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Vezetőválasztás
oktatási
intézményeinkben
Mindkét oktatási intézményünkben, az óvodában és az
iskolában is, vezetőválasztásra
került sor.
Az óvodában – mivel az ötéves vezetői megbízás lejárt –
az óvodavezetői státuszra pályázatot kellett kiírnia a képviselő-testületnek. A kiírt határidőre két pályázat érkezett. Az
egyik pályázó Puskás Szilveszterné, a jelenlegi intézményvezető, a másik pályázó egy hajdúböszörményi lakóhelyű személy volt. Az oktatási és kulturális bizottság a benyújtott pályázatokat kiértékelte és megállapította, hogy Puskás Szilveszterné pályázata a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelt. A másik
pályázó a pályázati kiírás feltételeinek nem felelt meg. A bizottság javaslatának figyelembevételével, valamint Puskás
Szilveszterné eddigi kimagasló
szakmai munkáját elismerve,

a képviselő-testület Őt további öt évre egyhangú döntéssel
megbízta az intézmény vezetésével. További munkájához
sok erőt, kitartást kívánunk!
Az iskolaigazgatói állás
megüresedése miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) pályázatot írt ki a Sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatói
állásának betöltésére.
Előzmény: Günther Miklósné, intézményünk igazgatója sikeresen pályázott a tankerületi igazgatói állásra. Mindezidáig az óvodavezetői valamint az iskolavezetői pályázatot a képviselő-testület írta ki,
és a vezetőválasztással kapcsolatos döntés is a testület hatásköre volt. 2013-tól az új Oktatási Törvényben az iskolák
igazgatói állásával kapcsolatos
döntéseket – a képviselő-testület véleményezésének figyelembevételével – a KLIK hozza meg. A KLIK által kiírt iskolaigazgatói pályázatra egy
jelentkező nyújtott be pályázatot, amelyet a tankerületi igazgató véleményezésre megkül-
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dött a képviselő-testület részére. A képviselő-testület az oktatási és kulturális bizottság javaslatának figyelembevételével
a pályázatot megtárgyalta, véleményezte és úgy határozott,
hogy támogatja Holman Ferenc megbízatását a Hunyadi
János Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére.

Fejlesztések,
útjavítások,
karbantartások
A Dózsa György
úti óvoda bővítése
Hosszú előkészítő munka
után sikerült eljutnunk az óvodabővítés támogatási szerződésének aláírásáig. A közel 120
millió forintos beruházás várhatóan szeptemberben kezdődik el.

Útfelújítások
A 2013. évi költségvetésben
útfelújításokra 1.500.000 forint áll rendelkezésünkre. Az
eddig elvégzett munkák – a
Szent István út, valamint az
aszfaltozott utak javításai –
ezt az összeget felemésztették.
További útjavításokra csak abban az esetben lesz lehetőségünk, amennyiben újabb bevételi forrásokat sikerül feltárnunk. Idén mindenképpen
elvégezzük a neveleki utak
egyengetését is.

Balesetmegelőzési céllal új gyalogoshidat építünk a Hartyán-patak fölé

Új gyalogoshíd épült
a Hartyán-patakon
2010-ben felújításra került
a Dózsa György út, majd a
Sződrákos-patak és a Hartyán-patak hídja is. Már a hidak felújítása során is szóba
került, hogy ezeken a helyeken megoldást kell találni a balesetmentes gyalogosforgalom
biztosítására. A kivitelező akkor jelezte, hogy több pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre, ezért ezt a problémát
teljes mértékben nem tudták
megoldani.
2011-ben, majd 2013-ban is
kéréssel fordultam a közút kezelőjéhez, hogy ezt a baleseti veszélyforrást szüntessék
meg. 2013-ban közölték, hogy
a közút kezelőjének sajnos
nincs anyagi fedezete a gyalogosforgalom biztonságossá tételére, javasolták, hogy az önkormányzat saját hatáskörben
próbáljon megoldást találni az
ügyre. A híd felújításakor sikerült elérnem, hogy a Sződrákos-patak hídjának egyik oldalán (Sződliget felé haladva a
jobb oldalon) a szerény lehetőségek ellenére is kiépüljön egy
biztonságos gyalogos átkelési lehetőség. A Hartyán-patak
hídján azonban a gyalogosok
szempontjából igazán balesetveszélyes közlekedési helyzet
jött létre azáltal, hogy az út
szélesítése miatt elbontották a
híd két oldaláról a kiemelt szegélyeket és a híd mindkét oldalára kb. 20 m hosszban szalagkorlátot szereltek.
A helyzetet megelégelve az
önkormányzat műszaki csoportjának közreműködésével
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végül egy 12 méter hosszú és
1 méter széles acélhidat építettünk a Hartyán-patak fölé,
amelynek segítségével az itt
keresztülmenő gyalogosforgalmat is sikerült biztonságossá tennünk.
Köszönetet szeretnék mondani a Gödöllő–Vác Víztérségi Társulatnak, hogy hozzájárult a híd elhelyezéséhez,
Gyergyay Miklós helyi vállalkozónak, aki a 12 m hoszszú vashíd szállításához térítésmentesen gépjárművet biztosított, valamint Mészáros
László („Bogár”) gépkocsivezetőnek, aki a híd szállításában
közreműködött.

Felhívás a csapadékvíz
elvezető árkok
karbantartására
A Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság Váci Kirendeltsége 2013 márciusában
Sződ községben helyszíni bejárást tartott a belterületi csapadékvíz elvezető-rendszerének állapotfelmérésére. A felmérés során jegyzőkönyv készült, amelyben megjelölték
azokat a helyeket, ahol a vízelvezető árkok és az átereszek
nincsenek karbantartva, illetve
kiépítve. A hatóság felszólította az önkormányzatot a jegyzőkönyvben felsorolt hiányosságok megszüntetésére.
A csapadékosabb időjárás
megszűnése után felkérjük
mindazokat a lakosokat, akik
vízelvezető árkaikat mindezidáig nem tartották karban, illetve azokat, akik a gépkocsibejárók és egyéb bejárók alá
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nem helyeztek átereszt, hogy
ezt 2013. augusztus 15. napjáig végezzék el!
Az átereszek beépítésének
kötelezettsége nem vonatkozik azokra, akik előtt szikkasztóárok lett kiépítve (Szent István út és környékének egyes
részei).
Azok a lakosok, akik a csapadékvíz-elvezető árkokból
kiemelt földet nem tudják hol
elhelyezni, rakják azt le halmokban az árok és az úttest
közötti padkán, majd ezt jelezzék a falugazdának (Juhász
István, tel.: 30 492 4279), aki
gondoskodik a földkupacok
elszállításáról.
2013. augusztus 15-e után
a falugazda a községben bejárást tart, és azokat a csapadékvíz-elvezető árkokat, amelyeket addig nem lettek rendbe téve, az önkormányzat az
ingatlantulajdonos költségére
kitakarítja.

Pályázatok
Az óvodabővítésre kiírt pályázatot sikerült elnyernünk,
reményeink szerint augusztus végén, szeptember elején
a munkálatok megkezdődnek.
Az bővítéssel megszűnik az
óvodás gyermekek elhelyezésével kapcsolatos probléma.
Az iskolában viszont egy
újabb gonddal kell szembenéznünk: az iskoláskorú gyermekek helyben történő elhelyezésével. Az óvodából kikerülő gyermek száma községünkben már meghaladja
az ajánlott osztálylétszámot,
ezért két első osztályt kell in-

Az önkormányzati aszfaltutak javítása

dítanunk. Idén az iskolán belül történt különböző átalakításokkal sikerül a tanteremhiányt megszüntetni, de további
szükséges tantermek létrehozása csak az iskola bővítésével
volna lehetséges. Az iskolabővítés leggazdaságosabb módja az épület tetőterének beépítése lenne. A tetőtéri falak bizonyos magassággal történő
megemelésével ugyanannyi teret nyernénk, mint a tetőtér
alatt lévő szint területe. Ez a
megoldás azért is szerencsés
lenne, mert az akadálymentesítés miatt egyébként is liftet
kellene az épületben elhelyezni, az udvar területe nem csökkenne, és a rendkívül rossz minőségű cserepeket is – amelyek minden nagyobb esőzősnél beázást okoznak – lecserélhetnénk. Ezt a célt csak abban az esetben tudjuk elérni,
ha az iskola bővítésére pályázati lehetőség nyílik.
Változatlanul figyelemmel
kísérjük a játszótérépítésére, valamint a közterületek és
közparkok építésére kiírt pályázati lehetőséget.
Amennyiben önkormányzati belterületi utak építésére
megfelelő pályázatot írnak ki,
a lehetőséggel élni kívánunk.

Szolgáltatásokról
A kommunális
hulladékszállítás
helyzetéről
Önkormányzatunk az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, mely társulás komplett hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújt
a tagönkormányzatok részére.
A társulás a Zöld Híd Kft.-n
keresztül végzi a hulladékgyűjtést, -szállítást és -ártalmatlanítást. A Zöld Híd Kft. szolgáltatásait mindezidáig magas árai
miatt nem vettük igénybe. Korábbi partnerünk, a Remondis
Duna Kft. 2012-ben befejezte
működését a térségben, és egy
hónappal szerződésünk lejárta előtt, 2013. novemberével
az őket váltó ASA Magyarország Kft. is felmondta a Vác
környéki önkormányzatokkal
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– többek között Sződdel – kötött szolgáltatási szerződését.
Önkormányzatunk, több más
önkormányzathoz hasonlóan,
2014. január 1. napjától a kommunális hulladék szállítására a
Zöld Híd Kft.-vel kötött szerződést.
Az ASA Magyarország Kft.
azzal magyarázta szerződésünk idő előtti felmondását,
hogy a most kialakult helyzetben a szolgáltatását csak
nagy veszteséggel tudja ellátni.
Ezért élt a szerződésben rögzített 6 hónapos felmondási
lehetőséggel.
Ahogy már lapunk előző
számában is leírtam, az önkormányzat a hulladék elszállításával kapcsolatban keretszerződést tud kötni, amelynek során megpróbálja a község számára legkedvezőbb díjat elérni. Ez a törekvés magyarázza,
miért csak 2014-től kötünk a
Zöld Híd Kft.-vel szerződést.
Az önkormányzatnak nincs
lehetősége arra, és a költségvetése sem nyújt rá fedezetet,
hogy a szociálisan rászorulók
részére egy bizonyos kereten
felül további támogatást biztosítson. Az ASA az olcsóbb, 60
literes hulladékgyűjtő edényzetből összesen 50 darab
használatát hagyta jóvá. Amikor a kedvezőbb árú, 60 literes
edényzetet igénylőket az önkormányzathoz irányítja, abban a tudatban teszi, hogy az
önkormányzat határozza meg
az igénybevevők körét. Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy ötvennél több
igény jogosultságát megállapítsa, hiszen az ASA a jelenlegi
szerződésünk értelmében ennél több 60 literes edényt nem
fogad el. Mindezek ellenére
egyesek újra és újra próbálják
bizonygatni, hogy hetente 60
liternél több hulladékot nem
helyeznek ki. Ezt mi nem is
vonjuk kétségbe, azonban ötvennél több 60 literes edényt
csak akkor tudnánk használatba adni, ha a szerződésben szereplő 120 és 240 literes
edényzetekre vonatkozó árat
megváltoztatnánk. Az ASA
ugyanis az egész éves beszállított hulladék súlyának figyelembevételével határozta meg
a különböző méretű edényzetekre vonatkozó szolgáltatási díjakat, ezért több 60 literes
edény használata esetén újra
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kellene osztani az egész évre
számított hulladékmennyiség
árát, aminek következtében a
120 és a 240 literes edényzetek
tarifája megemelkedne.
Az igazi megoldást a chiprendszeres, edényzetenként
mért szállítás jelentené, melynek bevezetése a jövőben valósulhat meg.

Felhívás
Tisztelettel megkérünk minden helyi lakost, hogy a szelektívhulladék gyűjtésére használt
konténerekbe csak a rajtuk feltüntetett hulladékfajtákat helyezze el! Munkatársaink a jövőben sokkal jobban figyelnek majd a hulladékgyűjtő szigetekre, ugyanis a konténerekbe és a konténerek mellé jelentős mennyiségű olyan hulladék is kerül, melyeknek a szelektív hulladékgyűjtéshez semmi közük.
Azokkal szemben, akik a
szigeteket, illetve a konténereket nem rendeltetésszerűen használják és más hulladékot is odavisznek, szigorúan
járunk el. Kérjük a környezetükre érzékeny és igényes lakosok segítségét is, hogy ennek a
tarthatatlan állapotnak minél
előbb véget vethessünk!

Önkormányzat | Közérdekű

és családsegítő szolgálat átköltözött a vérvételi (régen védőnői) helyiségbe.

Kulturális események
Gyereknap
Ebben az évben a gyermeknapot önkormányzatunk a Gödöllő Coop Zrt. közreműködésével szervezte meg. A kétnapos rendezvény pénteken
a Coop áruház előtti, illetve melletti parkolóban színes
gyermeknapi műsorral, ugrálóvárral, arcfestéssel és különböző gyermekjátékokkal vette kezdetét. Szombaton a Faluház színháztermében gyermekelőadással kedveskedtünk
az odalátogató gyermekeknek
és szüleiknek.

Hősök napja
Ebben az évben az időjárás
nem kedvezett a hősök napi
ünnepség szabadtéren való
megtartásának, ezért a szokásos ünnepi misét és műsort a
templomban tartottuk meg,
ezek után pedig megkoszorúztuk az I. és a II. világháborús
emlékműveket.

Új helyre költöztek

Köszönetnyilvánítás

Gazdasági és egészségügyi
szempontok figyelembevételével a Dávid Tamás által üzemeltetett vérvételi labor a védőnői rendelő hátsó bejáránál
lévő orvosi szobába költözött.
A polgármesteri hivatalban
idáig működött gyermekjóléti

Köszönetet szeretnék mondani Gáspár Tibornak (Sződ,
Dózsa György út 183.), aki ebben az évben is, az előző évhez
hasonlóan, jelentős mennyiségű paprika és paradicsompalántát ajánlott fel a szociálisan

A polgármesteri hivatal is segített az árvízi védekezésben
rászorult lakosok részére. Segítségét ezúton is köszönjük.

– is kivette a részét, úgy kétkezi munkával, mint élelmiszerfelajánlással.

A polgármesteri
hivatal segítséget
nyújtott az árvízi
védekezésben

Minden sződi lakótársunknak
kellemes nyári pihenést és balesetmentes időtöltést kívánok.
Hertel László
polgármester

Juhász Bélának, Sződliget polgármesterének felajánlottam,
hogy ha szükséges, hivatalunk
szívesen segítséget nyújt az árvízi védekezésnél. A polgármester úr a felajánlott gépi segítségre nem tartott igényt, viszont örömmel fogadta a kézi
munkaerőt. Előre egyeztetett
időpontban a polgármesteri hivatal összes dolgozója, kiegészülve a műszaki csoporttal és a közmunkásokkal, teljes létszámmal részt vett az árvízi védekezésben. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a segítségnyújtásból nagyon sok sződi
lakos – köztük több nyugdíjas

A szeptember 7-ei (szombat) falunap sztárvendége
KASZA TIBOR
(Crystal együttes)
lesz

HOL VEHETÜNK JÚLIUSTÓL
SZŐDÖN CIGARETTÁT?

K Ö Z L E M É N Y
Az ASA Magyarország Kft.
– a jogszabályi változások,
valamint a gyűjtési rend optimális kialakítása érdekében
– 2013. július 1-jétől új gyűjtési időpontként minden hét
szerdáját jelöli meg.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. adatai alapján 2013. júliusától Sződön az alábbi személyek nyertek
el koncessziós jogot a dohánytermékek
kizárólagos értékesítésére:
• Dinka Lajosné (palackozott italok boltja) – Sződ
• Haumann György – Nevelek

Önkormányzat
Hertel László polgármester ünnepi beszéde

Hősök napja
2013
Tisztelettel köszöntöm a hősök napi ünnepségen megjelenteket.
A mobiltelefon, a számítástechnika világában történt
gyors változások nemcsak a
technika területére, hanem a
mindennapi életre is kihatással vannak, felgyorsulnak az
események.
Az elmúlt évben, amikor
hasonlóképpen ünnepeltünk
ezen a téren, kevesen gondoltunk arra, még mi, önkormányzati vezetők sem,
hogy ebben az évben az önkormányzat épülete – amely
hosszú évtizedeken keresztül
mint tanácsháza és mint polgármesteri hivatal működött –
üresen marad, és innen a hivatal elköltözik.
Mindezek ellenére továbbra is méltóképpen gondoskodunk a tér fenntartásáról, és a
hősök napi megemlékezést a
jövőben is itt kívánjuk az eddigi évekhez hasonlóan megtartani.
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Másfél évvel az első világháború kitörése után egyre
sűrűbben érkeztek a magyar
családokhoz a hősi halálról,
eltűnésekről hírek. Ez motiválta Abele Ferenc vezérkari őrnagyot, aki 1915-ben indítványozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen
köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök nevét. A magyar hősök napja
megemlékezésről az Országygyűlés két évre rá, az 1917. évi
8. törvényében rendelkezett.
Ebben a törvényben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő
módon kifejezésre kell juttatni. 1922-től állami zsűri által
ajánlott emlékműveket állítottak országszerte az elesett katonák tiszteletére.
Az ünnepet a II. világháborút követően, a kommunista hatalom átvétel után szimbolikus tartalma miatt betiltották, s csak a rendszerváltás után került ismét vissza a
köztudatba. Az országgyűlés
2001. június 19. napján fogadta el a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepélyéről szóló törvényt. Ennek értelmében minden év májusának utolsó vasárnapján emlékezünk az elmúlt ezredév magyar hőseire, akik életüket adták a hazáért. Az emléknap

Főhajtás Hungária hősei előtt
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A megemlékezést ezúttal nem szabadtéren tartottuk
azoknak a névtelen hősöknek
állít emléket, akik Szent István óta áldozatot hoztak a hazáért.
Az áldozatok többsége jeltelen sírban nyugszik, akiknek nyughelyére ma már nagyon kevesen visznek virágot. Ezen a napon megemlékezünk azokról a névtelen
hősökről is, akik százezrével
vesztek oda a háború poklában. Emlékezünk azokra a
bakákra, földművesekre, kovácsokra, kőművesekre, akik
nem önszántukból mentek a
halálba.
Sződ községben a hősök
napi megemlékezés 1939. május 28. napján, az I. világhábo-

rús hősök szobra emlékmű átadási ünnepségével vette kezdetét. A II. világháború befejezése után a megemlékezések
községünkben is megszűntek.
A képviselő-testület 2005-ben
úgy döntött, hogy ezt a hazafias hagyományt újraéleszti. Ezen a napon megemlékezünk a háború borzalmainak
sződi áldozatairól is.
Az itt látható I. világháborús emlékművön 67 sződi áldozat neve szerepel. Az Olasz
Királyság 1915. május 23-án
hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának, és néhány héten belül támadást intézett a közös határ ellen. A
két évig tartó véres küzdelemben százezer magyar honvéd
lelte halálát, többek között az
itt látható emlékművön szereplők nagy része is. Tisztelettel emlékezünk az I. világháborúban elesett 600.000 magyar katonára.
A 2013-as esztendő a 2.
magyar hadtest Don-kanyarban vívott harcainak, egyben
a magyar hadtörténet legszomorúbb fejezetének 70. évfordulója is. A II. világháború hőseinek állított emlékművön 44 hősi halott neve szerepel, akik többségében a Donkanyarnál vívott harcokban
estek el. Több sződi és sok
más magyar család fájdalommal emlékezik hozzátartozóira, akiknek hősi üzenete a ma
élők számára az, hogy:
„A nemzeti összefogás, a haza
iránt érzett szeretet, és egymás méltóságának tisztelete hozhat nyugodt, békés jövőt Magyarország
számára.”
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tartását is. Ezeket a kötelezettségeket az önkormányzat vállalja, mivel erről az útról közelíthető meg a Rátóti úti ipartelep.

Önkormányzati hírek
Hírek a képviselőtestület üléseiről
A Sződiek Híradója tavaszi számának megjelenése óta
Sződ Község Képviselő-testülete 2 rendkívüli és 3 rendes ülést
tartott. Munkájuk során 3 rendeletet és 40 határozatot hoztak.
2013. március 14-én Sződ
Község Képviselő-testülete
rendkívüli ülést tartott. A településen található, állami tulajdonban lévő 0131 hrsz-ú út
önkormányzati tulajdonba vételéről született döntés. Az út
tulajdonjogának rendezéséről
már korábban folyt egyeztetés. A képviselő-testületnek a
használatbavételi szándék kinyilatkoztatásával egy időben
vállalnia kellett, hogy továbbra
is útként hasznosítja a területet és egyben vállalja a karban-

A 2013. március 27-i testületi ülés a háziorvosok, a házi
gyermekorvos és a fogorvos
beszámolóival kezdődött. A
doktornő és a doktor urak írásos beszámolójukat szóban is
kiegészítették. Az önkormányzat és a vállalkozó orvosok között jó a kapcsolat, a fenntartással kapcsolatos kéréseiket
az önkormányzat igyekszik
minél hamarabb elvégezni.
A második napirendi pontban dr. Nagy László, Vác rendőrkapitánya számolt be a rendőrség és a körzeti megbízottak
munkájáról. A szóbeli kiegészítéssel ellátott írásos beszámolót a testület elfogadta.
A további napirendi pontokban is beszámolók következtek. Először a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadására került sor.
Ezt követően a bizottsági elnökök terjesztették elő beszámolóikat. Elsőként a pénzügyi
és ügyrendi bizottság elnöke, Papp István, őt követően
a szociális és egészségügyi bizottság elnöke, Dávid Tamás,
majd a kommunikációs és környezetvédelmi bizottság elnöke, Volentics Gyula ismertette a 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
A következő napirendi
pontban a községi ünnepek
és időpontjaik meghatározására került sor. Ezek szerint az
idei ünnepek és időpontjaik:
hősök napja (június 2.), gyer-

Anyakönyvi hírek
2013. március 1. napjától
2013. június 14. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:

4

A körzeti megbízott
sződi fogadóórája
A Váci Rendőrkapitányság V. körzetének megbízottja,
Győrffy Szabolcs rendőr törzszászlós minden páros hét
keddjén 9-10 óra között a polgármesteri hivatalban
(Dózsa György út 100.) tartja fogadóóráját.
A körzeti megbízott telefonszáma: 06 20/917-25-58,
rendőrségi ügyelet: 27/501-955.

meknap (május 25.), az új kenyér ünnepe (augusztus 20.
[templom]), idősek napja (november 17.)
Ekkor döntött a testület a
közmeghallgatás időpontjáról
is, ami november 15. lett.
A használaton kívüli önkormányzati épületek hasznosításáról Puskás Szilveszter alpolgármester tartott tájékoztatást.
Javaslatára a képviselő-testület
úgy döntött, hogy hivatásos
ingatlanközvetítő cégre bízza
a használaton kívüli épületek,
ingatlanok hasznosítását.
A 2013. évre vonatkozó
közbeszerzési tervben az óvoda bővítését hagyták jóvá a
képviselők.
A Sződi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának
módosításával az intézmény
a Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde elnevezést kapta. Az okirat módosításának elfogadását követően az intézményvezetői pályázat kiírására került
sor, mivel az intézményvezető 5 évre szóló megbízatása
2013. július 31. napjával lejár.
A következő napirendi
pontban a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása került elfogadásra.
Ezen az ülésen számolt be
a katasztrófavédelemmel kapcsolatos munkájáról Kecskeméti István.
A testület döntött a Sződiek Híradója hirdetési díjainak emeléséről: ¼ oldal br.
5.000Ft, ½ oldal br. 10.000 Ft,
1 oldal br. 20.000 Ft.
A továbbiakban lakossági
észrevételek kérelmek megtárgyalására és az ezekkel kapcsolatos határozatok meghozatalára került sor.

A 2013. április 25-én megtartott testületi ülés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalásával kezdődött. Az ülésen jelen volt Varga Jánosné könyvvizsgáló asszony is, aki példásnak értékelte az önkormányzat gazdálkodását. A testület
5/2013. (IV.25.) számú rendeletével fogadta el a zárszámadást,
ezt megelőzően pedig 4/2013.
(IV.25.) számú rendeletével módosította 2012. évi költségvetési rendeletét.
Az ülés további napirendi
pontjaiban is gazdálkodással
kapcsolatos döntések meghozatalára került sor. Jogszabályi
változások következtében már
áprilisban meg kellett határozni az önkormányzat 2014. évi
koncepcióját. A rendelkezésre
álló adatok alapján a gazdasági
vezetőnek nehéz feladata volt.
Ezt követően a 2012-ben
végzett belső ellenőrzési jelentést tárgyalták meg és fogadták el a képviselők egy ellenszavazattal.
Később Erdélyi Balázs, a
kulturális és oktatási bizottság
elnöke számolt be a 2012. évi
munkájukról.
Az ötödik napirendi pontban a Csupafül Egységes
Óvoda-Bölcsőde házirendjét
ismerték meg és véleményezték a képviselők, ezt követően az intézmény szervezeti és
működési szabályzatát fogadták el.
2013. május 30. Ezen az ülésen az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájával kapcsolatos beszámolót ismerhették meg a jelenlévők. A szolgálat több mint tíz
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éve végzi munkáját a településen, a munkatársak jól ismerik
a lakosság problémáit és a lakosság is bizalommal fordul a
szolgálat felé. Az önkormányzat a jobb feltételek biztosítása
érdekében a szolgálat telephelyét áthelyezte a védőnői rendelő épületébe.
A második napirendi pontban az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról döntöttek
a képviselők. A polgármesteri hivatal jogszabályból adódó
névváltoztatásának (Sződi Polgármesteri Hivatal) átvezetésére
került sor.
Ezt követően a polgármesteri hivatal alapító okiratában
történő névátvezetésről döntött egyhangúlag a testület.
Ismét gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos előterjesztés következett. A szolgálat
több településen is ellátja a feladatát, amelynek támogatására
az érintett települések váchartyáni központtal társulást hoztak létre. Mivel törvényi változások miatt a társulás nem
működhet tovább a régi formában, ezért a résztvevő önkormányzatok a jogszabályi
előírásoknak megfelelően módosítják a működés feltételeit.
A Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
a 0169/3 hrsz-ú kivett közút
megnevezésű ingatlan egy részét megvásárolja az M2-es út
bővítéséhez. A felajánlott vételi árat a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
A sződi italdiszkont megnyerte a helyi trafik működtetésének jogát. A dohányáru
értékesítésére vonatkozóan a
jogszabály szigorú feltételeket
szab. A vállalkozó kérelemmel fordult a testülethez azért,
hogy engedélyezzen a bérleményen kisebb átalakítást, melyet a testület jóváhagyott azzal a feltétellel, hogy a bérlet
felmondásakor az eredeti állapotot vissza kell alakítani.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása a váci kistérség
felbomlásával megoldatlanná
vált, ezért a sződi önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a Sződligeti Önkéntes Belső Ellenőrzési Társuláshoz.
A testület felhatalmazta
Hertel László polgármestert
a Klebesberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő használati
szerződés aláírására.

Zárt ülés keretében a Helyi
Építési Szabályzat és Rendezési
Terv módosítására beérkezett
ajánlat megtárgyalására került
sor.
Az útjavításra érkezett ajánlat megtárgyalására, elfogadására és vállalkozási szerződés
polgármester aláírásának felhatalmazását fogadta el egyhangúlag a testület.
A 2013. június 12-i rendkívüli testületi ülésen az intézményvezetői pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatalára került sor. Az óvodavezető 5 éves megbízatása július végén lejár, ezért a hely betöltésének érdekében a testület korábbi ülésén már döntött
a pályázat kiírásáról. A kiírásra
válaszul két pályázati anyag érkezett, amelyből az egyik nem
felelt meg a kiírásban szereplő feltételnek. A kulturális és
oktatási bizottság az érvényes
pályázatot benyújtó Puskás
Szilveszternét javasolta az intézmény további vezetésének
megbízására. A jogszabályi feltételeknek megfelelően a szülői közösség és a dolgozói kollektíva véleményezte és meghallgatta a pályázót, akit a képviselő testület egyhangúlag 5
évre megbízott az intézmény
vezetésével.
A Hunyadi János Általános
Iskola eddigi vezetője, Günther Miklósné a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ
(KLIK) váci tankerületi igazgatója lett. Az igazgatónő távozását követően az új igazgató megválasztásáig Márgusné Czinege Tünde látta el az
intézményvezetői feladatokat.
Az új pályázatot a KLIK írta
ki, a helyi képviselő-testületnek véleményezési joga van. A
Hunyadi János Általános Iskola igazgatói posztjára egy pályázat érkezett. A képviselők
a testületi ülésen személyesen
megismerkedhettek Holman
Ferenc pályázóval, akinek kinevezését határozattal is támogatják.
Mindkét intézmény vezetőnek gratulálunk a megbízatásához.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Gyermekorvosok
nyári rendelési ideje
A gyermekorvosok 2013. június 24-től
szeptember 13-ig terjedő időszakban
a következők szerint rendelnek.
Július 15-től augusztus 16-ig,
valamint szeptember 9-től szeptember 13-ig.
Hétfő
12.30–14.00 Sződliget
14.30–15.30 Sződ
Kedd
13.30–15.00 Sződliget
Szerda
11.30–12.30 Sződ (tanácsadás, védőnővel egyeztetett időpontban)
13.00–14.30 Sződliget
Csütörtök
10.30–11.30 Sződliget
12.00–13.00 Sződ
Péntek
8.00–9.00 Sződliget (tanácsadás)
9.00–10.00 Sződliget (betegrendelés)
Rendel: Dr. Bíró Emőke
Telefon: 06 30 222-0307 ; rendelő: 06 27 352-543
Június 24-től július 12-ig,
valamint augusztus 21-től szeptember 6-ig:
Hétfő
12.30–14.00 Sződliget
Kedd
13.30–15.00 Sződliget
Szerda
13.00–14.30 Sződliget
Csütörtök
10.30–11.30 Sződliget
12.00–13.00 Sződ
Péntek
8.00–9.00 Sződliget (tanácsadás)
9.00–10.00 Sződliget (betegrendelés)
Rendel: Dr. Kicsiny Emese
Telefon: 06 20 962-8876; rendelő: 06 27 352-543

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A Sződön lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a
Jávorszky Ödön Kórházban (2600 Vác, Argenti Döme tér
1-3.; tel.: 06 (27) 620-620/1436) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Tel.: 06 1 465-3823)
A lehetőség adott! Éljenek vele! 2013. augusztus 13–26.
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Mozaik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sződ Község Önkormányzata pályázatot
hirdet a település Szép Portája címre

SZŐD SZÉP PORTÁJA 2013

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
2013. április 5-én du. 2 órakor
utolsó útjára kísérték édesanyánkat – Volentics Andrásné született: Ojtózi Veronika –
a sződi temetőbe.
Nyugodjon édesapánk mellett békében!
Tisztelettel:
Czinege Jánosné (Vera)
Volentics András

A képviselő-testület 7/2009. számú rendelete szabályozza a Sződ
szép portája cím adományozását. A díj a községben lévő kiemelkedően szép, rendezett lakóingatlan tulajdonosainak. (évente maximum 5 db) adományozható.
Az ingatlanon lévő épület állaga, külleme és a hozzátartozó kert
ápoltsága, rendezettsége, valamint az ingatlan előtti közterület
ápoltsága, gondozottsága a díj odaítélésének feltétele. A díj díszes kivitelű táblából és oklevélből áll. A tábla időtálló anyagból, „Sződ szép portája” és az adományozás éve felirattal készül.
A díjjal kapcsolatban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy szellemi szülőanyja Miletin Istvánné, Julika volt.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT

E L H U N Y T A K

Ez a harmadik év, amikor ilyen címen díjat ad át az önkormányzat.
Azt szeretnénk, ha ez az elismerés egy környezetünket szépítő,
de egyben egyfajta közösségformáló díj lenne.
Pályázhatnak ingatlantulajdonosok és szomszédok is ajánlhatják
szomszédjukat.
Az írásos javaslatokat és fotókat a szodiekhiradoja@invitel.hu
e-mailcímre, vagy a polgármesteri hivatalba 2013. szeptember
1-jéig várjuk.
A díjak (oklevél, tábla, virágmag vásárlási utalvány) a Falunapon
az ünnepi műsor keretében kerülnek átadásra.
Környezetvédelmi Bizottság

Nagy Sándor (1926-2013)
volt tanácsi vb titkár, aki az
1960-as évektől 1991-ig látta
el feladatát.

Szabó Lajos (1938-2013)
volt sződi tanár, aki 1965 és
1970 között tanított az intézményben.

