A lap ingyenes!

Kiadja: Sződ Község Önkormányzata

Befejeződött a Dózsa György út felújítása
Útépítés Tecén
Megkezdődött a csapadékvíz-elvezető rendszer építése
Falunap 2009

2009. ősz

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2006

2010

Dr. Farkas Kálmán

Hertel László

Floch Zoltán

Garaba Ferenc

Ivanics Istvánné

Klimász Jánosné

Mikó Mihály

Miletin Istvánné

Papp István

Puskás Szilveszter

Sztruhár Imre

Volentics Gyula

Önkormányzat

Sződiek Híradója – 2009. ősz

3

A 2009. évi beruházásoknak
köszönhetően tovább fejlődött községünk
Befejeződött a Dózsa
György út felújítása
Több éven át kértük a Magyar
Közút Kht-t a Dózsa György
út felújítására. Mindannyiunk
örömére kérésünk meghallgatásra talált, hiszen Pest megyében öt mellékút felújítását
végezték el, és ezek között
szerepelt községünk főútja is.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül uniós
támogatással, 413 millió forintos beruházással megújult a
Dózsa György út M2 autóút
felüljárójától templomig terjedő szakasza. A projekten belül
kiépítették a buszmegállóöblöket, kimélyítették a vízelvezető árkokat és sor került a

Hartyán-patak hídjának felújítására és kiszélesítésére is.
Nagy szükség lett volna a
Sződrákos-patak hídjának átépítésére is, mivel az útszűkület
így továbbra is megmaradt. Az
illetékesek arról tájékoztattak,
hogy szükség van a híd teljes
átépítésére, ehhez azonban
építési terv és engedély kell,
amelyek jelenleg még nem
készültek el. Nehézséget jelent
az is, hogy az elnyert pályázat
csak felújításra vonatkozott.
Ígéretet kaptunk azonban
arra, hogy pályázati támogatás
igénybevételével ezt a hidat is
átépítik. A Magyar Közút Kht.
tájékoztatása szerint a Pest
megyei települések 500 hídja
közül a Sződrákos-pataké a három legsürgősebben átépítésre
váró között szerepel. Bízunk

A Dózsa György út újra-aszfaltozásáért
évek óta sokat lobbizott a testület

Az új úttest, reméljük, sokáig fogja szolgálni a közlekedést!
benne, hogy rövidesen ez a
kellemetlen és balesetveszélyes útszűkület is megszűnik a
Dózsa György úton!

Még ebben az évben
kialakítjuk a gyalogátkelőhelyeket
A felújítás alatt lévő útszakasz két végén
tábla tájékoztatott a beruházásról

A Dózsa György út felújításával egy időben önkormányzati

beruházással megkezdődött
az oktatási intézmények elé
tervezett gyalogátkelőhelyek
és megfelelő világításuk kialakítása. Kértünk árajánlatot a
járda és a gyalogátkelőhelyek
összeköttetésének megépítésére. A munkálatok elkészültével lehetőség nyílik a zebrák
felfestésére is.

Felújítottuk az Ady
Endre utat és a
parkolókat
Önkormányzati
beruházás
keretében készült el az Ady
Endre út aszfaltburkolatának
3-ról 4 méterre történő kiszélesítése, valamint az úttest
aszfaltozása is.
Megújult az óvoda, a patika,
valamint az iskola előtti parkoló is.

A Hartyán-patak kiszélesített hídja

Elékszültek a
buszmegálló-öblök
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Kiszélesítettük az Ady Endre utcát,
és az iskolánál új parkoló épült

Megkezdődött a Tece
út külterületi szakaszának építése
A sződi Tece külterületén élő
lakosok régi vágya, hogy a
hozzájuk vezető földút szilárd
burkolatot kapjon. Önkormányzatunknak
lehetősége
nyílt martaszfalt beszerzésére, ezért a képviselő-testület
úgy határozott, hogy 1 millió
forintos beruházással 500 méter
külterületi hosszon kiásatja az
út menti vízelvezető árkot, a
rendelkezésre álló martaszfalttal pedig beborítja a földutat.
Tárgyalásokat folytatunk újabb
adag martaszfalt beszerzésére.
Amennyiben sikerrel járunk,
folytatjuk az útépítést.

beruházással, 90%-os állami
támogatással megkezdődött és
jó ütemben halad a belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítése, amely várhatóan
még ez év november végéig
be is fejeződik. A vízelvezető
árkok a templomtól a Hunyadi János utcáig mindkét
oldalon betonbélést kapnak.
A Mártírok útja csapadékvízelvezetésének azon szakasza,
mely a sportpálya felé, a házak
mögötti nádason keresztül a
Sződrákos-patakba vezette a

Megkezdődött a
belterületi csapadékvíz-elevezető rendszer
építése
Amint előző számunkban
már írtuk, 120 millió forintos

Ezután betonbéléses árokban
fog elfolyni a csapadékvíz

Önkormányzat

A megújult óvodai parkolóba szabályosan így lehet beállni
vizet, megváltozik: új vízelvezető árok épül, amely a sportpálya mögött torkollik a Sződrákos-patakba. Ezzel a megoldással igyekszünk orvosolni
az itt lakók belvízgondjait. A
pályázat sajnos csak arra adott
lehetőséget, hogy a 2000-ben
belvízzel sújtott területek helyzetén javítsunk, ezért a Dózsa
György úti árkok bélelése most
csak a fent említett szakaszon
történik meg.
Többen jelezték, hogy a
Dózsa György út felújításakor
elkészült útpadkák a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer építése során jelentősen
károsodnak. Nem értik, hogy
a két beruházás miért nem lett
összehangolva.
A két újjáépítési munka
külön-külön pályázaton nyert
pénzből, egymástól teljesen
függetlenül zajlik, más-más
teljesítési határidőkkel. A Dózsa György út felújításának
határideje 2009. augusztus 30.
napja volt, erre az időre a beruházás minden fázisának el
kellett készülnie. A belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer
kivitelezője
természetesen
a károsodott útpadkákat is
megfelelő minőségben helyreállítja.

A képviselő-testület
két játszótér megépítése mellett döntött

Martaszfalt burkolatot kapott a külterületi Tece két útja is

A képviselő-testület két játszótér megépítése mellett döntött.
Helyszínül
önkormányzati
tulajdonú területeket kellett
keresnünk. A képviselő-testület a bizottságok javaslatainak

figyelembevételével a Ságvár
utca – Sződrákos-patak – Dózsa György út által határolt,
valamint a Rét utcában jelenleg is játszótérként használt területet választotta. A
játszótéri berendezéseket 3,2
millió forintért megvásároltuk, a
telepítéshez kérjük a lakosság
segítségét is.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A Zöld Híd Program keretén belül községünkben öt szelektív
hulladékgyűjtő sziget épült,
amelyeken 5-5 konténer kap
majd helyet. A konténerek
telepítésére 2010-ben akkor
kerülhet sor, amikor Kerepesen a regionális hulladéklerakó
megépül.

További fejlesztési
elképzeléseink
– pályázatok
Művelődési ház
Szeptemberben ismét beadtuk
a község művelődési házának
megépítésére vonatkozó pályázatunkat. A kiviteli tervek
elkészültek. A beruházást két
ütemben kívánjuk megvalósítani. Az első ütemben a földszinti helyiségek, valamint az
épület külső homlokzatának
teljes megépítésére kerülne
sor, ennek költsége megközelítőleg 300 millió forint lesz.

Önkormányzat
Pályázati lehetőséget
keresünk a volt Tabán utcai
óvoda épületének felújítására
Jelenleg kihasználatlanul, üresen áll a Tabán utcában az egykori óvoda. Ahhoz, hogy az
épületet hasznosítani tudjuk,
annak teljes felújítása szükséges. A Dózsa György úti óvoda teljes létszámmal működik,
rövid időn belül szükség lesz
a férőhelyek bővítésére. A
Tabán utcai épületben lehetőséget nyílna arra, hogy a
tervezett
jogszabályoknak
megfelelően bölcsődei ellátást
tudjunk biztosítani, valamint
bővítsük az óvodai férőhelyek
számát. Figyelemmel kísérjük az energia-megtakarításra
vonatkozó pályázati lehetőségeket, különös tekintettel a fűtéskorszerűsítésre, valamint az
iskolában és a Dózsa György
úti óvoda régi épületszárnyában található nyílászárók cseréjére.

Sikeresen pályázott a
Hunyadi János Általános
Iskola
A Hunyadi János Általános
Iskola támogatást nyert el
mérés-értékelést, valamint képesség kibontakoztatást segítő
pályázatokon.
Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel, amelynek értelmében az egyesület térítésmentes
természetbeni juttatást (élelmiszert) biztosít a szociálisan
rászoruló lakosok részére.

Ingyenes tankönyv
2009-ben is
A sződi Hunyadi János Általános Iskolába járó gyermekek
az önkormányzat támogatásával ebben az évben is ingyen
jutottak tankönyveikhez.
Beiskolázási segélyben részesítettük azokat a szociálisan
rászoruló középiskolai tanulókat, főiskolai illetve egyetemi hallgatókat, akik a helyi
szociális rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelnek. A
beiskolázási segélyre irányuló
kérelmet 2009. szeptember
30. napjáig lehetett benyújtani
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az önkormányzatnál, erről a
lakosságot szórólapon, illetve
az önkormányzat weboldalán
(www.szod.hu) tájékoztattuk.

Sződi piac
A képviselő-testület lakossági
kérésre 2009. szeptember 12.
napjától minden szombaton
6.00–12.00 óra között lehetőséget biztosít az őstermelők
részére, hogy áruikat az Ady
Endre utca játszótér mögötti
részén értékesítsék. A piac
idejére asztalokat helyezünk el
a fenti helyszínen. A lakossági
kezdeményezést több, mint
200 lakos aláírta. Idáig két
alkalommal kerültek ki az asztalok, de eddig még egyetlen
őstermelő sem használta ki ezt
a lehetőséget.

többen jelentkeznek a főzőversenyre és látogatnak ki a
műsorokra.
A községért végzett kiemelkedő munkájáért a képviselő-testület idén is többeket
kitüntetett:

Tóth Györgyné
Nuszer Hedvig
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Kiszelica
Néptáncegyüttesnek,
melyet nyugdíjba vonulásáig,
tíz éven keresztül vezetett. Az
öt csoporttal, egyes években
közel kilencven táncossal működő együttes számos nívós
rendezvényen, versenyen szerepelt, képviselte községünket.
Az együttes munkájának elismeréseként 1989-ben művelődési
miniszteri kitüntetésében része-

Temető
Több panasz érkezett a lakosság részéről, hogy a temetőben
eltűnnek a sírokra kihelyezett
virágok, valamint a kerékpárokon hagyott tárgyak. További
gondokat okoz, hogy a kihelyezett konténerekbe nem a
temetőből származó szemetet
is elhelyeznek annak ellenére,
hogy ezt kihelyezett táblán is
tiltjuk. Eddig a Mártírok útja
felőli részen lakossági kérésre
nyitva hagytunk egy kerítészszakaszt annak érdekében,
hogy az onnan érkezőknek ne
a temetőt megkerülve, a bejárati kapun át kelljen bejutniuk.
A képviselő-testület a fentiek
miatt úgy döntött, hogy a kerítés hiányzó szakaszát is megépíti. Kérjük a Mártírok utcai
lakosok szíves megértését!
Önkormányzatunk ismét
bővítette a temetési szolgáltatások körét. A ravatalozó új
hangosító berendezése igény
esetén immár lehetőséget nyújt
gyászzenei szolgáltatásra is,
melyet a temetőgondnoknál,
Pál Lászlónál lehet kérni.

Tóth Györgyné, Hédi néni, nyugalmazott általános iskolai tanár
Nyugalmazott pedagógus, aki
1960–1993 közötti időszakban matematika-fizika szakos
tanárként a sződi Hunyadi
János Általános Iskolában tanított. Tóth Györggyel 1963-ban
kötött házasságot és a következő évben Sződön telepedtek
le. Alapítója, majd szervezője
volt az 1983-ban megalakult

sült. Sződ lakója volt 1999-ig,
majd családjával Budapest
XVI. kerületébe költözött.

Sződi Szita Táncegyüttes
A Sződi Szita Táncegyüttes
alapító tagjai még a sződi
Hunyadi János Általános Is-

Falunap 2009
Kilencedik alkalommal rendeztük meg Sződön az immár
hagyománnyá vált falunapot.
Az előző évekhez hasonlóan
idén is nagy sikert aratott a
rendezvény. Évről-évre egyre

A Sződi Szita Táncegyüttes tagjai átveszik a kitüntetést
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Önkormányzat

Az Óvónői Bábcsoport kitüntetése

A Sződi Szita Táncegyüttes tagjai átveszik a kitüntetést
kola Kiszelica Táncegyüttesben
ismerték meg és sajátították el
a néptánc alapjait. Együttesük
1996-ban alakult Sződi Ifjúsági
Tánccsoport néven. A Sződi Szita Táncegyüttes nevet 2000-ben
vették fel. Tagsága jelenleg
12+1 fő.
Az együttes repertoárjában
hazánk több tájegységének
magyar táncai szerepelnek. Állandó szereplői – ahogy az idei
falunapon is – a községben
megrendezett kulturális eseményeknek, valamint a környező
települések rendezvényeinek.
A Sződi Szita Táncegyüttes
hírneve az országhatáron is
túljutott, többször felléptek
külföldön is.

Óvónői Bábcsoport
Az óvónőkből álló bábcsoport
10 éve alakult 12 fős tagsággal.
Vezetője Puskás Szilveszterné
óvodavezető,
díszlettervezője
Zagyva Lajosné. A technikai
munkákat és a szállítást Volentics Mihály látja el.
A csoport számos környékbeli településre, Vácra, Sződligetre, Csörögbe, Vácdukára
kapott meghívást, valamint
jótékonysági és egyházi rendezvényeken képviselte községünket.
Ezúton szeretnék a képviselőtestület nevében köszönetet
mondani a rendezvény támogatóinak:

»
»
»
»
»

az M2 Zrt-nek
a Dagent Kft-nek
a La Pharma Kft-nek
a Gödöllő Coop Zrt -nek
a Tácsics Mihály Mezőgazdasági Szakképzősikola
Floch-pusztai Tangazdasága részéről Tóth Péter igazgató úrnak és munkatársainak.

Köszönetet mondok az ünnepi műsor szereplőinek:
» a sződi nyugdíjasklubnak
» a Sződi Szita Táncegyüttesnek
» a breake tánccsoportnak
» a Hunyadi János Általános
Iskola Kiszelica Táncegyüttesének

» a Sződi Napköziotthonos
Óvoda fellépőinek
» konyhaüzemünk dolgozóinak, akik a rendezvény
résztvevőinek a meleg ételt
biztosították,
» és végül, de nem utolsó
sorban az önkormányzat
dolgozóinak.

Közmeghallgatás
időpontja
Értesítjük Sződ Község lakóit,
hogy Sződ Község Képviselő-testülete 2009. november 13.
napján (pénteken) 18.00. órakor
a Hunyadi János Általános Iskola
tornatermében közmeghallgatást
tart, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Lomtalanítás

Harrach Péter átadja az 1000 éves Pest megye zászlaját

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a 2009. évi őszi lomtalanításra Sződön és Nevelek településrészen is 2009. november
14. napján (szombaton) kerül sor.
Kérjük a lakosságot, hogy az
összegyűjtött lomot a lomtalanítás napján legkésőbb 7.00 óráig
helyezzék el ingatlanjuk előtt.
Ne helyezzenek ki veszélyes
hulladékot, mert azt a szolgáltató nem szállítja el!
A gumiabroncsok és háztartási gépek leadására a faházban
(Kastély u. 1.), a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási idejében
van lehetőség.
Hertel László
polgármester

Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Sződ Község Képviselő-testülete 2009-ben a költségvetés
elfogadása óta hét testületi
ülést tartott. Az üléseken 4
rendeletet alkotott és 55 határozatot hozott.
A 2009. március 26-i ülésen a testület megalkotta és
elfogadta a szociális kerekasztal
működéséről szóló rendeletet,
elfogadta továbbá Sződ Község
Szolgáltatásszervezési Koncepcióját, valamint az önkormányzat
közfoglalkoztatási tervét. A bizottságok beszámoltak 2008éves munkájukról, és elfogadták a 2009. évi munkaterveket.
A Sződi Művelődési Ház és
Könyvtár vezetője beszámolt
2008. évi munkájáról. A testület meghatározta a községi
ünnepek és társadalmi rendezvények időpontjait. Egyebekben lakossági kérelmek
megtárgyalására került sor.
A 2009. április 15-i ülésen
a testület megtárgyalta az
önkormányzat 2008. évi zárszámadását és egyhangúlag
elfogadta az erről szóló rendeletet. Rendelettel fogadták
el a közbeszerzési szabályzatot. A
képviselő-testület a belterületi
csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolításával a Global-Gesztor Kft-t
bízta meg, s az ezzel kapcsolatos határozatok meghozatalára
is sort kerített. A polgármester
tájékoztatta a képviselőket a
rendezési terv megalkotásának
folyamatáról.
2009. április 30-án összevont
ülés keretében az alapfokú
oktatási intézmények működtetésére vonatkozó társulási
megállapodás megtárgyalására
került volna sor Csörög Község
Képviselő-testületével, akik azonban az ülésen nem jelentek
meg. A sződi képviselők ennek
ellenére megtárgyalták a társulási megállapodást, és azt a
csörögiek számára elfogadásra
javasolták. Sződ képviselő-testülete eldöntötte, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
neveleki területen nem járul
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hozzá a T-Mobile átjátszó-torony megépítéséhez. Határozott a faluház tartószerkezeti
terveinek elkészítéséről és a
tervező megbízásáról, majd
megtárgyalta és elfogada az
óvoda minőségirányítási programját is. A képviselők ezután lakossági kérelmeket tárgyaltak.
A 2009. május 27-i összevont
ülésen a sződi és csörögi képviselők végül megtárgyalták és
elfogadták az alapfokú oktatási intézmények működtetésére
vonatkozó társulási megállapodást, valamint – a jogszabályok
változása miatt – a közösen
fenntartott Hunyadi János
Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda Sződ alapító
okiratait is.
A 2009. június 11-i ülésen a
Sződi Szennyvíz és Hulladékkezelő Kft. 2008. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és
mérlegét fogadta el a testület.
Meghatározták a községben
kialakítandó két új játszótér
helyszínét – az egyik a Ságvár
utca sarkán, a másik a Rét utcában kerül kialakításra. Döntés született a következő két
pályázaton való részvételről is:
» Pest megyei település központok fejlesztése, kisléptékű megyei fejlesztések KMOP-2009-5.2.1/A nevű pályázat – a
faluház megvalósítására,
» Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése támogatására ÉMOP-20093.1.2/B nevű pályázat – a
Szent István út és bekötő útjainak aszfaltozására és
járdaépítésre.
2009. június 23-án a testület
– hosszas előkészítő munkát
követően – Sződ Község Településszerkezeti Tervének módosításáról határozott. Ezt követően
megtárgyalta és elfogadta a
rendezési tervet és a helyi építési
szabályzatot.
2009. augusztus 5. napján a
napirendek fontosságára való
tekintettel a testület rendkívüli
ülést tartott. Sor került a belterületi csapadékvíz-elvezetésére kiírt közbeszerzési eljárást
követő döntések meghozatalára. A képviselő testület
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a nyertes ajánlatot benyújtó Penta Kft-vel szerződést

kössön. Az ülésen beszámolt
2008. évi munkájáról az Együtt
a Gyermekekért Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat. A testület
elfogadta a Dózsa György út
139. szám alatt működő preszszó bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó kérelmet, és
döntött a bérleti jog meghirdetéséről. Ezt követően tárgyalták a falunapi előkészületeket.
A képviselő-testület megbízást
adott a polgármester számára,
hogy a Remondis Duna Kft-vel
kössön szerződést a lakossági
szelektív hulladékgyűjtésre. A
továbbiakban lakossági kérelmek megtárgyalására került
sor.
dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Adóhatósági
tájékoztató
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy önkormányzatunknak az intézmények
valamint a község működtetéséhez szükséges anyagi
erőforrások biztosításához az
állami bevételeken kívül helyi
adók (kommunális, iparűzési,
építmény) és a gépjárműadó
bevételeire is szüksége van.
Nyomatékosan felhívom a
Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a befizetések elmulasztása esetén az adósokkal szemben végrehajtást kezdeményezünk! Többen tapasztalhatták
az elmúlt időszakban, hogy
fizetési és nyugdíj-letiltásokat
foganatosítottunk, valamint
végrehajtási eljárásokat kezdeményeztünk, melyek következtében az önkormányzat
számlájára 2.348.000,- Ft folyt
be, 15 ingatlanra pedig jelzálogjogot jegyeztek be.
Idén 2536 határozatot és
2609 felhívást kézbesítettük az
adóalanyok részére. A fizetési
határidők letelte után a hátralékosok határidő megjelöléssel
újabb felszólítást kapnak. A
határidő leteltét követően
intézkedünk a végrehajtási eljárások elindításáról.
Felhívom a hátralékosok
figyelmét, hogy a bírósági végrehajtó felé elküldött végrehajtásokat csak abban az esetben
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áll módomban feloldani, ha
az önkormányzat felé fennálló tartozást egy összegben
kifizetik. A végrehajtó ennek
igazolása után szünteti meg az
eljárást, az ügyfélnek azonban
az általa megállapított végrehajtási díjat is meg kell fizetnie. Ezt
sajnos már többen tapasztalhatták.
Ebben az évben a központi
nyilvántartásba már onnan törölt gépkocsik is visszakerültek. Az önkormányzati adóhatóságnál ezek a járművek mint
meglévő, adóköteles gépjárművek szerepelnek, amelyeket csak az után tud törölni a
nyilvántartásból, ha a tulajdonos az adásvételi szerződést
illetve a forgalomból kivonó
– autóbontó – nyilatkozatát az
illetékes Váci Okmányirodához
beviszi, átvezetteti és lepecsételteti.
dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Beszámoló
Sződ község költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 79.§-ának megfelelően a
polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről. Tájékoztatott
a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatának időarányos
módosulásáról, a költségvetés
teljesítésének alakulásáról, a
tartalék-felhasználásról, valamint
a hiány és többlet összegének
alakulásáról.

Előirányzatok
alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Bevételek teljesülése:
Működési bevétel:
Felhalmozási bevétel:

656.966 eFt
667.760 eFt
297.458 eFt
181.822 eFt
100.530 eFt

A működési bevételek jogcímenként időarányosak. A felhalmozási bevételek a pénzügyi helyzet
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javulását eredményezték, mivel
fedezetet nyújtottak a hosszúlejáratú hitelek törlesztésére és
a felhalmozási kiadásokra. A sajátos bevételek teljesülését a helyi
adóbevétel határozza meg,
a gépjárműadó behajtására
tett szigorúbb intézkedések
eredménye most mutatkozik,
a teljesítés mértéke 72,6%-os.
Az önkormányzat 34.379 eFt
hiánnyal alkotta meg költségvetését, ez a szám a félév folyamán nem változott.

Hitelek igénybevétele
A működéshez az önkormányzat sem folyószámlahitelt,
sem munkabérhitelt nem vett
igénybe.

Kiadások teljesülése
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Működési kiadások:
Felhalmozási kiadások:

656.966 eFt
176.596 eFt
166.815 eFt
11.730 eFt.

A működési célú kiadások arányosak, de a felhalmozási kiadások
teljesülése elmaradt a tervezettől. Ennek oka, hogy a nyertes
pályázattal támogatott bel- és
csapadékvíz-elvezetési munkálatok
előrehaladása csak 3,5%-os.
Az önkormányzat 2009. június
30-án bevételi többlettel zárt.
Ezt az eredményt az első féléves bevételek túlteljesítése, és
pénzügyi műveletek – a tartalékolt pénzeszköz kedvezőbb
lekötése – hozta. A költségvetési tartalék értéke 135.130
eFt, ami jelentős összeg, a
mérleg főösszegének 21,2%-a.
Az önkormányzat 2009. I félévi pénzügyi beszámolójáról
Varga Jánosné könyvvizsgáló az
alábbi véleményt alkotta:
„Az Önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzete jó, rendelkezik jelentős pénztartalékkal,
ebből és a következő évi várható pénzügyi lehetőségekből,
az Önkormányzat hosszabb
távú céljai között a súly-pontok kijelölése koncepció fejlesztési terv kidolgozása meghatározhatja a község célszerű
fejlesztését. A működési és a
felhalmozási bevételek I. félévi túlteljesülése, a II. félévben
a felhalmozási bevételek teljesülése biztosítják a kiegyensú-

lyozott gazdálkodást, mert a
fejlesztési pénzek a működésbe kerülnek átcsoportosításra.
Megjegyzendő, hogy a működési bevételek továbbra sem
tudnak úgy növekedni, hogy
az eredeti költségvetési előirányzat szerinti hiány teljesen
lecsökkenjen. A község Fejlődését mutatja a felújításra, beruházásra fordított 9781 e Ft-ot
a tervezett nagy beruházások
teljesülése ütemében később
realizálódik. Az Önkormányzat fizetési kötelezettségének
eleget tett, kötelező és nem
kötelező feladatait ellátja, szállítói kötelezettségei jelentéktelenek, működési hitellel nem
dolgoznak.”
dr. Bojtayné B Gabriella
jegyző
(szövegmagyarázat: e=ezer)

Égetni vagy
füstölni?
Sződ Község Képviselő-testülete a többszörösen módosított
3/2002.(IV.04.) számú, helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
település tisztaságáról szóló rendeletében lehetőséget biztosít
és szabályozza az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetését.
Kivonat a rendeletből:
Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése
27.§
Avart és kerti hulladékot csak
telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad
égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az
égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot
(PVC, veszélyes hulladék stb.).
A szabadban tüzet gyújtani,
tüzelőberendezést
használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A
szabadban a tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad, s veszély esetén,

Önkormányzat
vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani. A
tüzelés, a tüzelőberendezés
használatának
színhelyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedési
megakadályozható, illetőleg a
tűz eloltható. A kerti művelésből keletkezett hulladékot
égetés útján derült égbolt és
szélmentes idő esetén a településen (Neveleken is) kedden:
12.00-20.00-ig; pénteken: 15.0020.00-ig lehet megsemmisíteni.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést. A
rendelet értelmében a fentebb
megjelölt napokon és időben
lehet a kerti hulladékokat
elégetni! Aki az előírásokat
megszegi – nem a megjelölt
időben illetve nem csak kerti
hulladékot éget (nem füstöl)
- szabálysértést követ el, és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy legyenek segítségemre
a notórius füstölők visszaszorítása érdekében. Aki azt
tapasztalja, hogy a környezetében valaki nem a megengedett napokon és időben, illetve
nem csak a kerti hulladékokat
égeti, jelentse az önkormányzat felé! Mivel két nappal
későbbi bejelentésre a hatóság nem tud lépéseket tenni,
ezért panaszukat csak akkor
tudjuk érdemben elbírálni, ha

a szabálysértésről dátumozott
fényképfelvétel készül. Bízom
abban, hogy a lakosság segítségével fel tudjuk deríteni
a füstölőket, s a kiszabandó
pénzbírság elrettentő erővel
szolgál.
dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Lakossági
tájékoztató
Változás a szelektív
hulladékgyűjtésben
A gazdasági válság éreztette
hatását a szelektív hulladékgyűjtés területén is.
A szelektív hulladékgyűjtést végző Sárvári HUKE
Kft. nem hosszabbította meg
az önkormányzattal kötött
szerződését, és a községben
működését megszüntette. Az
önkormányzat úgy gondolta,
hogy a jól működő szelektív hulladékgyűjtést tovább
kellene folytatni. Hosszas
tárgyalások eredményeként a
Remondis Duna Kft-vel sikerült
megállapodnunk abban, hogy
a kommunális hulladékgyűjtésen felül a szelektív hulladékgyűjtés feladatát is vállalják
községünkben. A társaság zsákos szelektív hulladékgyűjtést

Anyakönyvi hírek
2009. június 16. napjától
2009. szeptember 20. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma:

12

Halálesetek száma:
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