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2013 a takarékosság éve
Sződ Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi tervezett költségvetését a
2013. február 6. napján megtartott ülésén 247.272.000 forint bevétellel, és ugyanekkora
összegű kiadással fogadta el.
2013. évi költségvetésüket
az önkormányzatoknak hiány
nélkül kellett megtervezniük,
azaz a bevételeknek fedezniük
kell a kiadásokat. Az állam az
önkormányzatok megsegítése
érdekében az azok által felvett
hitelek visszafizetését részben
vagy teljes egészében átvállalta. Az 5000 fő alatti települések hitelét teljes egészében, az
5000 fő feletti települések hitelét pedig részben vállalta át.
Sződ hitelállománya 115 millió
forint volt. Ebből a Faluház
340 millió forintos beruházására 105 millió forint kedvezményes, hosszúlejáratú hitelt –
melyet 20 év alatt kellett volna visszafizetnünk –, az isko-

la épületenergetikai korszerűsítésére, mely 70 milliós beruházás volt, 10 millió forint hitelt vett fel önkormányzatunk.
Felvett hiteleink törlesztése évi
10 millió forinttal terhelte éves
költségvetésünket.
Iskolánkat és óvodánkat társulásban működtettük, ami évi
15 millió forint többletbevételt jelentett az önkormányzatnak, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy különösebb
gond nélkül tudtuk üzemeltetni intézményeinket. A társulások megszűntével ettől a bevételi forrástól elestünk. A 3000
fő alatti települések iskoláinak
fenntartását és üzemeltetését
az állam teljes egészében magára vállalta. A 3000 fő feletti településeknek lehetőségük
volt, hogy továbbra is vállalják
az iskola üzemeltetését, vagy
azt felajánlják az államnak. Mivel az önkormányzatokat érintő költségvetési elvonások
ugyanolyan mértékűek a 3000
fő feletti, mint a 3000 fő alat-

Székely zászló jelzi községünk szolidaritását erdélyi testvéreinkkel
ti önkormányzatoknál, ezért a
képviselő-testület úgy döntött,
hogy az iskola üzemeltetését
felajánlja az államnak. 2012ben az általános iskola üzemeltetési költsége 24 millió forint
volt. A Magyar Államkincstár
az iskola üzemeltetését abban
az esetben vállalta volna magára, ha önkormányzatunk évi
23.760.000 forintot a kincstár részére befizet. Átszámoltuk az iskola 2013. évi üzemeltetési kiadásait, és számításaink alapján ez előreláthatólag
évi 17 millió forint kiadást jelentene
önkormányzatunknak. Ennek figyelembevételével a képviselő-testület úgy
döntött, hogy nem adja át az
iskola üzemeltetését. Mivel ezzel kapcsolatban normatív támogatásban nem részesülünk,
ezért saját forrásból kell előteremtetünk ezt az összeget.
A képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2013-ban sem
vezeti be az ingatlan és az építményadót.

A 2013. évi tervezett költségvetési kiadásainkat csak
úgy tudtuk egyensúlyba hozni,
hogy több megszorító intézkedést hajtottunk végre. Mivel már 2012. év végén láttuk,
hogy a bevételeink nem fogják
fedezni a kiadásainkat, ezért
azt javasoltam a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat épületének felújítására előkészített pályázatunkat vonjuk
vissza, és költségmegtakarítás
végett a polgármesteri hivatal
költözzön át a Faluház épületének emeleti jobb szárnyába.
Az önkormányzat köztisztviselői létszáma 2012-ben 10
fő volt. 2013-ban az állam által javasolt és finanszírozott
létszám 9 fő. Mivel a polgármesteri hivatal működési költségeit az állam által biztosított normatíva nem fedezi,
ezért javasoltam a képviselőtestületnek, hogy a köztisztviselői létszámot 8 főben határozza meg. Továbbá javasoltam, hogy a műszaki csoport

Költségmegtakarítás céljából korábbi helyéről 2013 januárjában a Faluházba költözött a polgármesteri hivatal

Önkormányzat
létszámát egy fővel, a takarítói
létszámot (iskola, önkormányzat, védőnő, Faluház) 1,5 fővel
csökkentsük. Ezeken az intézkedéseken felül különböző átszervezéseket javasoltam a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
A költségmegtakarítás érdekében javasoltam a képviselő-testület bizottságai számának csökkentését, valamint
a Sződiek Híradója helyi kiadvány keretösszegének 50 százalékos mérséklését. Újságunk
ezért a továbbiakban maximum csak 28 oldal terjedelemben fog tudni megjelenni. (Ha
kell az írásokat megrövidítjük,
a képek számát korlátozzuk.)
A képviselő-testület fontosnak tartotta a bizottságok további működését, ennek érdekében a képviselők lemondtak bizottsági elnöki tiszteletdíjukról.
2013. évi költségvetésünk
sajnos nem tette lehetővé,
hogy egyesületeinknek anyagi
forrást biztosítsunk. A Sződi
Diáksport Egyesület és a Sződi Barátok Labdarúgó Egyesülete megsegítése érdekében javasoltam, hogy a tornaterem
bérleti díjainak bevételéből
biztosítsunk támogatást.
A képviselő-testület az előterjesztett javaslataimat elfogadta, melynek eredményeként a költségvetési kiadásaink jelentősen csökkentek, és
ezeknek hatására sikerült a
2013. évi költségvetést egyensúlyba hozni. Az önkormányzatoknak jutó normatíva a
szociális segélyek terén is jelentősen lecsökkent, ami betudható annak is, hogy több
feladatot a járási hivatalok vettek át. Az önkormányzat szociális és egészségügyi bizottságának a 2013. évben kiosztható segélykerete az előző évhez
képest a felére csökkent.
Sajnos idei költségvetési bevételeink az utak karbantartására és javítására is nagyon
szerény lehetőségeket biztosítanak.
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Sződi vállalkozások segítségével igyekszünk megoldást találni
a nem aszfaltozott Szent István út állapotának fenntartására
ból kitűzték településük hivatali épületére a székely zászlót.
Bátonyi Pál, helyi lakos, azzal
a kéréssel fordult községünk
képviselő-testületéhez, hogy
Sződ is csatlakozzon BudafokTétény felhívásához, és tűzze
ki az önkormányzat épületére
a székely zászlót. Képviselő-

testületünk a 2013. február 6.
napján tartott ülésén 27/2013.
(02.06.) számú határozatával
a kezdeményezésnek egyhangú szavazással helyt adott. A
zászló 2013. február 11. napján kitűzésre került, és mindaddig kint lesz, amíg a kezdeményezés a célját el nem éri.

Továbbá a képviselő-testület kijelentette, hogy szolidaritást vállal mindazon székelyföldi településekkel, amelyekben a Székely Nemzeti Tanács
zászlajának kitűzését adminisztratív úton magakadályozták, vagy a jövőben meg fogják akadályozni.

Székely zászló leng a
Faluház erkélyén
Sződ Község Önkormányzata csatlakozott azon településekhez, melyek szolidaritás-
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4 Sződiek Híradója – 2013. tavasz

Önkormányzat
A sződi gyermekek
sződi iskolába járjanak!

Köveket terít a kátyús úton egy helyi vállalkozás munkagépe

Óvodabővítés 2013-ban
Első körben az óvodabővítésre benyújtott pályázatunk nem
járt sikerrel és tartaléklistára
került. Már az előző számban
is ígértem, hogy nem adjuk fel,
és lehetőségeinkhez mérten

mindent megteszünk annak
érdekében, hogy ezt a nagyon
fontos beruházást megvalósítsuk. Fáradozásaink eredményre vezettek, 2013-ban megvalósulhat a Dózsa György úti
óvoda bővítése. A két csoportszobával kibővített óvo-

da lehetőséget nyújt majd arra,
hogy kétéves kortól a bölcsődei elhelyezés is beinduljon.
Reményeink szerint májusban
megkezdődhet az építkezés.
Képek: Hertel László

A kőszórásos módszertől nagyobb tartósságot remélünk

2001-ben, polgármesterré választásom után, a képviselőtestülettel közös célkitűzéseink között szerepelt az oktatás
színvonalának emelésén felül
az is, hogy minél több sződi
gyerek iratkozzon be a sződi
iskolába. Ennek a célnak az elérése érdekében nagyon sokat
tettünk azért, hogy a sződi iskola, úgy külsőleg, mint belsőleg, vonzó legyen a szülők és a
diákok számára. A képviselőtestület döntése, amellyel az iskola működtetését magára vállalta, lehetőséget biztosít arra,
hogy átszervezéssel és újabb
tanterem kialakításával biztosítsuk minden beiratkozó sződi gyermek elhelyezését.
Az óvodai létszámokat figyelve a jövőben további tantermek kialakítására lesz szükség. Még három évig helyet tudunk biztosítani a párhuzamos osztályok indítására anélkül, hogy az iskola épületét
bővítenénk, ezután azonban
feltétlenül szükségessé válik az
iskola épületének bővítése.

Utak, útkarbantartások
A 2013-as esztendő költségvetése útépítésre semmilyen,
utak javítására, karbantartására pedig csak nagyon szerény
pénzügyi lehetőséget biztosít. Többen jelezték – elsősorban neveleki és a Szent István
út környékén lakók –, hogy az
aszfaltút több helyen kikátyúsodott, a kőszórt, valamint a
földutak nagymértékben kigödrösödtek, és kérik mielőbbi javításukat. A szerény pénzügyi lehetőségek miatt az útjavításokat csak a jó idő beállta után tudjuk megkezdeni. Ez
különösen indokolt az aszfaltutak tartós javításához.
A Szent István út mart aszfalt felületét már több alkalommal javítottuk. Először
egy vállalkozó közreműködésével a kátyúkba mart aszfaltot
hengereltettünk, kevés sikerrel. A több, mint négyszázezer
forintba került javítás alig élt
meg másfél hetet. Ezután nagyobb frakciójú beton és téglatörmelékkel próbálkoztunk.
Mivel ezt az anyagot egy helyi

Önkormányzat
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vállalkozó ingyen bocsátotta
rendelkezésünkre és a kihelyezést saját erővel oldottuk meg,
jóval olcsóbb volt. Sajnos ez a
megoldás sem tartott sokkal
tovább. Most a Szent István
út mellett működő vállalkozók
közreműködésével a kátyúkba
követ helyezünk, és azt tömörítjük. Reméljük ez a megoldás
eredményesebb lesz, mint ezt
megelőzőek voltak.
Az aszfalt utak kátyúinak javítását április közepéig elvégezzük.

Munkálatok az iskola
udvarán
Az iskola igazgatója jelezte, hogy a régi szolgálati lakás udvara alatt (amely az iskola udvarával lett egybenyitva), több üzemen kívül helyezett szennyvízakna található, melyek balesetveszélyesek.
Kérte ezek betemetését, valamint a régi kerítés betonalapjainak eltávolítását. Kérésének
eleget tettünk, a fenti munkákon kívül eltávolítottuk a kivágott fák földben maradt tuskóit és az udvar egyengetését
is elvégeztük.

A tornaterem világításának korszerűsítése
Az iskola tornatermének világítás-korszerűsítése már régóta időszerű volt. Figyelemmel kísértük az ez irányú pályázati lehetőségeket és több
kivitelezőtől kértünk áraján-

Balesetveszélyes régi szennyvízaknák és kerítésalap fölszámolása az iskola udvarán
latot. Számunkra kedvező, ez
irányú pályázati lehetőség nem
volt. A most elfogadott bruttó
kettőszázezer forintos ajánlatnál a korábbi ajánlatok drágábbak voltak, jóval meghaladták
az egymillió forintot. Korábban 12 db 160 wattos higanygőzlámpával volt megoldva
a világítás, amelyek fénye nagyon gyenge volt. A higanygőzlámpákat 85 wattos energiatakarékos lámpákra cseréltettük, melynek hatására a
tornaterem megvilágítása jelentősen javult. Az energiatakarékos izzók beszerelésére
a meglévő lámpatestek lettek
felhasználva. Ezzel a beruhá-

zással nemcsak a kivitelezésnél értünk el jelentős megtakarítást, ugyanis várható, hogy a
tornaterem világításának költsége, jobb megvilágítás mellett, jelentősen csökkeni fog.

Fejlesztési elképzelések
A 2013. évi költségvetés a
fent említetteken túl további
fejlesztésekre nem biztosít lehetőséget. Ez nem jelenti azt,
hogy ezzel bezárult a kör. Továbbra is folynak az egyeztetések és a tárgyalások a Szent
István út és bekötőútjainak
aszfaltozására vonatkozóan.

Bízunk benne, hogy sikerül az
ehhez szükséges forrást előteremteni. Figyelemmel kísérjük
a játszóterek építésére kiírt pályázatokat is.

Idősek napközi
otthona
A képviselő-testület régóta keresi azon idős emberek problémájának megoldását községünkön belül, akik ellátatlanok, egyedül maradtak, vagy
akik ellátását szeretteik nehezen tudják megoldani. A közelmúltban három önkor-

Anyakönyvi hírek
2012. november 16. napjától
2013. február 28. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

9

Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:

15

Balesetveszélyes régi szennyvízaknák és kerítésalap
fölszámolása az iskola udvarán
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mányzati épület szabadult fel.
A régi iskola, a régi óvoda és
most januárban az önkormányzat épülete. Az öreg iskola és az öreg óvoda épülete közösségi feladatok ellátására alkalmatlan, az önkormányzat épületét viszont könnyen
át lehetne e célra alakítani. Az
épületet kiürítettük. A képviselő-testület elképzelése, hogy
ezt az ingatlant – amennyiben
lehetőség lesz rá, és találunk
megfelelő vállalkozót – idősek napközi otthonává alakítsuk át. Ennek érdekében már
több, ebben a körben érdekelt vállalkozót megkerestem,
és kértem Harrach Péter országgyűlési képviselőnk segítségét is. Újságunk olvasóit is kérném, hogy akinek van
ilyen irányú ismeretsége, vagy
ismer olyan vállalkozót aki ebben a dologban jártas és szívesen üzemeltetne egy ilyen intézményt, keressen meg a polgármesteri hivatalban!

Kik jogosultak a
60 literes hulladékgyűjtő-edényzet
használatára?
2012. december 31. napjával
a Remondis Duna Kft. felmondta a térségbeli önkormányzatokkal kötött hulladékbegyűjtésre és szállítására
vonatkozó szolgáltatási szerződéseit, többek között a velünk kötött szerződést is, és
kivonult a váci körzetből. Önkormányzatunk a hulladékszállítás területén a Remondis
Duna Kft.-vel és annak elődjével állt hosszú éveken át jó
kapcsolatban, mivel megbízható és viszonylag olcsó partner volt.
Önkormányzatunk
az
Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagja, mely társuláson belül a Zöld Híd Régió Kft. az
üzemeltető. Az üzemeltető a
hulladékártalmatlanításon és
elhelyezésén kívül annak begyűjtésével és szállításával is
foglalkozik. Mindezidáig azért
nem kötöttünk a Zöld Híd
Régió Kft.-vel szállítási szerződést, mert az jóval drágább

volt, mint a Remondis Duna
Kft. Mivel utóbbi kivonult a
térségből, új partner után kellett néznünk.
Vác polgármestere egy kistérségi társulási ülésen jelezte az érintett önkormányzatok polgármestereinek, hogy
Vác a jövőben saját hatáskörben oldja mega a hulladékszállítást, és csatlakozási lehetőséget ajánlott a társulás önkormányzatainak. Joggal reménykedtünk, hogy Vác kedvező
ajánlatot fog tenni, mivel erőteljesen lépett fel a Zöld Híd
magasnak tartott árával kapcsolatban, ezért szinte az utolsó percekig kivártunk, ugyanis a 120 literes edényzet ZöldHíd által megállapított éves
díja 33.000 forint volt. Sajnos
Vác város képviselője ugyanerre az edényzetre vonatkozóan 38.000 forint éves begyűjtési és szállítási árat ajánlott. Mivel ez az összeg rendkívül magas, új beszállítót kellett keresnünk. Így jutottunk el az ASA
Magyarország Kft.-hez, amely
28.000 forint éves árat ajánlott a 120 literes edényzetre
vonatkozóan. Ezt az ajánlatot annak az információnak a
birtokában tehette meg, amelyet a Remondis Duna Kft.
önkormányzatunknak megadott az elmúlt évben Sződről beszállított hulladék súlyával, valamint a 120 és a 240 literes edényzetek darabszámával kapcsolatban. A kft. az így
kapott értékek alapján ajánlotta árait, és a kedvezményeket
is önkormányzatunk véleményének figyelembevételével állapította meg. Önkormányzatunk ugyanúgy nem tud támogatást biztosítani hulladék begyűjtésére és szállítására, mint
ahogy a víz-gáz-villany tekintetében sem. Ennek a célnak a
támogatására költségvetésünkben sem a múltban, sem a jelenben nem állt, illetve nem áll
rendelkezésre pénzügyi fedezet. Mivel a Remondis Duna
Kft. a kedvezményezettek listáját nem továbbította időben,
így az ASA Kft. ezeknek figyelembevételével állapította meg
az árat.
A nehéz anyagi helyzetben
lévők és szociálisan rászorulók részére kértem, hogy a közölt árak megtartása mellett a
szolgáltató biztosítson lehetőséget 60 literes edényzet hasz-
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nálatára is. Az ASA Kft. kérésünknek eleget téve, a közölt
árak megtartása mellett, 50 db
60 literes edényzet alkalmazására adott lehetőséget, csökkentett áron. Amennyiben ennél jóval több igénylő nyújt be
kérelmet, abban az esetben a
megadott árakat felül kell vizsgálni, és újra kell osztani, ami
szélsőséges esetben (ha mindenki 60 literes edényzetet
kérne) azt jelentené, hogy a
60 literes edényzet alkalmazása kerülne 28.000 forintba. Az
ASA Kft. több környékbeli településen is végez hulladékbegyűjtést és -szállítást. Több
olyan önkormányzat van, akinek a cég ennél magasabb árat
adott, mert az éves beszállított hulladék tömege az ingatlanokra vonatkozóan több
volt, mint Sződön. Hogy nálunk az ASA ezt az árat adta
meg, többek között annak is
köszönhető, hogy községünkben zsákos szelektív begyűjtés
is folyik, amely csökkentette
az éves begyűjtött hulladék súlyát. Megkértem azt a vállalkozót, aki a zsákos szelektív hulladékbegyűjtést végzi, hogy
tevékenységét Nevelek településrészre is terjessze ki, bízva
abban, hogy ezáltal a Sződről
idén beszállított hulladék súlya
tovább csökken.
Kérem minden érintett szíves megértését.

Híradója valamennyi alkotójának is szól.
A Magyar Kultúra Lovagja
cím elnyeréséért a képviselőtestület és önkormányzatunk
nevében gratulálok Volentics
Gyula képviselőtársunknak,
további munkájához sok sikert, erőt és egészséget kívánok!

Köszönet
Sződ Község Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezem ki Gáspár Tibor kőfaragó mesternek, amiért elkészítette községünk díszpolgárainak emléktábláját, valamint
megfestette a hiányzó utcanévtáblákat. Munkáját felajánlotta községünknek, érte ellenszolgáltatást nem kért.
Minden sződi lakosnak az
önkormányzat nevében is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Hertel László
Polgármester

Lapunk főszerkesztője a magyar kultúra
lovagja lett
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma a magyar
kultúra napján, 2013. január
19-én, Budapesten, a Hagyományok Házában 12 ország 36
személyiségének adta át a Magyar Kultúra Lovagja címet. A
díjazottak között találjuk lapunk főszerkesztőjét, Volentics Gyula helytörténeti kutatót is. Gyula a település múltjáról immár 15 éve rendszeresen ír a helyi újság helytörténeti rovatába, eddig 6 könyvet
adott ki a falu múltjáról. Díjának átvétele után a sződi Faluházban is bemutatta medálját a
kultúra napi ünnepség résztvevőinek. Ez az elismerés – véleménye szerint – a Sződiek

Volentics Gyula
a magyar kultúra lovagjainak
medáljával

Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Hírek a képviselőtestület üléseiről
A Sződiek Híradója téli számának megjelenése óta
Sződ Község Képviselő-testülete 3 ülést tartott. Munkájuk során 3 rendeletet és
32 határozatot hoztak.
A 2013. január 10-i ülésre a
Faluházban kialakított polgármesteri hivatal tanácskozó termében került sor. Hertel László polgármester az ülést megelőzően bemutatta az új hivatal
irodáit, a funkciójukban megváltozott helyiségeket.
Első napirendi pontként
a 2013. évi költségvetést ismertette a polgármester, mely
részletesen kitért az egyes intézmények bevételeire és a
hozzájuk tartozó kiadásokra.
A 2013. évet a takarékosságnak kell jellemeznie – az önkormányzat az év első napjaitól komolyan veszi ezt, ezért
is született az a döntés, hogy
a hivatal átköltözzék a Faluház épületébe. Ezzel az átszervezéssel jelentős energia-megtakarítással számolhatunk. Az
állami támogatások és azok
igénylése az előző évhez képest is változott. Vannak olyan
tételek, amelyek igénylésével
kapcsolatban még a MÁK sem
tud pontos tájékoztatást adni.
A költségvetés végleges elfogadásának idejéig a pontos
iránymutatások megérkeznek
majd az önkormányzatokhoz,
s ezeket a gazdasági vezető folyamatosan átvezeti a költségvetési tervezeten.
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A második napirendi pontban a költségvetéssel szorosan
összefüggő döntések, határozatok meghozatalára került
sor. Ebben az évben sajnos
személyi változásokra is sort
kell keríteni. Az eddigi években szerencsés helyzetben volt
a képviselő testület, mert álláshely-bővítésekről kellett döntenie, most viszont álláshelyek
megszüntetéséről kell határoznia. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal létszámát
az előterjesztésnek megfelelően 8, a Faluház létszámát 1, a
községgazdálkodás létszámát
5 főben határozza meg. Egyedi határozatokat fogadott el a
testület 2 fő köztisztviselői álláshely megszüntetéséről, két,
a Munka Törvénykönyve alá
tartozó álláshely megszüntetéséről. Minden határozat egyhangú döntéssel került elfogadásra.
A következő napirendi pontban tájékoztatást kaptak a képviselők a kommunális hulladékszállításról. Az új szolgáltató az ASA Magyarország Kft.,
akik már megkezdték a szolgáltatást, igaz még nem zökkenőmentesen. Az új szolgáltató
a lakosság türelmét és megértését kéri.
A negyedik napirendi pontban a Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. végelszámolásával kapcsolatos határozatok meghozatalára került sor.
Az ötödik napirendi pontban a Sződ Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak sorában bekövetkezett változásról, egy tag lemondásáról kaptak tájékoztatást a képviselők. Az új tag személyére tett javaslatot nem támogatja a testület, így a napirendi pontot elnapolták.
Az ezt követően meghozott
határozatban a sződi képviselő-testület támogatja a Közép
Magyarországi Régió szétválásának kezdeményezését.
A következő határozattal az
önkormányzat a Hunyadi János Általános Iskola épületének használatát átadja a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak. Az átadásról szóló szerződés aláírására a
polgármester a testülettől felhatalmazást kapott.
A következő napirendi pontban a polgármesteri hivatal alapító okirata székhelyváltozás

miatt szükségessé vált módosításának átvezetéséről szóló
előterjesztést tárgyalta meg és
fogadta el a testület.
Ezt követően a képviselőtestület bizottságaival kapcsolatos egyeztetésre került sor.
A bizottsági elnökök a költségmegtakarítást szem előtt tartva
egyhangúlag lemondtak a bizottsági elnökségért járó plusz
tiszteletdíjukról. A bizottságok így továbbra is megmaradnak, ezzel hatékonyan segítik a képviselő-testület munkáját. A még hatékonyabb munkamegosztás érdekében Juhász
István képviselőt a sportügyek
tanácsosává választották.
2013. február 1-én a testületi
ülés napirend előtti tájékoztatóval kezdődött. Dávid Tamás
képviselő tájékoztatta a megjelenteket a községben történő
vérvételi ellátás jövőbeli alakulásáról. Sződ községben a választások óta ingyenes vérvételi lehetőség biztosított heti
egy alkalommal a község lakosai számára. A jogszabályváltozások következtében a kihelyezett vérvételi rendelés új előírásoknak kell megfeleljen. Azt
csak olyan személyek végezhetik, akiknek megvan a szükséges végzettsége. A lakosság
számára a továbbiakban csak
úgy biztosítható ez az egészségügyi ellátás, ha azt vállalkozásban, névre szóló működési engedéllyel végzi az eddigi szolgáltató. Ezek miatt a két
éven keresztül ingyenesen biztosított ellátásért márciustól fizetni kell. A képviselő-testület
egyhangúlag úgy határozott,
hogy a nőgyógyászati rendelőt és annak várótermi helyiségét vérvételi szolgáltatás céljából Dávid Tamás vállalkozó
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Biztosítja
továbbá a vérminták váci kórházba történő ingyenes szállítását heti egy alkalommal.
Első napirendi pontként az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletes megtárgyalására került sor. Hertel László polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy
ezen az ülésen még nem kerül elfogadásra a költségvetés,
a pénzügyi bizottság tárgyalta
a tervezetet és az ott felmerült
kérdésekre most ad a gazdasági vezető választ, illetve az el-
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hangzott módosító javaslatok
álvezetésre kerültek, melyeket
ismertetnek.
Második napirendi pontban
a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
(SZMSZ) módosítására került
sor. Az SZMSZ-ben az önkormányzat székhelyének módosításából adódó változások, bizottság nevének módosulása,
sporttanácsnok megválasztása és a jogszabályi változások
kerültek módosításra. Az előterjesztést a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
Ezen az ülésen döntött a testület a Sződ Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
hiányzó tagjának megválasztásáról. Ezt a feladatot a továbbiakban Turányik Ágnes látja el.
A következő határozattal dr.
Gulyás Lajos megbízásának elfogadására került sor. Az ügyvéd urat az önkormányzat jogi
ügyeinek intézésével és bíróság
előtti képviseletével bízta meg
a testület.
Ezt követően a helyi építési
szabályzat módosításának elfogadására került sor. A rendeletet egyszerűsített eljárás keretében a transzformátor melletti terület elnevezésének módosítása miatt kellett meghozni.
A következő határozattal az
Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás komplex közszolgáltatáshoz történő
2014. január 1-i csatlakozásról
döntött a testület.
Az ülés hátralévő részében a
civil szervezetek képviselői és
az intézményvezetők kaptak
részletes tájékoztatást a 2013.
évi költségvetésről. Ebben az
évben sajnos az önkormányzat nem tud anyagi támogatást
nyújtani a civil szervezetek részére.
A 2013. február 6-án megtartott testületi ülés a 2013. évi
költségvetés részletes megtárgyalásával kezdődött. A pénzügyi és ügyrendi bizottság előzetesen megtárgyalta a tervezetet és a testületnek elfogadásra javasolta. A rendelet megalkotását megelőzően
az intézmények költségvetéseit egyedi határozattal fogadták el a képviselők. A polgármesteri hivatal 2013. évi be-
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vétele és kiadása: 41.895.917
Ft, az önkormányzat bevétele és kiadása: 247.272.050 Ft, a
napközi otthonos óvoda bevétele és kiadása: 51.111.706 Ft.
A 2013. évi költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően, költségvetési hiány nélkül került elfogadásra. Az intézményvetőknek az eddigieknél is takarékosabban kell gazdálkodniuk, mivel többletbevételre az önkormányzat nem
számíthat.
A következő napirendi
pontban a testület úgy határo-

zott, hogy a szociális és egészségügyi bizottság hatáskörébe
utalja a 60 literes hulladékgyűjtő-edényzetek használati jogosultságának megállapítását.
A következő határozatokkal a képviselő-testület szolidaritást vállal minden székelyföldi településsel, melyekben a
Székely Nemzeti Tanács zászlajának kitűzését adminisztratív úton megakadályozzák. Ezzel egy időben a polgármesteri
hivatal Dózsa György út 100.
szám alatti épületére a székely
zászló kitűzését határozta el,

Adóhatósági tájékoztató
Az előző újságban ismételten megjelent az önkormányzat felé fennálló adóhátralékkal rendelkezők listája. Több lakos részéről érkezett levél a hatóság felé
arról, hogy jogtalanul teszszük közzé személyes adataikat, tartozásuk összegét s egyben helyreigazítást
kérnek a Sződiek Híradója
következő számában.
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az adóhátralékosok névsorát és egyéb adatait a 2003. évi XCII. Az adózás rendjéről szóló jogszabály
55/B § alapján tettük közzé:

§

55/B. § Az önkormányzati
adóhatóság helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásában a
tízezer - magánszemélyek esetében
az ezer - forintot elérő adótartozással
rendelkező adózó nevét, címét és az
adótartozás összegét az esedékességet követő
10. nap 0 órától a helyben szokásos módon
közzéteheti.

A jogalkotó 2013. január 1.
napjától az alábbiak szerint
módosította a törvényt:

§

55/B. § (1) Az önkormányzati
adóhatóság helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásában
a százezer - magánszemélyek
esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90
napon keresztül folyamatosan fennálló
adótartozással rendelkező adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az

adótartozás összegét a helyben szokásos
módon közzéteheti.
A Sződiek Híradója következő számában a jogszabály módosításnak megfelelően teszszük közzé az adóhátralékosok listáját.
A nyilvánosságra hozott
névsorban szereplő adóhátralékosok közül voltak, akik azt
kifogásolták, hogy már nem
állott fenn a tartozás az újság
megjelenése idejében. Ezt tételesen kivizsgáltuk, melyre az
alábbi válaszadással élek. Az
éves adók pótlékmentes megfizetésének határideje minden
év március 15. és szeptember
15. Minden későbbi dátumban befizetett összeg késedelmes adófizetésnek minősül,
mely után pótlék kerül felszámításra. Az újság megjelenése és szerkesztésének lezárása között kb. 2 hét telik el. A
szerkesztés lezárását követőn
már nincs módosításra lehetőség. Aki tehát ebben az időszakban fizette meg késedelmesen az adóját, az is szerepelt a listában.
Kérem a tisztelt adófizetőket,
hogy figyeljek oda arra, mely
adónemet mely csekkel fizetik
be! Az ügyintézőnek nincs jogosultsága arra, hogy a tévesen befizetett összeget a helyes adónemre könyvelje át,
még ha az egyértelmű is, csak
az adózó írásbeli kérelemére
végezhet a számlákon módosítást! Az önkormányzati adóhatóság sem bírálhatja felül és
módosíthatja az adózó befize-

Önkormányzat
mindaddig, amíg a kezdeményezés a célját el nem éri.
A továbbiakban a testület
arról határozott, hogy nem kívánja Sződ község címerét és
zászlaját megváltoztatni. Bátonyi Pál sződi lakos beadvánnyal fordult a testülethez,
amely szerint szükségét látja
Sződ jelképei megváltoztatásának. A testületből több képviselő is részt vett a címer és
zászló megalkotásában és a jelképek elfogadásában. A címer
tervezésekor az évszázadokkal ezelőtt használt hiteles petéseit az egyes adónemek között, ugyanúgy mint az állami
adóhatóság.
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2013-ban továbbra is fokozott figyelmet fordítunk a
kintlévőségek behajtására. Ebben az évben (március 1-ig bezárólag) 85 végrehajtási kérelmet adtunk át a NAV felé. Sajnos sok adós akkor kezdi komolyan venni önkormányzati
adóhátralékát, amikor a végrehajtó illetve a NAV küldi ki a
felszólítást. Felhívom a figyelmet arra, hogy az önálló bírósági végrehajtó a saját költségével is megterheli a tartozás
összegét. Sokan részletfizetési
kérelmet nyújtanak be a végrehajtásra átadott összegekre,
azonban ebben az esetben is
az önkormányzat dönt arról,
hogy ad-e részletfizetésre lehetőséget, de ekkor már a végrehajtási díjat is ki kell fizetni.
A gazdasági helyzetből adódóan egyre többen kerülnek
olyan helyzetbe, hogy nem
tudják a helyi adókat határidőre megfizetni. Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben
részletfizetési kérelemmel fordulnak az önkormányzati adóhatóság felé, a tartozás összegének nagyságát megvizsgálva
a részletekben történő megfizetést engedélyezzük. Azon
adózók, akik ezzel a lehetőséggel nem élnek és megvárják amíg végrehajtásra kerül a
sor, saját helyzetüket nehezítik, mivel a végrehajtási díjat is
meg kell téríteniük.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

csét mintázatát vették alapul.
A heraldika szabályainak megfelelően készítették el szakemberek a címert és azt követően a zászlót, melyet 1999-ben
az akkori testület elfogadott, s
azóta Sződ jelképei. A testület
egységesen kiáll a jelenlegi címer mellett, nem kívánja azt
megváltoztatni.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Maradjon
Sződön az
adó 1%-a!
Tisztelt sződi Adófizető!
Idén is lehetősége van arra,
hogy adója egy százalékával támogassa a Sződ Községért Közalapítvány munkáját,
melynek elsődleges feladatai:
» a község nemzetiségi hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények finanszírozása;
» az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények
működési feltételeinek javítása;
» az oktatásban résztvevők
támogatása;
» közösségi sporttevékenység
támogatása;
» környezetvédelem, környezettudatos életvezetés kialakítása és fenntartása;
» közhasznú szervezetek támogatása;
» családsegítés, szociális tevékenység, időskorúak gondozása.
A közalapítvány adószáma:

18700327-1-13
Amennyiben egyetért célkitűzéseinkkel, kérjük éljen támogatási lehetőségével!
Köszönjük!
Sződ Községért
Közalapítvány

