a változások önkormányzatunkat nem érintik hátrányosan, és községünk fejlődése a jövőben is folyamatos
lesz.
A képviselő-testület – az
előző évekhez hasonlóan – ebben az évben is kitünteti azokat, akik községünk érdekében
kiemelkedő munkát végeztek.
2012-ben Sződ Község
Képviselő-testülete postumus
díszpolgári címet adományoz az idén elhunyt Miletin
Istvánné Hertel Julianna önkormányzati képviselő asszonynak. Miletin Istvánné Julika

Önkormányzat

1990-ben a Sződi Fórum Egyesület
alapító tagja és motorja volt.
2001-től a pénzügyi és ügyrendi bizottságban kültagi tisztséget töltött be. A 2006. évi
helyhatósági választáson önkormányzati képviselőnek választotta meg a falu lakossága.
2006-tól látta el a népjóléti és
környezetvédelmi bizottság,
majd 2010-től a szociális és
egészségügyi bizottság elnöki
tisztét, és tagja volt a pénzügyi
és ügyrendi bizottságnak. A
szociális bizottság elnökeként
a civil életben szerzett szakmai tapasztalatait nagymértékben kamatoztatta a lakosság
érdekében. Képviselő-testületi és bizottság elnöki munkájával azon fáradozott, hogy minél több rászorult részesüljön
támogatásban. Ő szorgalmazta a Szociális Kerekasztal létrehozását, melynek megalakulása után, betöltötte az elnöki tisztet. Sokat fáradozott az
általános iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében
is. Az iskola igazgatónővel közösen tettek látogatást Hejőkeresztúron tartott bemutató oktatáson, annak érdekében, hogy az ott szerzett tapasztalatokat, miképpen lehet-
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ne a helyi iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében
hasznosítani. Mint a népjóléti
és környezetvédelmi bizottság
elnöke, több esetben szervezte meg a külterületi hulladékgyűjtő akciót, melyen személyesen mindig részt vett. Az ő
elnöksége alatt került bevezetésre a Sződ Szép Portája kitüntetés. 1990-től minden jelentősebb önkormányzati rendezvény szervezésében aktív szerepet vállalt, több rendezvény
megszervezését és lebonyolítását magára vállalta. Nevéhez
fűződik a 2010. évi gyermeknap, és szilveszteri bál, a 2011.

évi idősek napja megszervezése. Több alkalommal a nyugdíjasok részére nótaestet szervezett. Hosszú időn keresztül
a falu lakói részére fogadóórát
tartott, ahol a nyugdíjazással
kapcsolatosan nyújtott segítséget. Sokan keresték meg lakásán, és kérték ki tanácsát, véleményét. Mindig készségesen
állt a lakosság rendelkezésére.
Sződ Község Képviselő-testülete a Sződ Községben Végzett Kiemelkedő Munkájáért
kitüntetésben részesíti Sánta
Sándornét, a Sződi Mária Magdolna Karitász Csoport vezetőjét. Sánta Sándorné, Rozika, hosszú ideje aktívan
részt vesz a község közösségi életében, mind egyházi, mind civil vonatkozásban. Alapító tagja volt a Sződi
Citerazenekarnak, valamint a
Sződi Asszonykórus tagja is
volt. A Sződi Mária Karitász
Csoport – mely 2008-ban alakult – alapító tagja, és egyben
vezetője is. Jelenleg a tagság
létszáma 14 fő. Az egyesület
felkeresi a községben élő szociálisan rászoruló személyeket,
és természetbeni támogatást
nyújt részükre. A tagság több
alkalommal aktívan részt vett
az adománygyűjtő akciókban.
Sánta Sándorné több alkalommal ruhaosztást szervezett a
plébánián. A karitász csoport
képviseletében aktívan részt
vesz a Szociális Kerekasztal
munkájában. A csoport vezetőjeként több alkalommal kulturális előadásokat szervezett,
illetve azok megszervezésében
aktív szerepet vállalt.
Megkérem Volentics Gyula
képviselőt mint a kommunikációs, sport és környezetvédelmi bizottság elnökét, hogy a
Sződ Szép Portája kitüntetéseket szíveskedjen átadani!

A sokoldalú
Sánta Sándorné Rózsika
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a személyeknek, akik a Falunap megszervezésében részt vettek. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a szponzoroknak,
akik jelentős összeggel támogatták a Falunap megrendezését:
» Tekno-Group Kft.
» Dagent Kft.
» Reményi Csomagolástechnika Kft.
» Pharmanox Kft.
» Batki Trans Kft.
» Fagyöngy Egyéni Cég
» OTP Bank Nyrt.
» Kizsu-Hús Kft.
» Gödöllő Coop Zrt.
» Rezneki János őstermelő
» Floch Cukrászat
» Perdix Szövetkezet
» Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulás
» Marton Pékség
» Váci Tűzoltóság
» Váci Mentőállomás
Végül, de nem utolsósorban
köszönetet szeretnék mondani Mikó Gábornénak a Falunapi
díszlet elkészítéséért.
Hertel László
polgármester

Kitüntettek:
Garaba Ferencné
(Jókai u. 11.)
Bánka Józsefné
(Mártírok útja 55.)
Serfőző Mihályné
(Dózsa György út 89.)
Rusznyák Ferencné
(Tabán utca 22.)
Sztruhár Imréné
(Hunyadi utca. 4.)
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Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Hírek a képviselő-testület üléseiről
A Sződiek Híradója nyári számának megjelenése óta Sződ Község Képviselő-testülete két rendes és
négy rendkívüli ülést tartott.
Munkájuk során 5 rendeletet és 19 határozatot hoztak.
A 2012. június 27-ei testületi ülés intézményi beszámolókkal kezdődött. Először Puskás Szilveszterné, a Sződi Napköziotthonos Óvoda vezetője
számolt be a 2011. évi óvodai
nevelési évről, amelyet a Günther Miklósné által elkészített, a
Hunyadi János Általános Iskola 2011. évi munkájáról szóló
beszámoló követett. Mindkét
intézményi beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a
Nevelek településrész leválásával kapcsolatos megállapodásról. Mind a gödi, mind a sződi
képviselő-testület meghatározta azokat a feltételeket, amelyek alapján a terület átadására
vonatkozó megállapodás aláírható. A megállapodást mindkét
település polgármestere aláírta,
a jogi képviselők benyújtották
a bíróságra.
A sződi önkormányzat és
a Sződi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására és időszerűsítésére vonatkozó előterjesztést a
képviselő-testület megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta.
Ezen az ülésen született döntés a Falunapon átadásra szánt

önkormányzati elismerésekről.
A Puskás Szilveszter alpolgármester vezette eseti bizottság a
beérkezett javaslatok alapján a
Sződ Község Díszpolgára kitüntető cím posztumusz adományozását javasolta Miletin Istvánné
részére. A Sződ Községben végzett
kiemelkedő munkájáért kitüntetés
adományozását javasolta Sánta
Sándorné részére. A képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
A következő napirendi pontban Buzogány Márta művelődésszervező könyvtárasszisztensi tanulmányainak támogatásáról döntött a testület.
Ezt követően a Sződi Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására került sor. Ezzel a Magyar Államkincstár egyes szakfaladat-számok módosulása és
a szövegezés változása miatti
módosítás kérelmének tett eleget a testület.
2012. július 5. Az önkormányzat az előző években önerő és
pályázatok
igénybevételével
felújította intézményeit. Önerőből óvodát bővített, európai uniós támogatással Faluházat épített, az iskola épületének energetikailag korszerűsítését és nyílászáróinak cseréjét pedig pályázat igénybevételével végezte el. Ezt megelőzően felújította az orvosi rendelőket, valamint gyermekorvosi és
védőnői rendelőt épített.
Most lehetőség nyílt a polgármesteri hivatal épületének
komplex energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat be-

Anyakönyvi hírek
2012. június 16. napjától szeptember 15. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
Házasságkötések száma:
Halálesetek száma:
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nyújtására. Ahhoz, hogy a pályázaton indulni tudjunk, szükség építési tervekre van szükség. A tervek elkészítésével a
képviselő-testület a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft-t bízza meg.
A 2012. július 13-ei rendkívüli testületi ülésnek öt napirendi pontja volt. Elsőként a községi rendezési terv időszerűsítésének szükségességéről tartott tájékoztatót Hertel László
polgármester. A testület felhatalmazást adott számára, hogy
a rendezési terv szükséges módosításaira vonatkozó intézkedést tegye meg.
Ezt követően a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató következett. A
képviselők megkapták a hivatal éves energiafelhasználására vonatkozó kimutatás, amely
alapján könnyen kiszámítható
a beruházást követően várható
megtakarítás.
Ezen az ülésen született döntés arról is, hogy a szeptember
elején megrendezendő Falunapon a hagyományokhoz híven
ismét legyen tűzijáték. A költség fedezetére – akárcsak az
előző években – a településen
működő vállalkozóktól szponzori felajánlást kérünk.
A következő napirendi pontban arról kaptak tájékoztatást
a képviselők, hogy az önkormányzatnak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, ha megváltozott munkaképességű személyt nem alkalmaz. Előző évben Kelemen Lászlót alkalmazta az önkormányzat, éves
szerződéssel, a Váci Munkaügyi Kirendeltség támogatásával. Ebben az évben ilyen támogatásra nincs lehetőség. Mivel éves bére alig haladja meg
a befizetendő támogatás összegét, a testület döntése alapján
napi 6 órában határozatlan idejű munkaszerződéssel az önkormányzat továbbra is foglalkoztatja őt a falugazda irányítása alatt.
A Sződi Napközi Otthonos
Óvoda Keszegi Tagóvodájában végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozathozatalokkal zárult a rendkívüli ülés.
A 2012. augusztus 23-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés

rendeletmódosításokkal kezdődött. Szükséges jogszabályi változások kerültek átvezetésre, illetve módosításra. Elsőként a Szociális Kerekasztal
működéséről szóló rendeletet
módosította a testület, melyet a
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadása követett.
Ezek után új rendelet megalkotásáról döntött a testület. Magasabb szintű jogszabály előírása, hogy a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a rendeletalkotás előtti társadalmi nyilvánosság szabályait. A rendelet elfogadásával a jogszabályi előírásnak tett
eleget a képviselő-testület.
Ezt követően a Falunap
megrendezésének előkészületiről tartott tájékoztatást a polgármester. A negyedik pontban a Nevelek településrész leválásával kapcsolatos tájékoztatás követett.
2012. szeptember 20-ára ismételten rendkívüli ülést hívott össze a polgármester. A
sürgősség oka a Hunyadi János Általános Iskola üzemeltetéséről való döntés, illetve a
döntés meghozatalához szükséges tájékoztatás volt. A 3.000
fős lélekszám feletti települések esetében az általános iskola üzemeltetése továbbra is az
önkormányzat feladatai közé
tartozik, azonban lehetőség
van arra, hogy az önkormányzat nyilatkozzon: hogy nem kívánja ezt a feladatot ellátni.
Amennyiben az önkormányzat nem kívánja ellátni üzemeltetést, a Magyar Államkincstár
megvizsgálja az önkormányzat költségvetését, és az adatok
figyelembe vételével dönt az
üzemeltetőről. A polgármester
a hivatal által kidolgozott számításokat a képviselők részére

Önkormányzat
átadta. A részletes vitát követően a testület arra az álláspontra jutott, hogy a szeptember
30-i nyilatkozattételi határidőig még egy ülést tart, és a döntést azon az ülésen hozza meg.
A következő napirendi pontban a Keszeg községgel kötött
társulási megállapodással kapcsolatos határozathozatal következett.
Ezt követően döntés született arról, hogy az önkormányzat 20012. december 31. napjával felmondja a dr. Gulyás Lajos ügyvéddel kötött megbízási
szerződést. Az ügyvéd úr évek
óta sikeresen képviselte az önkormányzatot peres ügyekben.
Ezek az ügyek azonban lezárultak, így állandó megbízásra
nincs szükség. Az önkormányzat jogi képviseletét eseti megbízással továbbra is az ügyvéd
úr látja el.
Ezt követően Göd Város
Képviselő-testületének a Nevelek átcsatolásával összefüggő helyi adók mértékével kapcsolatban meghozott határozatát ismerte meg a sződi képviselő-testület.
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A 2012. szeptember 27-ei
ülés az önkormányzat 2012. évi
I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóval kezdődött. Az
ülésen részt vett Varga Jánosné könyvvizsgáló, aki elkészítette a könyvvizsgálói jelentést,
melyet személyesen ismertetett
a megjelentekkel. A beszámolót a pénzügyi és ügyrendi bizottság előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
A következő napirendi pontban a Hunyadi János Általános
Iskola üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára került sor. A képviselő testü-
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let szándéknyilatkozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy
2013-tól nem kívánja üzemeltetni az általános iskolát és egyben felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Ezt követően a civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályzatot tárgyalta meg
és fogadta a testület. A 2013.
évtől e szabályzat alapján igényelhetnek támogatást a szervezetek.
A következő pontban a sződi önkormányzat társulásokban betöltött szerepéről és a
társulások várható jövőjéről
kaphattak tájékoztatást a jelen
lévő képviselők.
Végül az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása követett. Az új szabálysértési törvény alapján az önkormányzati rendelet szabálysértési tényállást nem tartalmazhat.

Megalakulnak a járási
hivatalok
A járások és járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti
egységeiként kezdik meg működésüket 2013. január 1-től.
A járási kormányhivatalok
legfontosabb feladata a megyeinél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Így valósul
meg az államigazgatási és az
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önkormányzati feladatok szétválasztása – a járások kizárólag
államigazgatási területi egységet jelentenek majd.
Elsősorban okmányirodai
feladatokat,
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint
egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át
a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a
helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak
a települési jegyzőnél. Ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható
eljárásokkal hatékonyabb, észszerűbb ügyintézés valósulhat
meg országszerte.
A cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen,
a – 2013 végéig kialakítandó
– kormányablakoknál tudják
majd hivatalos ügyeiket intézni. A járásszékhelyek mellett –

a jelenleg működő okmányirodák bázisán – alakítják ki a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatait, azaz a járási kormányablakokat. A kormányablakok biztosítják majd, hogy államigazgatási ügyeiket a polgárok a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék.
Csak azok az ügyek maradnak a települési jegyzőknél,
amelyekhez a helyi viszonyok
ismerete elengedhetetlen, vagy
amelyekben országosan nem
egységes szabályozás és helyi
mérlegelési lehetőség is van.
Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és az állampolgársági ügyek,
a települési polgári védelmi,
katasztrófa-igazgatási feladatok, továbbá az ipari és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó
szociális ellátások, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával
összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata,
2134 Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Boros Attiláné,
Erdélyi Balázs, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Kolumbán Attila, Mészáros Ágnes, Papp István. Nyomdai előkészítés: Aletheia
Multimedia Kft. Nyomda: Multiszolg Bt., ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat október 10-én került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája 2012. november 19-én
(hétfőn) lesz. A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságban áll módunkban megjelentetni.
Írásaikat Word (.doc), míg a képeket JPG formátumban a szodiekhiradoja@invitel.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2012-ben: egy oldal fekete-fehér 15.000 Ft, egy oldal színes 30.000 Ft, fél oldal fekete-fehér 7.500 Ft,
fél oldal színes 15.000 Ft, negyed oldal fekete-fehér 3.750 Ft, nyolcad oldal fekete-fehér 1.875 Ft.
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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,
hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, szó
nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először
keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a
végtelen tenger iránt!”
(Antoine de Saint-Exupéry)
A Hunyadi János Általános
Iskola
Igazgatónőjének,
Günther Erzsébetnek szavai a 2012/2013-as tanévnyitó ünnepségen.
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Kollégáim és
Munkatársaim!
Kedves Hunyadis Diákok!
Mintha csak tegnap mondtam
volna, hogy a 2011/2012-es
tanévet ünnepélyesen lezárom.
Mintha csak tegnap búcsúztunk volna el 29 nyolcadikos
diákunktól. Mintha csak álmodtuk volna, hogy nyár volt.
A felsoroltakat magunk mögött hagytuk. Lehetnénk szomorúak is ezért, de mi inkább
a vidámságot és az örömet választjuk. Ezért aztán örülünk a
most kezdődő tanévnek. Örülünk, hogy elindulhatunk újra a
kincsek nyomába. Ez az út ve-

zet el bennünket a Tudás Érdekes Birodalmába.
Mit is szoktam ilyenkor
mondani, kedves hunyadisok?
Azt, hogy aki szorgalmas lesz,
az halad, aki lusta lesz, az marad. A mai napon sajnos 12
lusta gyerekkel találkoztam,
akik pótvizsgát tettek. Ők is
megfogadták, hogy az idei tanévben ügyesebben vesznek
részt a kincsvadászaton, és év
közben jobban fognak tanulni, szorgalmasabbak lesznek,
hogy a jövő nyarat ők se tanulással töltsék, hanem vidám játékokkal.
Most hozzátok fordulok, leendő hunyadisok, leendő elsőseink! Szertettel köszöntelek
Benneteket új intézményetekben, itt, a Hunyadi János Általános Iskolában. Mától ez lesz a
második otthonotok. Gondolom, most még sokan visszavágytok az óvodába otthagyott
társaitokhoz és a szeretett óvó
nénikhez. Tudom, mert többször láttam, hogy nagyon jól
éreztétek ott magatokat. Mikor
az óvodában jártam, mindig
meggyőződhettem róla, hogy
Ti nagyon kedvesek, aranyosak, ügyesek és okosak vagytok. Néhányan azt is a fülembe súgtátok, hogy szívesen jöttök majd iskolába. Most eljött
ez az idő is. Tapasztalatból tudom, hogy csak pár nap telik
el, és a játéktól, munkától kipirult arccal, boldogan futtok
majd elém. Már most hallom,
mennyi érdekes mondanivaló-

A tanévnyitó ünnepség közönsége...

Oktatás-nevelés – Iskola

Günther Erzsébet igazgatónő és
Sándor Zsoltné igazgatóhelyettes a tanévnyitón
tok lesz arról, milyen jó itt a hunyadis falak között. Nekem elhihetitek! Én már 22 éve itt vagyok. Igaz, ezt csak tanárként
tehetem meg, de higgyétek el,
ha nem érezném itt jól magam,
már továbbálltam volna.
A mai nap felavatunk benneteket hunyadis diákká. Elindultok a tanító nénik segítségével egy kalandos, meglepetésekkel teli kincsvadászatra. Az
első kincset a mai nap tesszük
tarisznyátokba, ti pedig 8 évig
gyűjtögetitek az értékesebbnél
értékesebb kincseket, amiket
majd mind magatokkal vihettek a középiskolába.
Kérlek Benneteket, mindig
figyeljétek tanítóitok szavait, intelmeit és jó tanácsait! Itt
mindenki jót akar Nektek. Segíteni fogunk Benneteket ezen
az igazán izgalmas úton.
Ha vannak könnyeitek, kérlek benneteket, szárítsátok
most fel, és kezdjük el számolni a tudáshoz vezető napokat!

Nem ígérem, hogy maguktól fognak a kincsek a tarisznyátokba kerülni, küzdeni kell érte. Küzdelem nélkül
nincs eredmény. Problémákkal
is fogtok útközben találkozni. Azoknak azt kell mondani: „Gyertek csak, mert mi szívesen megoldunk benneteket!” Amikor elétek toppan egy-egy akadály, nem kell mást tenni, mint
átugrani őket.
Most nem szaporítom a
szót, hogy minél előbb elkezdhessétek a kincsvadászatot. Kérlek Benneteket, legyetek iskolánk szorgalmas és példamutató tanulói! Isten hozott benneteket a hunyadis falak közé!
Kívánom, járjatok szerencsével! Karácsonykor már képeslapot tudtok írni szeretteiteknek, és minden feliratot el tudtok majd olvasni. Ezt ígérem
nektek, ez lesz az első ajándékotok, amit kedves tanáraitoktól kaptok.

és előadói

