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Megszűnt az I. fokú építéshatóság Sződön
Önkormányzatunk 112 millió forintot nyert pályázaton
Farsangoltunk

Önkormányzat

Sződ Község Képviselő-testülete elfogadta
az önkormányzat 2009. évi költségvetését
KMOP-3.3.1/B-2008-0010 jelű pályázaton 112 millió forintot
nyert önkormányzatunk.
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2009. február 19. napján
megtartott ülésén elfogadta az
önkormányzat 2009. évi költségvetését.
A tervezett költségvetési
kiadás 656.965.588,- forint,
a tervezett költségvetési bevétel 622.586.766,- forint, a
tervezett költségvetési hiány
34.378.822,- forint.
A képviselő-testület legfontosabb feladatának – az előző
évekhez hasonlóan idén is – az
önkormányzat és intézményeinek zavartalan működését tartotta szem előtt a költségvetés
tervezésekor.
A központi normatív támogatások sajnos ebben az évben
sem fedezik az önkormányzat
intézményeinek
működési
költségeit. Az óvodára kapott
normatív támogatás összege
35.266.611,- forint, az intézmény elfogadott költségvetése pedig 61.739.468 forint.
Az általános iskolára kapott
normatív támogatás összege
46.160.580,- forint, az intézmény elfogadott költségvetése
pedig 99.936.910,- forint. A két
intézmény működtetésére az
állami normatíván felül az önkormányzatnak 80.249.187,forintot kell biztosítania. A
hiányt csökkenti az intézményi társulások címén kapott
normatív kiegészítés, mely
7.150.500,- forint, valamint a
sződi oktatási intézményekbe
járó csörögi gyerekek után, a
csörögi önkormányzat által fizetett hozzájárulás. A társulás
révén kapott normatív kiegé-
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szítés évről évre folyamatosan
csökken.
Az intézmények működési költségei felemésztik az
önkormányzat adóbevételeiből származó bevételeit is.
Karbantartásra, fejlesztésre
az önkormányzatnak ezért
plusz bevételi forrást kell biztosítania, amely mindezidáig
telekértékesítésekből, gazdasági-kereskedelmi
övezetek
értékesítéséből, valamint pályázaton elnyert támogatásokból származott. Ezek a lehetőségek azonban egyre jobban
szűkülnek.
A 2008. évi költségvetés
elfogadásakor a szociális normatív támogatás 15.731.310.forint volt, amely év végére
25 millió forintra növekedett.
Idén a szociális támogatásokra fordítható keret összege
16.461.581,- forint. Bízunk
benne, hogy az erre a célra
fordítható kiegészítő normatív
támogatások elérik, vagy meghaladják az elmúlt évi összeget,
hiszen jelentősen növekedett a
szociálisan rászorulók száma.
A növekvő támogatási igény
megnehezíti a Népjóléti és
Környezetvédelmi
Bizottság munkáját a támogatások
elosztásának és mértékének
meghatározásában.
Idén is szeretnénk a Hunyadi János Általános Iskola
tanulói részére térítésmentesen biztosítani a tankönyveket.
Az önkormányzat számára az
állami normatíva csak a helyi
oktatási intézmény tanulói
számára biztosít tankönyvtámogatást. Azok a sződi
diákok, akik más település ál-

talános iskoláit veszik igénybe,
a tankönyvtámogatásra is ott
jogosultak, hiszen a normatív
támogatás rájuk eső részét az
adott iskolát fenntartó önkormányzat kapja meg.
Amennyiben a szociális
keret lehetőséget biztosít, továbbra is szeretnénk a középés felsőfokú intézményekbe
járó tanulók részére támogatást nyújtani.
A képviselő-testület – az
előző évhez hasonlóan – ebben az évben is támogatja
az egyesületek és civil szervezetek működését. Jelentős
összeggel segítjük a Sződi Fórum Egyesület által szervezett
Gyermeknapot, és idén is meg
kívánjuk tartani a már hagyománnyá vált Falunapot.
Önkormányzatunk bevételeinek növekedését elsősorban a gazdasági-kereskedelmi
övezetekbe betelepülő vállalkozások iparűzési- és egyéb
adóbefizetései jelentik, jelenthetik. A képviselő-testület az
elmúlt években újabb jelentős
területeket jelölt ki számukra.
Sajnos a gazdasági válság nem
kedvez a beruházásoknak,
ezért az ebből származó bevételek egyelőre nem hozzák a
várt eredményeket.
Önkormányzatunknak több
millió forint kintlévősége van,
amelynek jelentős részéhez
még ebben az évben szeretnénk hozzájutni. Egy vállalkozó ígéretet tett, hogy még az
év elején tartozásának jelentős részét befizeti. Az ebből
származó bevételt az önkormányzat pályázati önrészként
kívánja felhasználni.

Sződiek Híradója

2009. évben tervezett fejlesztések,
beruházások
KMOP-3.3.1/B-2008-0010
jelű pályázaton 112.186.000,forintot nyert önkormányzatunk.
2008. évben Sződ Község Önkormányzata három jelentős
beruházás
megvalósítására
nyújtott be pályázatot. Ezek
között szerepelt a faluház felépítésére, a Szent István út és
mellékútjainak megépítésére,
valamint a belterületi belvízelvezetés megvalósítására benyújtott pályázat.
Három közül a belvíz-pályázaton sikerült eredmény
elérnünk. A beruházás teljes
összege 124.651.111,- forint,
melyhez 90%-os támogatást
kapunk, amelynek összege így 112.186.000,- forint.
Az önkormányzati önrész
12.465.111,- forint. A kivitelezés még ebben az évben megkezdődik, és az új vízelvezető
hálózat reményeink szerint
átadásra is kerül. Az önrészt
az önkormányzat a 2009. évi
költségvetésében biztosította.

Nem a teljes Dózsa Gy. úton
lesz betonbéléses az árok
Az elnyert támogatás a belvízzel veszélyeztetett területek
gondjainak megoldására ad lehetőséget. A pályázat benyújtásakor a 2000. évi belvízkárok
mellett figyelembe vettük,
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Önkormányzat
hogy a csapadékvíz elvezetésére csak a Sződrákos-patak
jelentett megoldást, mivel a
Tece-patak rekonstrukciója
még nem készült el.
A beruházás magába foglalja a Dózsa György úton a
templomtól a Hunyadi utcáig
terjedő szakasz kiépítését,
továbbá a Mártírok útja 90.
szám melletti vízelvezető árok
megszüntetését és kiváltását,
valamint az érintett területek
csapadékvizének a Sződrákospatakba történő bevezetését.
A Dózsa György út érintett
szakaszán a vízelvezető árkok
mindkét oldalon betonbélést
kapnak, akárcsak Mártírok
útjának vége mellett megépítendő, és a butiksor mellett
a labdarúgó pálya felé vezető
árkok.
A Dózsa György úti szakaszon a belvíz és csapadékvíz
az orvosi rendelő telkén zárt
csővezetéken folyik majd a
labdarúgópálya melletti árokba, ahonnan nyílt árkon illetve
csővezetéken keresztül jut el a
Sződrákos-patakig.
A részletes tervek a polgármesteri hivatalban megtekinthetők.

További tervezett
fejlesztések, beruházások
» Reményeink szerint még ebben az évben elkészül a Dózsa György út felújítása az

A kátyúkra nem a táblák
jelentik a megoldást
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M2 úttól a templomig terjedő szakaszon, mely magában foglalja az új buszmegállók kialakítását, az óvoda
előtti parkoló, valamint az
óvoda és az iskola előtti
gyalogátkelőhelyek megépítését is.
» Ígéretet kaptunk, hogy még
ebben az évben, de legkésőbb 2010-ig megépül a
Sződ–Sződligeti vasúti megállóhoz tervezett új P+R
parkoló, mely magába foglalja a buszfordulót, gépjárműparkolót és a kerékpártárolót is.
» A szennyvíztisztító telep
környékén lakók közül többen jelezték, hogy a nyári
időszakban többször kellemetlen szag érezhető a területen. Hogy a későbbi-

»

»

»

Szakértők vizsgálják a
szennyvízkezelést
ekben ez a szaghatás ne
jelentkezzen, felkértem egy,
ezen a területen jártas, szakértő céget, hogy vizsgálja ki, mi okozza a jelenséget, és keressenek alkalmas
megoldást. Az előzetes felmérés alapján a cég munkatársa megállapította, hogy a
felmerült gond megoldható, mégpedig – ígérete szerint – úgy, hogy az a Sződi
Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. számára többletköltséget nem jelent.
» Az őszi és téli csapadékos
időjárás nem tette lehetővé,
hogy a Határ út, valamint a
Mártírok útja végén, a Sződrákos-patak fölé a hídeleme-

»

»

»

ket elhelyezzük. Az előkészítő munkálatokat elvégeztük,
és ha az időjárás lehetővé teszi, a hídelemeket mindkét
helyszínen felszereljük.
Az önkormányzati intézmények és a Sződi Szennyvízés Hulladékkezelő Kft. telefonköltségei jelentős kiadási
tényezői a költségvetésnek,
ezért felvettük a kapcsolatot
a T-Mobile szolgáltatójával,
hogy vizsgálja meg, milyen
megoldásokat tudnak ajánlani a telefonköltségek csökkentése érdekében.
A tárgyalások eredménnyel
zárultak, a szerződést megkötöttük. Ezzel a szerződéssel nemcsak a telefonköltségeket sikerült csökkenteni,
hanem az önkormányzat elérhetősége is jelentősen javul, hiszen a meglévő két
vezetékes vonal mellé, még
két mobil-telefonvonal is létesül.
Nem mondtunk le a faluház
megvalósításának szándékáról, valamint az ehhez kapcsolódó játszótér, park, és
piac kialakításáról sem. Kiemelt figyelemmel kísérjük
az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Reményeink szerint még a tavasz
folyamán kiírásra kerül
olyan pályázat, amely elősegítheti a beruházások megvalósulását.
Terveink között szerepel a
buszmegállók átépítése. Az
előkészületek folyamatban
vannak.
A Vác–Gödöllő Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi
Társulattal közösen pályázatot kívánunk benyújtani
a Tece-patak medrének további rekonstrukciójára.
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket az
óvoda és az iskola kazánjainak, nyílászáróinak cseréjére, a tornaterem világításának korszerűsítésére, a
Szent István út és mellékútjainak aszfaltozására, vala-
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mint minden olyan területre vonatkozóan, amely Sződ
község fejlődését segíti elő.

A Tece-patak kotrására is
pályázni kell
Minden pályázathoz szükséges az önrész biztosítása. A
képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek figyelembevételével dönti el, melyik
pályázaton veszünk részt. A
pályázati önrészek biztosítására a képviselő-testület a 2009.
évi költségvetésében 20 millió
forintot különített el.

Megszűnt az I. fokú
építéshatóság önkormányzatunknál
2009. február 28. napjával
megszűnt az I. fokú építéshatóság önkormányzatunknál.
Hosszú éveken keresztül
Sződ Község Önkormányzata
ellátta ezt a feladatot, és lehetőségeihez mérten mindent
megpróbált megtenni, hogy a
lakosság érdekében ezt a jogkört megtartsa.
Az új Építési Törvény azonban két főállású építészmérnök foglalkoztatását írja elő,
és ezt az önkormányzat anyagi
helyzete nem teszi lehetővé.
Az I. fokú építési hatósági
jogkör megtartása érdekében
Sződligettel közösen kerestük
a megoldást. Eleinte úgy tűnt,
sikerrel járhatunk, a törvény
alapos tanulmányozása után
azonban kiderült, hogy közös
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Önkormányzat
elképzelésünk nem valósítható
meg. Kénytelenek voltunk a
jogkört Vác hatóságának átadni.

Nevelek
településrész
A 2008. december 7. napján
megtartott népszavazás eredményétől függetlenül Sződ
Község Képviselő-testülete
változatlanul meg kívánja
építeni a Szegfű és Ősz utcák
szilárd burkolatát. Ezzel kapcsolatban a tervek elkészültek,
melyeket engedélyezés céljából a közútkezelő hatósághoz
továbbítottunk. Amennyiben
az engedélyt megkapjuk, a
településrészen
befektetést
végző gazdasági társaság –
írásbeli ígérete szerint – az
építési munkát a tervek szerint
elvégzi.
Sződ területén két T-Mobile
átjátszó-torony kerül megépítésre a jobb vételi lehetőség
érdekében – az egyik a szenynyvíztisztító teleppel szemben,
a Sződrákos-patak túloldalán,
a másik Nevelek településrészen, a Tél utca végén, a vasút
mellett. A képviselő-testület illetékes bizottságai – beleértve
a Településrészi Bizottságot
is – a tornyok létesítését meg-

tárgyalták, a testület javaslataik
figyelembevételével döntött
azok megépítéséről. A Településrészi Bizottság azzal a feltétellel fogadta el a neveleki átjátszó-állomás létesítését, hogy
a terület bérleti díját – amely
évente 1.100.000,- forint – az
önkormányzat a településrész
fejlesztésére fordítja. A kérést
a képviselő-testület elfogadta.

Lakossági levél
Nevelek leválásával
kapcsolatosan
Nevelek településrész leválásával kapcsolatban írásban
fordult hozzám egy neveleki
lakos.
Idézet a levélből:
„Többedmagammal jelen voltam a
legutóbbi Nevelek településrészen
tartott lakossági fórumon, melyen
tájékoztatást kaptak a megjelentek a december 7-i népszavazással
kapcsolatban a két érintett önkormányzat polgármesterétől. Itt a
sződi polgármester kijelentette, hogy
a 2008. évben bíróság által felkért
szakértő – aki elfogulatlanként
reális külterületi egységet határoz
meg, melyet Sződ községnek át
kellene adnia Göd városának a folyamatban lévő bírósági eljárásban

is figyelemfelhívásul, hogy a neveleki
lakosok – sződi önkormányzatra
kötelező erejű – ügydöntő véleményét mennyire nem veszi figyelembe
a sződi polgármester és képviselőtestület.”
A lakossági észrevételre az
alábbi választ adtam:
„Sződ községben születtem, és
azóta is sződi lakos vagyok. A községi ügyekkel 1990-ben kezdtem
el foglalkozni, mint a Sződi Fórum
Egyesület elnöke, 1994-től önkormányzati képviselőként a Pénzügyi
Bizottság elnöke voltam. 19982001 között, mint alpolgármester
tevékenykedtem.
2001-ben választott Sződ lakossága először polgármesternek, mely
tisztet azóta is betöltöm.
Sződ érdekeit a legjobb tudásom
szerint képviseltem, és a lehetőségeimhez képest mindent megtettem

FELHÍVÁS
TISZTELT SZŐDI LAKOSOK !
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. március
1. napjától az I. fokú építés-hatósági feladatok ellátása
a körzetközponti jegyző – Vác – jogkörébe tartozik.
Ennek értelmében az elvi engedélyezést, az építési,
használatbavételi, bontási és telekalakítási eljárást a Váci
Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya folytatja le:

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy jogszabályi változások következményeképpen a telepengedélyezési
eljárást lefolytató hatóság a kistérségi központi jegyző.
Az április 1-től hatályba lépő 358/2008.(XII. 31.) Kormányrendelet értelmében az eljárást a Váci Polgármesteri
Hivatalnál kell kezdeményezni.

» Új lakóépület építése esetén a tervből két példányt továbbra is a sződi polgármesteri hivatalban kell leadni, melyet a Tervtanács véleményez – havonta egyszer,
minden hónap 10–15-e között.
» A Tervtanács véleményével ellátott tervdokumentációt az ügyfél viszi be a váci építéshatósághoz (Harmatos Tünde előadó, tel.: 27/513-421).
» A lakóépület-bővítés, toldaléképítés, átalakítás, felújítás, medenceépítés, lakóépület- és melléképület-bontás
a váci építés hatósághoz tartozik.
» A jóváhagyó határozatot, a jogerős határozatot és terveket a váci hivatalától kapja meg az ügyfél.
» Használatbavételi engedélyezési eljárást közvetlenül a
váci hivatalnál kell kezdeményezni.
» Építkezésekkel kapcsolatos panaszok elbírálója Vác.

dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Telepengedélyezési eljárások
változásai
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– szakvéleményét nonszensz módon
nem fogadja el, és egy négyzetméter
külterületet sem ad át Gödnek
Nevelek településrésszel. Ezen álláspontját a sződi polgármesternek
a lakossági fórumon elhangzottak
alapján a sződi képviselő-testület is
osztotta.
Kérdezem a polgármester Urat,
hogy jelenleg is fenntartja-e ezen véleményét, és továbbra is hátráltatni
akarja-e a neveleki lakosok gödi
városlakókká válását?
A gödi polgármester kijelentette,
hogy Göd vezetése elfogadja a szakértő véleményét, és nem fog fellebbezni az elsőfokú bírósági döntés ellen,
így jóval hamarabb csatlakozhatnak Gödhöz a nevelekiek.
Amennyiben válaszlevelében nem
látom reményét Nevelek Sződtől
való leválásának segítésében, úgy
jelen levelemet az Ön válaszlevelével együtt megküldöm dr. Sólyom
László Köztársasági Elnök Úrnak

Sződiek Híradója
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Önkormányzat
Sződ község fejlődése, és a lakosság
érdekeinek érvényesítése érdekében,
és a jövőben is ezt kívánom tenni.”
Válaszomat a neveleki lakos
nem tartotta kielégítőnek, és
azt kérte, hogy a választ ne
a neveleki címre postázzuk,
hanem az általa megadott gödi
címre.
Úgy gondoltam, hogy álláspontomat már többször kifejtettem – elég egyértelműen.
Ismételt véleményemet nem
küldeném el a megadott gödi
címre, hanem itt, a Sződiek
Híradójában teszem közzé.

A Nevelek településrész
leválásával kapcsolatos népszavazás 2003-ban történt. A
népszavazás kiírása előtt megkértük Göd képviselő-testületének befogadó nyilatkozatát,
amelyet meg is kaptunk. A
nyilatkozatban a területátadással kapcsolatban semmiféle
többletigény nem szerepelt.
Ennek értelmében a 2003-ban
érvényben lévő, vonatkozó
törvény szerint kívánunk eljárni, és véleményem szerint ezt
annak idején Göd képviselőtestülete is így képzelte el.

Önkormányzati Hírek
Sződ Község Képviselőtestülete 2009-ben eddig
három ülést tartott, két rendeletet alkotott és tizenkét
határozatot hozott.
2009. január 29-i ülésén
korábbi rendeletének visszavonása mellett a testület új
rendeletet alkotott a közterület
használatáról, és megismerte
a 2009. évi költségvetés fő
számait, a várható költségvetési hiányt. A polgármester
úr arra kérte a képviselőket,
hogy a költségvetés bizottsági
és testületi tárgyalásakor is a
takarékosság és a működés
biztosítása legyen a fő cél. A
testület megtárgyalta és elfogadta éves munkatervét, a
bizottsági
munkatervekkel
együtt. Az egyéb napirendi

pontok között a polgármester
úr hivatalosan is tájékoztatta
a képviselőket a belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztésére benyújtott pályázat kedvező elbírálásáról. Az
önkormányzat több, mint 112
millió forint uniós pénzhez
jutott, amelynek segítségével
a település központjának – a
templomtól a Hunyadi utcáig
terjedő szakasz – csapadék- és
belvíz-elvezetése megoldódik.
A képviselők megismerhették
a P+R parkoló megvalósításának szerződéstervezetét és
ütemezését. A tizenhárom
település – többek között
Abony, Abertirsa, Verőce –
részvételével megvalósuló beruházás várható befejezésének
ideje 2010 decembere.

LOMTALANÍTÁS
A Remondis Kft. Sződ község közigazgatási területén
(Nevelekben is) ebben az évben is két napot biztosít
lomtalanításra:
2009. június 6-án és
2009. november 14-én.
Juhász István falugazda
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Azt nem tudom elfogadni,
hogy a 2003-ban megtörtént
népszavazás után a 2004. évtől hatályos törvények szerint
járjunk el, hiszen akkor 2003ban még érvényben nem lévő
törvények alapján kellett volna
megegyeznünk.
Nevelek lakossága érdekében
képviselő-testületünk
– a 2003. évi vonatkozó
törvényekben foglaltaktól eltérően – külterület átadására
is javaslatot tett, melyet Göd
képviselő-testülete nem fogadott el, mert kevésnek találta
annak nagyságát.
A 2009. február 12-i testületi
ülésen az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének előzetes
megtárgyalására került sor.
Az ülésen meghívottként
részt vettek az intézmények
vezetői, akikhez a képviselők
kérdéseket intézhettek. Jelen
voltak továbbá a társadalmi
szervezetek vezetői is. A testület részletesen megismerte a
költségvetést, melyet a visszafogott gazdálkodás jellemez.
Az egyéb napirendi pontok
között lakossági kérelmek
megtárgyalására, és az előző
ülésen még el nem fogadott
bizottsági munkatervek jóváhagyására került sor.
A 2009. február 26-i ülés
két részből állt. 18.00 órától
összevont testületi ülésen
tárgyalta meg a sződi és
csörögi képviselő-testület a
közös fenntartású oktatási
intézmények – óvoda, iskola – költségvetését, melyeket
mindkét testület határozattal
elfogadott. A csörögi testület
távozása után a sződi képviselő-testület elfogadta és megalkotta az önkormányzat 2009.
évi költségvetését, amelynek
főösszegei az alábbiak szerint
alakulnak:
» önkormányzat kiadás:
656.965.588,- Ft,

Sződiek Híradója

Engem Sződ lakossága
választott meg a település polgármesterének. Szükségszerű,
hogy Sződ érdekeit képviseljem, és községünk érdekében
a legjobb tudásom szerint
járjak el. Ezt kívánom tenni a
jövőben is.
Sződ Község Önkormányzata és a magam nevében
minden sződi lakosnak
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok!
Hertel László
polgármester

» önkormányzati bevétel:
622.586.766,- Ft,
» tervezett hiány:
34.378.822,- Ft.
A Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. kiadásainak
fedezésére az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is önkormányzati támogatásra szorul.
A képviselő-testület a hiány
csökkentése érdekében megtakarító-intézkedéseket tett, az
intézmények által előterjesztett
költségvetéseket
jelentősen
csökkentette,
fejlesztéseket
beruházásokat csak a pénzügyi helyzet javulása esetén
engedélyez. A költségvetés
elfogadását követően lakossági kérelmek megtárgyalására
került sor.
dr. Bojtayné B Gabriella
jegyző
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Új rendelet a közterület használatáról
Sződ Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a többször módosított
rendelet
visszavonásával
egyidejűleg
id jűl
megalkotta
lk
az
1/2009. (I.30.) számú közterület használatáról szóló
rendeletét, mely február
1-től hatályos.

IMPRESSZUM

A közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos
hatósági feladatokat a polgármester látja el, vagyis a közterület használati engedélyeket
a polgármester
l á
úúrhoz
h kell
k ll cíí
mezni. Fontos változás, hogy
hirdető-berendezés ill. kirakatszekrény elhelyezése esetén
két példányban helyszínrajzot
kell benyújtani a berendezés
helyének pontos megjelölésével, méretezésével, valamint
két példányban terveket –
nem tervezői –, melyen a méretarány, szín, betűmotívum is
szerepel. Lakossági tűzijáték
rendezését az esemény előtt öt
nappal be kell jelenteni, melyhez csatolni kell a szakhatósági
engedélyeket is. Mozgóárusítás, vásározási tevékenység
előzetes hozzájárulás formájában, csak hatósági engedéllyel
rendelkező, és az erre a célra
rendszeresített, kultúrált megjelenésű (az árusítás idején
rögzített, és járó motort nem
használó) autóból történhet.
Sátras vagy pavilonos árusítás
csak ünnepi alkalmakkor – búcsú, falunap –, az erre a célra
kijelölt helyen engedélyezhető.
A közterület-használati engedély iránti kérelemhez az en-
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gedélyező hatóság felhívására
be kell mutatni a közterületen
folytatni kívánt tevékenység
gyakorlására jogosító okiratot,
okiratokat.
ki
k A kérelem
ké l
a mini
denkor hatályos illetéktörvény
alapján beadványi illetékköteles.
Az, aki közterületet engedélyhez kötött esetben
engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a
szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően a díjfizetési
éés h
l állí á i kkötelezettség
l
é
helyreállítási
alól sem mentesül. A be nem
fizetett közterület-használati
díj utólagos behajtása tekintetében az adóigazgatás általános
szabályait kell alkalmazni.
A választási kampány ideje
alatt a közterületen elhelyezett
propaganda-anyagok eltávolítása annak a kötelessége, aki
azt elhelyezte, vagy akinek az
érdekében azt elhelyezték. A
plakát eltávolítását legkésőbb
a szavazást követő 30 napon
belül el kell végezni. Épület
falán, kerítésén, közterületen
hirdetési, reklámozási céllal
elhelyezett hirdető-berendezésen csak annak tulajdonosa
hozzájárulásával szabad plakátot elhelyezni. A községképi
szempontból nem megfelelő;
a közterületen engedély nélkül
elhelyezett; a feleslegessé vált
hirdető-berendezést és plakátot – a felszólítást követő 8
nap elteltével – a polgármester
a tulajdonos költségére eltávolíttathatja, és intézkedhet az

eredeti állapot helyreállítása
felől.
Az ügyfél az ügy érdemében
hozott I. fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezés
joga megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.
A fellebbezést a határozat
közlésétől számított 15 napon
belül lehet előterjeszteni Sződ
Község Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez.
A
közterület engedély nélküli
használata szabálysértés elkövetője 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Azt
az árut vagy hirdetményt,
amelyre nézve a szabálysértést
elkövették, el kell kobozni.
A szabálysértési ügyben az
önkormányzat jegyzője jár

el mint I. fokú szabálysértési
hatóság.
A közterületi bontás a jegyző
hatásköre, aki előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.
Amennyiben az engedélyben
foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek
minősül, kivéve, ha a határidőt
meghosszabbították. A burkolatbontás után a felbontott
úttal azonos teherbírású és
minőségű
pályaszerkezetet
kell építeni.
A közterület-használat díjai
az infláció arányában emelkedtek.
A rendelet teljes szövege, a
díjfizetési tételek és a kérelemnyomtatvány az önkormányzat
honlapjáról letölthető (www.
szod.hu).
dr. Bojtayné B. Gabriella

Anyakönyvi hírek
2008. december 2. napjától
2008. február 28. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

10

Házasságkötések száma:
Halálesetek száma:
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Sződiek Híradója – Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin. Kiadja: Sződ Község Önkormányzata, 2134
Sződ, Dózsa György út 216. (tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila,
Molnár Tímea, Kemenczeiné Rácz Magdolna. A lapszám fotóit Juhász István, Kolumbán Attila, Pál László, Szabados
Ferenc, Puchner László és Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A
szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat 2009. március
17-én került lezárásra. Tördelés: Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Tribett Racing Kft.
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Egy népszavazás margójára
2008. december 9-e és 15-e
között Nevelek hovatartozásával kapcsolatban kiírt helyi népszavazás eredményét
Sződ település honlapján
119 hozzászóló kommentálta, a véleményeket március
elejéig több mint 1800-an
olvasták.
Oldalunkon az olvasói
hozzászólásokból
tallóztunk (a közölt írások az eredetiek rövidített változatai).
Aki már régóta él itt Neveleken az látja, mennyire kiépült
Sződ! Valami miatt szegény
sződi polgármester is megnyert két választást, elég sokat tett a faluért! Én igennel
szavaztam, mert úgy érzem,
ezek után már elkezdődhettek
volna a fejlesztések Neveleken
is! Nevelek tényleg távol van
Sződtől, de egy kis időn belül
ez a két település teljesen öszszeolvadt volna! Akkor pedig,
ha nő a lakosok száma, már új
intézményekre is szükség van!
Biztos vagyok benne, hogy
buszjáratot is indítottak volna,
hogy a gyerekeink eljussanak
óvodába, iskolába.
Viola
Tisztelt Sződiek! Semmi bajunk a településsel, sem az ott
lakókkal. Bennünket mindig
szívesen fogadtak mindenhol,
mind az önkormányzatnál,
mind a postán, orvosnál...
Köszönjük! De kérem, értsék
meg, ha Sződön „Kánaán”
lenne, akkor sem tudnék odatartozni, mert MESSZE van.
Ezen egyszerű oknál fogva
nem tudunk részt venni a falu
életében.
Persze mindenki tudta, hova
költözik, amikor telket, nyaralót, házat vett Neveleken.
Tudtuk, hogy nem lesz út és
csatorna egyhamar, de arra
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nem számítottunk, hogy „senki földje” lesz.
Család
Az én gyermekem a sződi
óvodába jár és mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy ha
megteheti, vigye oda a gyermekét! Van összehasonlítási
alapom, mi is Gödön kezdtük,
és önhibánkon kívül kerültünk
el onnan. Nem kell elhozni a
gyerekeket ebéd után, mivel
napközi otthonos óvoda. Akinek van kisbabája, az tudja,
milyen borzasztó, hogy mikor
a pici aludna, akkor kell a nagyobb gyerekért elindulni és
elhozni! Egyébként mást is ismerek, akinek szintén ide jár a
gyereke, és hasonló véleménye
van, mint nekem! Ők is neveleki lakosok. Az oviba való
átjutást természetesen autóval
oldjuk meg, de egyáltalán nem
borzalmas átkelni a kiserdőn,
nem kell hozzá semmilyen
„túlélő felszerelés”! Aki régóta
itt él Gödön, az tudja, a kiserdőn átvezető út mindig is ilyen
volt!
Kislány
Én tizenkét évvel ezelőtt vettem a Tél utcában egy telket,
abban a reményben, hogy
itt fogok élni. Már akkor is
tudtam, hogy ez a terület egy
„mostohagyerek”. Az elszigeteltségével lett nekem olyan
vonzó! Sajnos családi okok miatt ez egy álom maradt, és így
csak egy eladó teleknek lettem
a tulajdonosa. Ennek ellenére
remélem, hogy Göd jó gazdája
lesz ennek a területnek, és meg
tudják majd köszönni azoknak
az embereknek a szavazatát,
akik így döntöttek! Sok sikert
kívánok mindenkinek!
Tóth Tibor

hogy Sződ a cím, de Gödhöz tartozik, ott kell intézni
mindent… Akkor még az
utcánkban csak hárman éltek
állandóra bejelentve. Mi akkor
estünk pofára, amikor a gyereket le akartam vinni a gödi
oviba.. Mi nem spekuláltunk,
egyszerű kispénzű fiatal házaspár voltunk, aki örült, hogy
egy nyugalmas helyen vehetett
telket, és megdöbbentünk,
amikor el kellett „sétálnunk”
Sződre állandóra bejelenteni
magunkat, és egyéb ügyesbajos dolgainkat elintézni. Ha
talán akkor tájékozódom hivatalosan is a helyzetről, meggondolom az ideköltözést,
mert nem kis utakat jártunk
be, hogy Gödön elintézhessük
az ügyes-bajos dolgainkat.
Moni
Mindenki úgy beszél, mintha
nem látta volna, hogy milyen
környezetben vesz telket, épít
házikót. Amikor megvette
akkor is messze volt a bölcsi,
óvoda, iskola, orvosi rendelő
stb., de milyen jól jött, hogy
viszonylag kedvező áron hozzájutott az ingatlanhoz, sőt
ingatlanokhoz. Most meg nagyokat pislogva csodálkoznak,
hogy nem teremtettek a kb.
500 lakosú Nevelek köré teljes
infrastruktúrát!?!. Ezzel persze nem azt mondom, hogy
másszunk vissza a fára, ne
tegyünk semmit, de azt nem
értem, hogy mit vártak Sződ
önkormányzatától, mit tegyen
értünk, hiszen mi magunk sem
tudtuk eldönteni, hogy hová
szeretnénk tartozni. Persze,
hogy nincs identitástudatunk,
mivel pár éve költöztünk ki
az élhetetlen nagyvárosokból, gondolva arra, hogy egy
csendes, tiszta környezetben
nyugodtan élhetünk. De úgy
látom, a többség mégis visszavágyik a városba. Azt hiszem
ez most sikerült nekik.
Nyár

Mi 1997 óta lakunk itt, és úgy
vettük meg a telket, hogy igaz,
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Én már 9 évvel ezelőtt is úgy
vettem meg a telket, hogy
azt mondta az eladó, hogy
hamarosan Gödhöz csatolják
ezt a részt. Sződi rendezvényen soha nem vettünk részt,
egyrészt, mert messze van,
másrészt, mert nem érdekelnek ezek a dolgok. Én csak
nyugodt életet szeretnék itt, és
azt, hogy a gödi intézményekbe befogadják a gyerekeimet,
hogy a megfelelő orvosi ellátást a gödi intézményekben
megkapjam. Igen, inkább
szeretnék gödi városlakó lenni… ennek minden vonzatával
együtt.
Inkább gödi
Sződ több mint 700 éves falu.
A régi belterületen, ha jól számolom, csak 5 éve van normális aszfaltút. Kivártuk. Az
őseink is rossz utakon közlekedtek. Ahonnan a nevelekiek
jönnek, vélhetően már teljes
az infrastruktúra, és jó lenne,
ha ez a „teleknél” is adottság
lenne. Ez a különbség az ország egyes települései között.
Vannak gazdag városok és
szegényebb falvak.
Banderas
Szerintem, mielőtt megvettétek a telketeket, házatokat
informálódtatok, és láttátok,
hogy Nevelek nem Gödön
van, de nem is Sződ szívében.
Szerintem itt a nagy többség
csak okoskodik, az állandó
lakcím meg valahol másutt
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van… Ez így csak ingatlanspekuláció.
Jumbó
A polgármester úr és a képviselő-testület kötelessége a
község érdekeinek képviselete,
s eddig ezt ők meg is tették.
A gond csupán ott van, hogy

akár Nevelek, akár korábbiakban Csörög nem volt, s ma
sem a község szerves része,
csak közigazgatásilag tartozott
oda.
Rinpoce
Köszönetet szeretnék mondani a polgármesteri hivatal dol-

gozóinak! Munkájukhoz sok
erőt kívánok a továbbiakban.
Sződnek valószínűleg könynyebb lesz Nevelek nélkül, egy
gonddal kevesebb… Kíváncsi
vagyok, Göd mennyire fogadja be az új településrészt?
Kiváncsi

Félidőben, avagy mi történt
az elmúlt két évben?
„Mi nem csak ígérünk, hanem teljesítettünk is.”

A bővített ravatalozó

Az óvoda új szárnya
Az elmúlt önkormányzati
képviselő-választás
óta
több, mint két esztendő telt
el, és még bő másfél év áll
a jelenlegi testület előtt a
ciklusprogram teljesítésére.
Milyen ígéretek szerepeltek
a megválasztott képviselők
választási plakátján?
2006 októberében két nagyobb
beruházás, az óvoda bővítése
és az új faluház építése szerepelt terveink között. Az óvoda
új szárnya nevelőtestületi szobával és tornateremmel 2007
augusztusában került átadásra,
de ekkor készült el az óvoda
régi szárnyának külső hőszigetelése is. Az önerős beruházás
értéke több, mint 50 millió
forint volt.
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A faluház megépítéséhez a
testület keresi a pályázati lehetőségeket. A 200 millió forintot meghaladó beruházáshoz
az önkormányzat jelentős
önerővel rendelkezik, de valamennyi rendelkezésre álló saját
forrást és tartalékot nem lenne
szerencsés

egyetlen terv megvalósítására
költeni.
Térjünk vissza a két évvel ezelőtti választási plakát szövegére! „Elsődleges feladatunknak
tartjuk községünk zavartalan
működésének biztosítását.” Ha
sorra vesszük a térség településeit, megállapíthatjuk, hogy
szinte Sződ az egyetlen olyan
közöttük, mely nem adósodott
el az utóbbi években. Elsősorban földrajzi adottságait jól
kihasználva tett szert jelentős
bevételekre. Az elmúlt két
évben sem kellett működési és
bérhitelt felvennie, és nem
volt szükségg
önkorr mány-
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zati kötvény kibocsátására
sem. Az intézmények zavartalan működésén túl a szükséges
eszközfejlesztések is rendben
megtörténnek.
Rövid távú céljaink között
szerepelt a ravatalozó épületének felújítása, mely a teljes
átépítést követően 2008 őszén,
közel 12 milliós beruházást
követően sikeresen lezárult.
Az új településrészek útjai
egy részének korszerűsítésére
még a tél beállta előtt sor került, így időarányosan ez a kötelezettségvállalás is teljesült.
képviselő-testület
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