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Önkormányzat

Nézd meg a temetőt, és megtudod, hogy
milyen emberek lakják a falut
Sződ Község Önkormányzata mielőtt átvette volna a
temető üzemeltetését, sokan
azt hitték (többek közt mi is),
hogy a temetőt kinőtte a falu,
rövidesen megtelik és bővítésre, vagy új temető kijelölésére
lesz szükség. A temető üzemeltetését az önkormányzat
2006-ban vette át a Római Katolikus Egyháztól. A képviselő-testület komolyan vette azt
a bölcs mondást, mely szerint
„nézd meg a temetőt és megtudod
milyen emberek lakják a falut”.
Amikor belépünk egy temetőbe, végignézünk a sírokon,
rövid idő alatt megállapíthatjuk, hogy mennyire gondoskodó, szorgalmas és tehetős
emberek lakják a települést.
A temető állapotáról, rendezettségéről, valamint a ravatalozó külleméről, könnyen
következtethetünk a temetőt
üzemeltető község vezetőinek
településük iránti elkötelezettségéről, rátermettségéről és
gondoskodási képességéről.
Ennek szellemében, nagy elszántsággal kezdtünk a temető
rendbetételéhez.
Első faladataink között
szerepelt, hogy a temető benőtt elgazosodott területeit
kitakarítsuk, és rendbe tegyük.
Ennek eredményeként, a temető temetkezési területe oly
mértékben megnőtt, hogy az
így nyert terület – reméljük,
még hosszú időre – temetkezési lehetőséget biztosít az itt
élők számára. A képviselő-testület a temetővel kapcsolatban
az alábbi feladatok elvégzése
mellett döntött:
• Kialakította, és elkészíttette az urnás temetkezésre az
urnafalat. (Ezért köszönetet
mondok Gáspár István helyi kőfaragó mesternek, aki
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felajánlotta és elhelyezte az
urnafalat.)
A képviselő-testület leaszfaltoztatta a temető bejárati útját a ravatalozóig.
Elbontatta a hulladéktározókat és bevezette a konténeres hulladékszállítást.
Elkészítette a temető térképét és bevezette a számítógépes nyilvántartást.
Rendeletet alkotott a temető
üzemeltetésére.
A közmunkások közreműködésével
folyamatosan
rendben tartja a temetőt.

ha abba a csúnya ravatalozóba vinnének!” Azt válaszoltam neki:
Vera néni, ha szerencsénk lesz,
előbb kerül felújításra ravatalozó, mint azt maga gondolná.
A pályázaton ötven százalékos
támogatást nyertünk, és 2007
szeptemberében elkezdődtek
a ravatalozó felújítási és átépítési munkálatai. Az épület
tervezési és kivitelezési költségei, az épületről lefolyó csapadékvíz elvezetése, valamint az
épület belső berendezéseinek
költségei, megközelítették a
tizenkétmillió forintot. A rava-

A ravatalozó belső tere
A temetővel kapcsolatban
még egy nagy feladat állt előttünk, a ravatalozó épületének
rendbehozatala. 2007-ben lehetőségünk nyílt a ravatalozó
felújítására pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtása
után, a templomból kijövet,
hozzám lépett egy idősebb
asszony, Vera néni és a következőt mondta: „Lacikám még
azt kérném tőled, hogy még a ravatalozót csináljátok meg addig, amíg
meg nem halok. Nem szeretném,

talozó tetőszerkezete úgy lett
kialakítva, hogy abban biztonságos helyet kapjon egy lélekharang is. A képviselő-testület
Gombos Miklós őrbottyáni
harangöntőnél megrendelte a
lélekharangot, mely 2008. november 1-jén kerül átadásra.
Az emberi élet két legfontosabb eseménye a születés és a
halál. A születés örömet jelent
az ember számára, a halál pedig
gyászt és a szomorúságot. Az
emberi élet e két fontos ese-
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ménye összehozza a családot,
hozzátartozókat, ismerősöket.
Mindkét eseményre megemlékezünk és megadjuk a módját,
hogy kifejezzük örömünket,
vagy gyászunkat.
Az önkormányzat 2006-ban
üzemeltetés céljából vette át a
temetőt, és az eltelt két esztendő alatt húsz millió forintot
fordított az előbb felsorolt
munkák elvégzésére. A képviselő-testület tagjaival közösen
úgy gondoltuk, hogy a földi
életet befejező sződi emberek,
akik életük egészét, vagy életük
valamely részét ebben községben élték le, ezért a községért
tevékenykedtek, rászolgálnak
arra, hogy a végtisztességet
megfelelő körülmények közt
kapják meg.
Köszönetünket fejezem ki,
mindazoknak, akik ennek az
épületnek a megvalósítása érdekében közreműködtek:
• az épület tervezőjének,
Ivándi Gábornak,
• az épület kivitelezőjének,
Ivándi Józsefnek,
• a felelős műszaki vezetőnek,
Kertész Zsoltnak,
• a ravatalozó drapériáit megvarró, a gobelin képeket és a
feszületeket felajánló Szabó
Mártonné ( Náni Manci néninek) és Bujtás Mihályné
(Margitkának).
Munkájukat ezúton is köszönöm.

Községi utak
Mint azt az előző számban
már közöltem, levélben fordultam a PEMÁK Igazgatójához
a Dózsa György út felújítása
érdekében, melyre a 3. oldalon
olvasható választ kaptam.
Megjegyezni kívánom, hogy
a – levélben szereplő - híd szélesítése nem a Hartyán-patak
hídjára vonatkozik, hanem a
Sződ-Rákos-patak felett átívelő hídra.
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Önkormányzat
A Szent István út és bekötőútjainak garanciális javítási
munkálatait a kivitelező még
május hónapban elkészítette.
Sződ Község Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Szent István út és
mellékútjainak aszfaltozására
2007-ben pályázatot nyújtott
be, mely pályázat nem tartalmazta a Schmidt úr tulajdonban lévő útszakaszokat. Sajnos
a pályázaton nem nyertünk.
Mivel újra lehetőségünk nyílt a
belterületi utak aszfaltozására
kiírt pályázaton való részvételre, a képviselő-testület úgy
döntött, hogy ismételten benyújtja a pályázatot a belterületi utak aszfaltozására vonatkozóan, kiegészítve a mos már

önkormányzati
tulajdonba
került „Schmidt-féle” utakra
is. Ennek érdekében megrendelte ezen útszakaszok építési
terveinek elkészítését is.
A pályázat eredményétől
függetlenül ígéretemhez híven
a Grassalkovich út és ebből
nyíló mellékutak kőszórási
munkálatait, a lehetőségeinkhez mérten még ebben az évben szeretnénk megvalósítani.
Az áprilisi határidőt azért nem
tudtuk tartani, mivel a követ
felajánló vállalkozó a működési engedélyét még nem kapta
meg. Ezzel párhuzamosan
a vízelvezető árkok elkészítésében is, a lehetőségeihez
mérten segítséget nyújt az
önkormányzat.

Az önkormányzat két nagy
teherbírású
pontonhidat
vásárolt. A hídelemeket a
Sződrákos-patak fölé kívánjuk
elhelyezni, melyekkel össze
kívánjuk kötni a Határ utat az
új településrésszel, valamint
a sportpálya melletti faluközpontot a patak túloldalán tervezett kerékpárúttal.
A Határ utat és az új településrészt összekötő híddal
kapcsolatban ismételten tárgyaltam a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékeseivel, akik
továbbra is elzárkóznak attól,
hogy az itt található Nemzeti
Parkon keresztül személygépkocsi forgalom bonyolódjon
le. Tehát csak egy hídelem elhelyezésére van lehetőségünk,

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva 2008. április 9-én kelt, Szarvas Andrásnak, a Magyar Közút Kht. Pest Megyei
Igazgatójának címzett, a 21112. j. Sződ bekötő út felújításával kapcsolatos megkeresésére az
alábbi tájékoztatást adjuk:
A Kormány 2007. november 28-i döntése értelmében a 21112. j. Sződ bekötő út1+770-4+500
km sz. közötti szakasza (M2 csomóponttól a Dózsa György út-Csörögi u. csomópontig) kiemelt projektjavaslatként nevesítésre került a Közép-Magyarországi Operatív Program vonatkozó Akciótervében. Az előzetesen megállapított támogatás összege 108 millió Ft, amelyet a
Magyar Közút Kht. Még nem nyert el, a pontos támogatásról – a kiviteli tervek birtokában – a
leendő Támogatási Szerződés fog rendelkezni. A támogatás 100%-ban európai uniós forrás.
Tárgyi beavatkozás tervdokumentációinak elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása várhatóan május első hetében jelenik meg. Az ajánlattételi időszak kb. június
végéig fog tartani, a tervezés pedig mintegy három hónapot fog igénybe venni, így várhatóan
szeptember végére áll majd rendelkezésünkre a kiviteli tervdokumentáció. Támogatási Szerződést ezután, azaz csak a tervek birtokában köthetünk. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás indítása októberre tehető, maga az eljárás pedig lefedi a téli időszakot. A
kivitelezés várhatóan 2009 tavaszán kezdődik és becsléseink szerint mintegy 4 hónapot vesz
igénybe.
A kivitelezés folyamán – a támogatási rendszer céljainak megfelelően – alapjában véve burkolatfelújításra (méretezett megerősítésre) kerül sor. Felújításra kerül a 2+744 km sz-ben lévő
Hartyán-patak hídja, melynek során átépítésre kerül a hídszegély és ehhez kapcsolódóan 6,50
m-re szélesítjük a kocsipályát. A hidat szabványos felületvédelemmel és korláttal látjuk el, szigetelés- és burkolatcserét, illetve háttöltés-javítási munkákat végzünk. Emellett kiépítésre kerül
5 pár autóbusz-megállóhely.
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.
dr. Holló József
műszaki vezérigazgató-helyettes
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mely így csak a gyalogos és a
kerékpár forgalom biztosítására nyújt lehetőséget. A hídelem
szélessége 80 cm.

Pályázatok
Elkészült, és benyújtásra
került a „Sződ Község Faluház” pályázata. A pályázat
benyújtási határidejének módosítása miatt, a pályázatok
elbírálására valószínűleg július
hónapban kerül sor. A község
belvízrendezésére vonatkozó
pályázat is benyújtásra került,
a pótlólagosan kért iratok
beadásra kerültek. Bizakodva
várjuk a benyújtott pályázatok
elbírálását.

Intézményeink:
óvoda, iskola
Óvoda
Csörög Sződtől való leválása után a községünk létszáma
4400 főről 3000 fő alá csökkent. A telekparcellázások
eredményeként 5 év alatt Sződ
Község lakossága több, mint
400 fővel gyarapodott. Jelenlleg Sződ lakosainak száma Nevvelek településrésszel együtt
3417 fő. Mivel a közeljövőben
úújabb telekparcellázási lehetőségek nyílnak - a most készülő
Sződ Község Rendezési Terve
ezeket a telekparcellázásokat
tartalmazza, - ennek eredmén
nyeként, további létszámgyarrapodás várható.
2007-ben bezártuk a Tabán
úúti óvodát, és bővítettük a
Dózsa György úti intézményt.
D
A létszámgyarapodás már ebben az évben is érzékelhető
b
iintézményeinkben. A Dózsa
György úti óvoda létszámát
– a vezető óvónő kérésére - a
képviselő-testület a maximális
150 főre emelte. A további
llétszámgyarapodás azt jellentheti, hogy rövidesen nem
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az ezzel járó többletköltséget,
mert úgy értékelte, hogy a
zeneoktatás bevezetése újabb
lehetőséget jelent az iskola tanulói számára. A kötött létszámú zeneoktatás, a váci Bartók
Béla Zeneiskola kihelyezett telephelyeként működne a sződi
iskolában. A felmérés során 32
gyermek jelezte igényét a zeneoktatásra. Ezek a gyermekek
alkalmassági meghallgatáson
vettek részt, melyet a zeneiskola szakemberei végeztek. A
zeneoktatás várhatóan 2008
szeptemberében
kezdődik
meg a sződi Hunyadi János
Általános Iskolában.

„Kistérségi Nap”

Megszépült a Polgármesteri Hivatal udvara
tudunk minden sződi gyereket
az óvodában fogadni. Mivel
a Dózsa György úti óvoda
további bővítésére nincs lehetőségünk, - többek között az
egyre nagyobb gondot okozó
gépjármű parkolási viszonyok
miatt is – előtérbe kerül a Tabán úti óvoda megnyitásának
kérdése. A Tabán úti óvoda jelen állapotában gyermekek fogadására alkalmatlan, mindenképpen teljes felújításra szorul.
Vizsgáljuk annak lehetőségét,
hogy a Tabán úti óvodában
ne csak óvodai nevelésnek,
hanem bölcsődei, vagy a legújabb változat szerint, családi
napközi otthon elhelyezésnek
is adjunk helyet. A családi
napközi otthonba két éves
kortól kívánnánk gyermekeket
fogadni, ezzel elősegítve a kisgyermekes anyukák munkába
való visszatérését.
A képviselő-testület Népjóléti és Környezetvédelmi, valamint Oktatási és Kulturális
Bizottsága vizsgálja az ezzel
kapcsolatos, legmegfelelőbb
megoldást.
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A Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati
Kistérségi
Társulás keretein belül – melynek tagjai vagyunk – került

A váci Bartók Béla
Zeneiskola kihelyezett telephelye
a sződi Hunyadi
János Általános
Iskolában
A Hunyadi János Általános
Iskolába járó gyermekek szülei azzal a kéréssel fordultak
az iskola igazgatójához, hogy
amennyiben lehetőség van,
tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a sződi iskolában
is beinduljon a zeneoktatás.
Az igazgatónő a kérést továbbította nekem, én az ötletet
jónak találtam, és felvettük
a kapcsolatot a váci zeneiskolával, valamint ez ügyben
tárgyaltam dr. Bóth Jánossal,
Vác polgármesterével, aki
támogatásáról
biztosított.
A kérést előterjesztettem a
képviselő-testület felé, mivel
az önkormányzat részéről a
zeneoktatás beindítása jelentős anyagi támogatást igényel.
A képviselő-testület vállalta

Sződiek Híradója

A „Kistérségi Nap” sződi tablói
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Önkormányzat
megrendezésre 2008. május
24-én a „Kistérségi Nap”. A
„Kistérségi Nap” lehetőséget
biztosított a társulás tagközségei kulturális életének bemutatására. Ennek keretén belül
Sződ község is röviden bemutatta kulturális értékeit, hagyományait. Azok a sződiek, akik
ezen a „Kistérségi Napon”
részt vettek, büszkék lehettek
a sződi fellépők kiemelkedő
teljesítményére. Köszönetemet fejezem ki szervező tevékenységért és a kiváló, magas
színvonalú előadásért: Klimász Jánosné Művelődési Ház
vezetőnek, Günther Miklósné
iskolaigazgatónak,
Ivanics
Istvánné (Tünde) tanárnőnek,
Puskás Szilveszterné óvodavezetőnek, Kolumbán Zsófia
óvónőnek, a Hagyományőrző
Klub tagjainak, a Sződi Szita
Táncegyüttesnek, valamint az
iskolai és óvoműsordai m
űsorfellépő
ban fell
lépő
yerekekg yereke
eknek.

Hősök Napja
2008. május 18-án, 10 órától
emlékeztünk meg az I. és a II.
világháborúban elesett sződi
hősi halottakról. A megemlékezésre szentmise keretében,
a Polgármesteri Hivatal előtti
téren került sor. A szentmise
után, az ünnepi beszédben
felelevenítésre kerültek a
történelmi események. Ezt
követően a képviselő-testület
tagjaival megkoszorúztuk a
világháborús emlékműveket.
Az elkövetkezendő években
a képviselő-testület mindig
május hónapban fog megemlékezni a háborúkban elesett
hősökről.

Labdarúgás
A képviselő-testület
képviselő
és a
magam
g
nevéb
nevében ggratulálok
a sződi Barát
Barátok
ok Labdarúgó
Labdarú
Egyesület felnő
felnőtt
őtt csapatán
csapatának,
akik megnyerté
megnyerték
ék a bajnok
bajnokságot. További munkájukh
munkájukhoz
sok sikert kíván
kívánok!
nok!

Rendezé
Rendezési
te
terv
Már fent
f
e
említést
tett
tettem
róla, hogy
h
2007. július hóna
hónapban
apban egységes
egysé
szerkezetben elkészül Sz
Sződ
Község Rende
Rendezési
ezési Terve. A
tervet a ké
képviselő-testület
pviselő-testü
lakossági fórum
fórumon
mon teszi kközzé. Ekkor lehe
lehetőség
etőség nyílik a
tervvel kapcso
kapcsolatos
latos lakoss
lakossági
észrevételek m
megtételére. A
végleges Rend
Rendezési
dezési Terv az
észrevételek, éss a szakhatós
szakhatósági
hozzájárulások figyelembe
gyelembevételével fog elkés
elkészülni.
szülni.
László
Hertel Lás
polgármester
polgármes

AZ ÜLÉSTEREMBŐL
JELENTJÜK…
Sződ Község Képviselőtestülete 2008. áprilisában és
májusában is egy-egy testületi
ülést tartott.
A 2008. április 17-i ülésen
elfogadásra került az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása, mely rendelet formájában kihirdetésre került.
Varga Jánosné könyvvizsgáló
jelentésében az önkormányzat
gazdálkodását pozitívan értékelte. Ezen a testületi ülésen,
kiírásra került az óvodavezetői
pályázat. 2008. augusztus 1-től
2013. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan lehetett
pályázni az állás betöltésére.
Tájékoztató hangzott el a Nevelek Településrész leválásával
kapcsolatos bírósági tárgyalásról, mely ügyben előrelépés
még nem történt. A tárgyalás
elhúzódása sajnos a lakosok
és az önkormányzat számára
sem kedvező. A képviselőtestület bízik abban, hogy
az ügyben mielőbb döntés
születik. Elfogadásra került
a Kommunikációs és Sport
Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság 2007.
évre vonatkozó beszámolója.
A képviselő-testület elfogadta
a REMONDIS Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft
2008. évre vonatkozó hulladékszállítási díjemelését. A
testület a döntést megelőzően
más árajánlatokat is megvizsgált, de a jelenlegi cég adta a
legkedvezőbb ajánlatot.
A 2008. május 22-i soron
következő ülésen több napirendi pontban határozatot
hozott a testület, és fogadott
el beszámolót a folyamatban

lévő önkormányzati tevékenységekről. Első napirendként
a
transzformátor-állomás
melletti terület szabályozási
tervének megtárgyalására és
elfogadására került sor. A szabályozási terv elfogadásával
a Helyi Építési Szabályzat is
módosításra került. Ezt követően a Sződi Szennyvíz és
Hulladékkezelő Kft. 2007. évi
működéséről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el
testület. Meghatározásra került
a közmeghallgatás időpontja:
2008. november 7. (péntek)
18.00, és a falunap időpontja
is: 2008. szeptember 7. A képviselő-testület döntött arról,
hogy az átépített ravatalozó
épületében új berendezési tárgyak kerüljenek megvásárlásra. Az ehhez szükséges forrást
a pályázat nem tartalmazza,
ezt az önkormányzat költségvetéséből kell kigazdálkodni.
Szintén az önkormányzat költségvetését terheli a lélekharang
megvásárlása is, melyről külön
határozatban döntött a testület.
Egyhangú szavazással döntött
a testület arról, hogy a Szent
István út és bekötő útjainak,
illetve a Szegfű és Ősz utca
terveit megrendeli, mellyel pályázaton kívánunk részt venni.
A képviselők döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő
Tabán-patak
(Malom-árok)
egy részének értékesítésével
kapcsolatosan is. Tájékoztató
hangzott el a Mártírok útja kátyúzási munkálatairól, valamint
a temetőben végzett javítási
munkákról. A polgármester úr
tájékozatót tartott a benyújtott
faluház és belvíz pályázatról.
B. B. G.

<< A Hősökk nap megem
megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Hertel László polgármester
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Sződi
Sződiek Híradója
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Sződ-Nevelek településrészének leválásával
kapcsolatos helyzetértékelés
A GÖDI KÖRKÉP újságban olvastam Markó József
gödi polgármester úr „Mi
lesz veled, Nevelek?”, majd a
következő számban „A sződi
normatívát nem kapják meg
iskoláink” című írásait, mellyel
kapcsolatosan az alábbi észrevételeim vannak.
Polgármesterré választásom
után legfontosabb feladataim
között szerepelt, hogy Sződ
község Nevelek településrésze,
Sződ belterületi részévé váljon.
A település részt 2003. év elején sikerült Sződ belterületébe
vonni. Úgymond, a papíron a
tinta alig száradt meg, máris jelentkezett három neveleki aktivista a sződi hivatalban azzal
a céllal, hogy aláírást kívánnak
gyűjteni Nevelek Gödhöz való
csatolása érdekében. Sződ község képviselő-testülete megértve a nevelekiek problémáit,
nem kívánt és nem is tett ellenlépéseket a leválás esetleges
es
megakadályozása érdekében.
n.
Sződ Község Önkormányzata
ta
levélben fordult Göd Város
os
Önkormányzatához,
hogy
gy
adjon befogadó nyilatkozatot,
t,
éSződ-Nevelek
településréyszével kapcsolatosan, amenynyiben a település lakosságaa
népszavazáson úgy döntene,
hogy Göd városához csatlakozna.
Göd Város Képviselő-testülete a befogadó
nyilatkozatot megküldte.
A gödi képviselő-testület
mbefogadó nyilatkozata semyt
milyen követelést, vagy igényt
nem támasztott a területrészz
befogadásával kapcsolatosan.
áLakott területrész átadáos
sával kapcsolatos a hatályos
yi
1990. évi LXV. törvény, a helyi
tönkormányzatokról a következő képen szól:

6

56.§. (2) bekezdés alapján:
„Lakott területész átadása
esetén az ott lakó választópolgárok - falugyűlésen vagy
helyi népszavazással kinyilvánított – többségi támogatása
szükséges a megállapodáshoz.
Lakott területrész átadása
nem tagadható meg, ha azt
az ott lakó választópolgárok
többsége helyi népszavazással
kezdeményezi.”
57.§. alapján: A területváltozás költségeit az a község,
város viseli, amelynek javára
történt a területátcsatolás.
A 2003. november 23-án
megtartott népszavazás eredményes és érvényes volt.
Sződ község jegyzője a terület
átadásával kapcsolatosan a
Pest Megyei Közigazgatási
Hivataltól kért és kapott állásfoglalást, mely az alábbiakat
tartalmazta:
„A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény akkor hatályos rendelkezése szerint lakott területrész
átadása az önkormányzati általános

választás napjával történhet.
A 2003. évi CXXXII. törvény
módosította a Tsztv. előírásait.
A törvény szerint azonban e
módosításokat csak a hatálybalépésének napját – 2004.
január 1-jét követően induló
területszervezési kezdeményezés esetén kell alkalmazni. Így

mivel a kezdeményezés ezen
időpont előtti - a 2003 novemberében hatályos előírások
figyelembevételével szükséges
eljárniuk a továbbiakban.”
Ami annyit jelent, hogy
Sződ község csak Nevelek
településrész belterületét
köteles átadni.
Sándor István akkori gödi
polgármester úrral 2005-ben
személyesen tárgyaltunk nevelek átadásával kapcsolatban.
A megbeszélések során szóba
került, hogy Sződ átadná a 2/A
Göd felé eső sződi külterületeket is, melynek arányában Sződ
területet kérne a 2/A Sződ
felé eső gödi külterületekből.
Végül abban egyeztünk meg,
hogy közös képviselő-testületi
ülést tartunk Gödön, és Sződ
átadja a 2/A Göd felé eső területeit. Közben a gödi képviselő-testület étvágya jelentősen
megnőtt és a külterület igénye
200 hektárra nőtt. A gödi
városházán megtartott közös
képviselő-testületi ülésen minden volt, csak nem barátias
légkör, egyezség nélkül. Sződ
község
képviselő-

testületének
lásponts z e r i n t
terült átadással kapcsolatosan a népszavazás időpontjában hatályban

Sződiek Híradója

álj a
a

lévő törvények a vonatkozóak,
aszerint kell eljárni. Sződ képviselő-testülete ennek ellenére
a 2/A Göd felé eső sződi területek egészét felajánlotta. Göd
képviselő-testülete ezt annak
ellenére sem fogadta el, hogy a
befogadó nyilatkozatban nem
fogalmazott meg semmilyen
követelést (külterületet sem).
Sződ képviselő-testülete fenntartja ajánlatát. Markó József
polgármester úr véleménye
szerint a „sződi önkormányzat érthető okból húzta az
időt”. Úgy gondolom, hogy
az időt nem mi húzzuk, nem
célunk és azt semmi sem indokolja. Nevelek leválásával
kapcsolatosan mindezidáig öt
bírósági tárgyalás volt. Sződ
község mind az öt tárgyaláson
képviseltette magát, míg Göd
várost két tárgyaláson (2006.
szeptember hó 28., 2007.
szeptember hó 27.) senki sem
képviselte.
A fent említett cikkben
Markó József polgármester úr
sérelmezi, hogy Sződ képviselő-testülete figyelmen kívül
hagyja a gödi területigényeket,
és fejlesztéseket hajt végre
rajtuk. Sződ Község Képvise-lő-testülete a népszavazás idő-pontjában, hatályos törvényekk
figyelembevételével
hajtjaa
végre fejlesztési elképzeléseitt
Sződ község közigazgatásii
területein. Az eltelt időszakk
is azt bizonyítja,,
hogy, a kétt
önkormányz a t
kö-

zött területi igénnyel kapcsolatban, folyamatban lévő
pereskedés hosszú évekre is
elhúzódhat. Abban az esetben
amennyiben a két önkormányzat között létrejönne az
egyezség, Nevelek település-
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Önkormányzat
rész csatlakozása a következő
önkormányzati
választás
napjával
megtörténhetne.
Úgy érzem, erre vajmi kevés
az esély, és ennek hátrányait
a Neveleki lakosok érzik leginkább. Nevelekkel kapcsolatos nagyobb beruházások
és fejlesztések a fenti tények,
valamint önkormányzatunk
szűkös anyagi lehetőségeinek
figyelembevételével, nem várhatók, ugyanis önkormányzatunk sem hitelt, sem pedig
bankgaranciát nem tud vállalni
a leválni készülő településrész
érdekében. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy teljesen
megfeledkeznénk, és sorsára
hagynánk az ott élőket. Bővítettük a közvilágítást, az
utak állapotát útegyengetéssel javítottuk és a jövőben is
folytatjuk ezt a tevékenységet.
Kőszórást hajtottunk végre a
Szegfű, a Tavasz, az Orgona és
a Nyár utca egyes szakaszain.
A képviselő-testület megrendelte a Tavasz és az Ősz utca
építésének terveit, melynek
kivitelezésében, helyi vállalkozásban résztvevő ajánlotta
fel segítségét. Nevelek csatornázásával kapcsolatban is
próbáltam felmérni a lehetőségeket. A dunakeszi szennyvíztisztító túlterheltsége végett
Göd felé a szennyvízelvezetés
nem oldható meg, de hasonló
jelenleg a helyzet a DMRV
váci
szennyvíztisztítójával
kapcsolatosan is. Sződ Község
Képviselő-testülete nem szorgalmazta Nevelek Sződtől való
leválását. Javasoljuk a neveleki
lakosoknak, hogy gondolják át
jelenlegi helyzetüket. Az eddigi
gödi képviselőkkel folytatott
beszélgetésekből számomra az
tűnt ki, hogy Nevelek Gödnek
nyűgöt jelentene, és valójában
Sződ külterületeire fáj a foguk.
A neveleki lakosoknak
újra lehetőségük van, hogy
népszavazást
kezdeményezzenek, Sződ községben történő maradásukkal
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VOLÁNBUSZ ZRT
Kilián Ferenc Kirendeltségvezető részére
Vác
Tisztelt Kirendeltségvezető!
Sződ Község Önkormányzatához lakossági beadvány ékezett 2008. június 4.
napján, melyet mellékelten megküldök Önnek.
A beadvány a Volánbusz Zrt menetrendjére vonatkozik, miszerint az utasok kérik, hogy a
nyári hónapokban, a reggeli, Vácra közlekedő 6.40-es buszjárat ne szűnjön meg, mivel ezen a
járaton nemcsak diákok, hanem munkába járó utasok is nagyszámban utaznak. Indokolja a járat megtartását többek között az is, hogy többen a volt váci hajógyár területén lévő üzemekben
dolgoznak, és a buszjárat megszüntetés nehéz helyzetbe hozná az érintetteket. Az utasszám
csökkenése miatt valószínű, hogy elégséges lenne egy kisbusz, nem szükséges a csuklósbuszjárat biztosítása.
Kérem, hogy a fenti indokokat figyelembe venni, és a jelenlegi menetrend szerint közlekedő
6.40-es váci járatot változatlanul biztosítani szíveskedjen a nyári hónapokban is.
Intézkedését előre is köszönöm.
Sződ, 2008. június 10.
Tisztelettel: Hertel László
polgármester

kapcsolatban. Nem kell
mást tenniük, mint Sződ
jegyzőjétől
aláírásgyűjtő
ívet kérni.
Sződnek nem lenne nyűg
Nevelek, szívesen marasztaljuk
az ott lakókat. Közösen együtt
biztos megtalálnánk Nevelek
fejlesztésének lehetőségeit. A
neveleki szennyvíz elhelyezésére, pedig rövid időn belül
megoldást találnánk.

Nevelek jövője, a
neveleki lakosok
kezében van!
A sződi normatívát nem
kapják meg iskoláink!?
Gondolom, Markó József
Göd város polgármestere sem
arra gondolt, hogy a gödi óvodákba és iskolákba járó neveleki gyermekek után Sződ veszi
fel a közoktatási normatívákat.
Sződ Község Önkormányzata
mindezidáig eleget tett annak
a közoktatási törvénynek,

mely kötelezően előírja az
óvodáskorú, illetve általános
iskoláskorú gyermekek elhelyezésének biztosítását. Az a
sződi lakos, aki a sződi Napköziotthonos Óvodába, illetve
a Hunyadi János Általános
Iskolába kérte felvételét és a
törvényben előírtaknak megfelelt, felvételt nyert.
2006 novemberében telefonon megbeszélést kezdeményeztem Markó József polgármester úrral. A megbeszélés
témája az volt, vizsgáljuk meg
annak lehetőségét, hogy Göd
és Sződ oktatási intézményei
között milyen társulási megállapodás forma felelne meg,
mely a gödi alapfokú oktatási
intézménybe járó neveleki
gyermekek után Göd városa
számára plusz normatíva lehívását eredményezhetne. Megállapodási mintaként 2006.
november 30-án mintaként
megküldtem a Sződ és Csörög
községek között megkötött
oktatási intézmények fenntartására vonatkozó megál-
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lapodást. A levélben kértem
lapodást
m
a polgármester úr mielőbbi
visszajelzését. 2008. április
28-án megkaptam a „társulási” megállapodás közoktatási
feladatok ellátásáról írt levelét.
Levelében a polgármester úr
többek között észrevételezi a
megállapodás hiányosságait,
de javaslatot nem tett a két
önkormányzat közötti megállapodás tartalmára, és egyben
közli, hogy Sződ évente értékelhető mértékű kiegészítő
támogatás nyújtson az illetékessége alá tartozó gyerekek
után, és szeretnék, ha ugyan ez
vonatkozna a pedagógiai szakszolgálat feladatkörére is.
Megjegyezni kívánom,
hogy a közoktatási normatívákat mindig, az az
önkormányzat kapja, amely
az intézmény fenntartója,
vagyis ebben az esetben
Göd városa.
Hertel László
polgármester
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Mérföldkő lehet az ingázók közlekedésében

P+R parkoló épülhet a Sződ-Sződliget vasúti megálló mellett
Mint arra talán még sokan emlékeznek 1947/48-ban indult
meg az első Sződ-Sződliget
közötti autóbuszjárat, amely
először csak részlegesen
üzemelt, azonban 1950-től
minden „munkásvonathoz”
csatlakozott. Az elmúlt hatvan
évben sokat változott a világ.
Míg korábban a Sződ és Liget
közötti réten át sokan gyalog
és kerékpárral tették meg a két
kilométeres távolságot, majd
a fejlődésnek köszönhetően
sokan autóbusszal jutottak el a
közeli vasútállomáshoz, addig
napjainkban jelentős azoknak
a száma is, akik gépkocsival
közelítik meg a vasutat.

A P+R, azaz a Park and Ride
(parkolj és utazz) rendszer
célja az úthálózat tehermentesítése a személygépkocsi forgalomtól. Lényege a hatékony
közforgalmi közlekedés és a
személygépkocsi kombinált
használata. A rendszer bevezetése akkor megalapozott,
ha a tömegközlekedési eszközök használata rövidebb
utazási időt és közel azonos
(!) kényelmet biztosít, mint a
személygépkocsival történő
utazás. Nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy a
parkoló közvetlenül a tömegközlekedési eszköz megállója
mellett legyen, valamint a me-

netjegy (bérlet) a parkolóhely
igénybevételére is jogosítson.
Az ingázók 21. századi színvonalú kiszolgálása
és a közösségi közlekedés
preferálása, valamint környezetvédelmi szempontok
alapján Sződ és Sződliget Önkormányzata közösen részt
vesz a KMOP-2007-2.3.1/C
parkolók és csomópontok
fejlesztése című pályázaton.
A pályázat sikere érdekében a
12 önkormányzat, a Budapesti
Közlekedésszervező Kht. és
a MÁV Zrt. közös konzorciumot hozott létre. Sződliget
Község Önkormányzata vállalta, hogy mivel a létesítendő

A sződi képviselő-testület sem támogatta a szomszédok kavicsbánya nyitási ötletét

Naponta több száz teherautó forgalmára
lehetett számítani
2007. november 27-én a
sződi önkormányzat is képviseltette magát azon a sződligeti közmeghallgatáson, mely
a kavicsbánya létesítésével,
nyitásával foglalkozott. Ott
egyértelműen kiderült, hogy a

sződligeti lakosság túlnyomó
része nem támogatja az 50
hektáros kavicsbánya megvalósítását. Később a csörögi és
váci önkormányzat képviselőtestülete is kinyilvánította a
kérdéssel kapcsolatban eluta-

A könyvvizsgáló hitelesítette az önkormányzat
2007. évi működéséről szóló
beszámolót
A könyvvizsgálat során
egyaránt vizsgálták az önkormányzat vagyoni és pénzügyi
helyzetét. Az önkormányzat
vagyona a vizsgált évben is
jelentősen tovább nőtt. A felhalmozási bevételek realizálásával, a takarékos gazdálkodásával eleget tudott tenni fizetési kötelezettségének, nincs 60
napon túli köztartozása. Hitelt
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az önkormányzatnak nem
kellett a működésre felvennie,
ami igen ritka az ilyen kis önkormányzatoknál. Bevételeit
az önkormányzat túlteljesítette, ezért pénzmaradvánnyal
rendelkezik. Nagyon lényeges,
hogy a saját tőke aránya a mérleg főösszeghez viszonyítva
96%.

sító akaratát. Ezek figyelembe
vételével Sződ Község Képviselő-testülete sem támogatja
a Csörög és Sződliget közötti
külterületi részen a Lasselsberger Hungária Kft. kavicsbánya
beruházását. Az indokok kö-

a P+R parkoló és buszforduló
sződligeti területen valósulna
meg, a kivitelezés költségeinek
10%-át önrészként megfizeti.
A tervezett beruházás költsége
kb. 30 millió forint. A parkoló
létesítésének feltétele: azt legalább öt éven át a feltételeknek
megfelelően kell fenntartani és
üzemeltetni (takarítás, védelem). A parkoló és az a körül
kialakított buszforduló a vasútállomás aluljárója mellett,
a sződi oldalon lesz kiépítve.
A térvilágítással és biztonsági
őrző-védő térfigyelő kamerákkal ellátott, szilárd burkolatú 50 gépkocsi elhelyezésére
alkalmas parkoló mellett 30
kerékpár fedett megőrzése is
biztosított lenne.
Volentics Gyula

zött szerepelt; naponta, több
műszakban, valamint hétvégén
is 100-150 teherautó közlekedne azon a Floch-pusztánál lévő
bekötőúton (szállítási útvonal
a 2/A útig), mely a sződi Határ
úttól csak néhány tíz méterre
van. Képviselőink döntése az
itt élőket kívánja megóvni a
zajtól, portól, a kutak kiszáradásától és a megnövekedett
tehergépjármű forgalomtól.
-sz.h.-

Változik a rendelési idő
2008. június 23-tól július 20-ig
Dr. Bíró Emőke szabadsága
miatt a rendelési idő megváltozik.

2008. július 21-től augusztus
24-ig Dr. Bíró Emőke helyettes szolgálata miatt a rendelési
idő megváltozik.

Sződligeten:
Hétfő: 7.30 – 9.30 (7.30 –
8.30 tanácsadás)
Kedd: 13.30 – 15.30
Szerda: 12.30 – 14.30
Csütörtök: 15.00 – 16.00
Péntek 10.00 – 12.00

Sződligeten:
Hétfő: 7.30 – 9.30 (7.30 –
8.30 tanácsadás)
Kedd: 13.30 – 15.30
Szerda: 12.30 – 14.30
Csütörtök: 15.00 – 16.00
Péntek 10.00 – 12.00

Sződön:
Csütörtök: 14.00 – 15.00

Sződön:
Hétfő: 14.00 – 15.00
Szerda: 11.30 – 12.30 tanácsadás
Csütörtök: 14.00 – 15.00

Helyettes orvos: Dr. Kicsiny
Emese (tel.: 20-962-8876)

Sződiek Híradója

2008. nyár

