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A Hunyadi János
Általános Iskola
épületenergetikai
korszerűsítése 60%-os
energia-megtakarítást
eredményezett
2011. szeptemberében befejeződött a Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítése. A 70 millió forintos beruházásra a KEOP5.3.0/A09-2010-0180 számú
pályázaton 75%-os támogatást nyert el az önkormányzat.
A beruházás során az épület
külső hőszigetelése, a nyílászárók és a gázkazán cseréjét végezték el. A képviselő-testület
ettől a beruházástól jelentős
energia-megtakarítást remélt
– nem hiába. A fűtési időszakban a fejlesztésnek köszönhetően az iskola gázfogyasztása
az előző évekhez képest több
mint 60%-kal csökkent.

Pályázatok
Önkormányzatunk benyújtotta a Dózsa György úti óvoda
épületének két csoportszobával való bővítését célzó pályázatot, melyet a hiánypótlásokkal együtt befogadtak. Reméljük, rövidesen eredményt hirdetnek. Amennyiben sikerrel
járunk, még idén szeretnénk
megkezdeni a munkálatokat.
A beruházás értéke 120 millió
forint, melyre 90%-os támogatást lehet elnyerni.
A polgármesteri hivatal felújítására és energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázati
kiírás – reméljük – rövidesen
megjelenik. A pályázat előkészítése folyamatban van, a felújítási tervek elkészítése megkezdődött.
Továbbra is figyelemmel
kísérjük a játszóterek, utak,
közterek építésére kiírt, valamint minden egyéb pályázatot, amely községünk további
fejlesztésére nyújt lehetőséget.

Az óvodabővítés látványtervei

Önkormányzati
segítséggel idén több
mint 30 munkanélküli
jutott munkához
A szociális keret drasztikus
csökkentése egyre kevesebb
lehetőséget nyújt az önkormányzat számára, hogy a szociálisan rászorulókat segélyezze. Ezért minden lehetőséget
kihasználunk, hogy azokat az
embereket, akik munkanélküliek lettek, valamilyen formában munkához juttassuk, és ez
által javítsunk a rendkívül nehéz életkörülményeiken.
Az önkormányzatnak kevés anyagi lehetősége van
azok támogatására, akik kiestek a munkából, munkahelyet
önhibájukon kívül nem találnak, ezáltal teljesen ellátatlanok, vagy pedig rendkívül szerény anyagi támogatásban részesülnek.
Amennyiben a Munkaügyi Központtal együttműködnek, aktív korúak ellátására az önkormányzatnak 55 év
felett rendszeres szociális segély (22.800 forint/hó), az 55
év alatti személyeknek foglalkoztatást helyettesítő támogatás formájában van lehetősége
segítséget nyújtani. Ez utóbbinak összege 6.000 és 20.000
forint között lehet havonta, a
család jövedelmi viszonyának
függvényében. Önkormányzatunknak az a célja, hogy minél több munkanélkülit segítsünk vissza a munka világába.
A kormány közmunkaprogramja lehetőséget adott olyanok munkához jutására is,
akiknek elhelyezkedése a mun-
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kaerőpiacon szinte reménytelen lett volna.
Változatlanul kérjük azon
sződi lakosok önéletrajzait,
akik munkanélkülivé váltak.
A közmunkaprogram csupán
szerény anyagi lehetőséget biztosít, így egy fiatalnak nem lehet életcélja, hogy folyamatosan ebben maradjon. Áthidaló megoldásnak azonban mindenképp megfelel, ugyanis, ha
valaki időközben munkát talál,
minden következmény nélkül
kiléphet a programból.

Várhatóan még 2012ben megnyitja kapuit
Sződön az új Gödöllői
Coop Áruház
A Gödöllői Coop vezérigazgató asszonyától érdeklődésemre azt a tájékoztatást kaptam, hogy a középső presszó
helyén még ebben az évben
szeretnék átadni az új Gödöllői Coop Áruházat. A vezérigazgató asszonynak az volt a
kérése, hogy legyek segítésére
az új élelmiszer áruház munkaerő-toborzásában. Önkormányzatunkhoz várjuk olyan

A volt presszó telkén még
idén felépül az új COOP
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helyi lakosok önéletrajzait,
akik boltvezetői, illetve eladói
végzettséggel rendelkeznek. A
benyújtott önéletrajzokat továbbítjuk a Gödöllői Coop részére.

Hol tart Sződ és Göd
egyeztető tárgyalása
Nevelek ügyében?
Több mint 9 éves pereskedés
után úgy néz ki, hogy sikerült megállapodnia Sződ Község és Göd Város Önkormányzatának Nevelek ügyében. Amennyiben a peren kívüli megállapodást a bíróság
is elfogadja, elhárult az akadálya annak, hogy 2014-től Sződ
Nevelek településrésze Göd
Városához csatlakozzon.
A megállapodás részleteiről, és annak tartalmáról a következő Sződiek Híradójában
részletesen tájékoztatom Sződ
lakosságát.

Kemény árat fizetnek
a közvagyon rongálói
Az elmúlt időszakban Sződ
belterületén több helyen is
megrongálták a közvagyont.
Összetörték a polgármesteri hivatal előtti téren álló padot, tönkretették a labdarúgópálya fedett cserepadját, öszszefirkálták a buszmegállót és
a felújított iskola tornatermének falát, lerugdossák az utcanévtáblákat, elforgatják az útbaigazító táblákat, megrongálják a játszóteret. Nem sajnáljuk az időt és energiát arra,
hogy ezeket a rongálókat kézre kerítsük. Sikerült megtalálnunk azokat, akik összetörték
az önkormányzati téren álló
padot, a sportpálya fedett cserepadját, és akik összefirkálták
a nemrég kifestett buszmegálló falát és a tornaterem falát.
A padrombolóknak és a labdarúgópálya cserepadját megrongálóknak
felajánlottam,
hogy amennyiben az okozott
kárt megtérítik, vagy helyreállítják az eredeti állapotokat,
nem teszek feljelentést. A rongálók ígéretet tettek, hogy az
általuk okozott kárt rövid időn
belül helyreállítják. Felhívtam
a figyelmüket, hogy amennyi-

ben két héten belül nem tesznek eleget vállalásuknak, az
önkormányzat a rendőrségen
feljelentést tesz ellenük. Mivel
ezt nem vették komolyan, és a
helyreállítást nem végezték el,
a feljelentést megtettük. Velük
szemben a Váci Városi Bíróság járt el, őket bűnösnek nyilvánította társtettesként elkövetett rongálás vétségében, és
egy év próbaidő mellett kötelezte őket az okozott kár megtérítésére.
A buszmegállót összefirkáló
fiatalkorú elkövető törvényes
képviselőit az önkormányzat felszólította a buszmegálló kifestésére, akik ezt vállalták. Amennyiben a helyreállítást nem végzik el, az önkormányzat köztulajdon rongálása ügyében feljelentést tesz.
A tornaterem falának fiatalkorú összefirkálóinak törvényes képviselőit az intézmény felszólította, a helyreállítás költségeinek megfizetésére.
Az önkormányzat a munkát az
elkövetők költségén szakemberrel végezteti el.
Nem sikerült még megtalálnunk az utcanévtáblák rongálóit, de jó nyomon vagyunk.
Amennyiben beazonosítottuk
őket, keményen eljárunk velük
szemben is – ahogy mindazok
ellen, akik a közvagyont rongálják. Ehhez kérjük a lakosság segítségét! Amennyiben
rongálást látnak, észlelnek, kérem, jelezzék a falugazdánál,
vagy hívják a polgármesteri hivatal központi számát!

Lakossági kérdésekre, észrevételekre
adott válaszok
„Tisztelt Sződ Önkormányzat Képviselő-testülete!
Alulírott Kaszáné Gellén Erika azzal a kéréssel fordulok az
önkormányzati képviselőihez,
hogy a Szent István út elején a
kereszt közelében lévő üres területen, vagy a Szent István út
végén az ipari területtel szemben, vagy a Könyves Kálmán
utca végén lévő üres területen
egy körülkerített, az Európai
Unió előírásainak megfelelő fa
játékokkal ellátott játszóteret
kialakítani szíveskedjenek.

Önkormányzat
Biztosan van pályázati lehetőség, melyet igénybe tudnak venni. Tisztelettel kérem
a képviselő hölgyeket és urakat, hogy az önkormányzat iktassa be tervei közé az elkövetkező évben.
Indoklás: Hála Istennek, az
elmúlt években Sződ község
ezen új lakóterületén igen sok
a fiatal házaspár, ennek következtében a gyermekáldás is
igen bőséges. Az új lakóterületek infrastruktúrát igényelnek:
pl. megfelelő utakat, a patakmeder környékén sétautak kialakítását – akár a lakosság bevonásával is.
Kérem kedves mindnyájuk
támogatását, mert a gyermekek gyorsan nőnek, és jönnek
az óvoda, iskola, autóbusz és
bolthálózati igények.”
Tisztelt Címzettek!
Az Önök kérésével a képviselő-testület egyetért.
El kell mondanom, hogy a
képviselő-testület 2010-ben
két játszótér megépítése mellett döntött. Az egyik játszóteret a Rét utca végén található önkormányzati területre tervezte és építette, a másik játszóteret a Szent István
úti részre szerette volna elhelyezni.
Ez utóbbi azért nem valósult meg, mert sajnos ezen a
lakórészen nincsen olyan önkormányzati tulajdonban lévő
terület, amely alkalmas lett
volna a játszótér kialakítására.
Ez a terület a parcellázás
előtt magánterület volt, és a
parcellázást is magánszemélyek végezték.
Olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amely
méretileg is megfelelne, csak
egy van, de azon nagyfeszültségű vezetéket tartó oszlop áll.
A képviselő-testület úgy találta emiatt, hogy a telek nem alkalmas a célra, ezért a másik
játszóteret kényszerűségből
a Sződ, Dózsa György út és
Sződrákos-patak melletti önkormányzati területre építette.
Az Önök által a levélben említett területek mind magántulajdonban vannak.
Pályázat híján az önkormányzat az előbb említett két
játszóteret önerőből hozta létre, de anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy további-

ak építésébe kezdjen. Folyamatosan figyelemmel kísérjük
a lehetőségeket, és felkértük
az önkormányzati pályázatíró
céget is, hogy amint erre vonatkozó pályázat jelenik meg,
azonnal jelezze felénk.
Régóta tervezzük a község
központjában egy háromlépcsős játszótér megépítését,
melyre a tervek is elkészültek.
Amint lehetőség nyílik rá, pályázatot nyújtunk be ennek érdekében. A terület fejlesztése érdekében kiemelt önkormányzati beruházásként kezeljük a Szent István utca aszfaltozását, és lehetőség szerint
a járda építését. A költségek elérik a 30 millió forintot, ezért
ez esetben is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Korábban már megpróbáltunk pályázatot benyújtani, de olyan szigorú feltételeket szabtak, melyeket nem
tudtunk teljesíteni. Azon dolgozom, hogy a fejlesztésekhez
szükséges anyagi forrást mindenképpen előteremtsük. Az
út kiépítését követően megvizsgáljuk annak lehetőségét
is, hogyan lehetne egy játszótér kialakítására alkalmas területet az önkormányzat tulajdonába vonni.
Az önkormányzat bevételei
sajnos a működési kiadásokat
is csak nehezen fedezik. Újabb
adóterheket a lakosság részére nem szeretnénk kivetni –
reméljük, nem kényszerülünk
rá. A játszóterek, utak, terek
fejlesztéséhez, megépítéséhez
szükséges önrészt egyéb üzleti
tevékenységből és a kintlévőségeink behajtásából kívánjuk
előteremteni. Lakossági kintlévőségünk meghaladja a 30 millió forintot, amelynek behajtása érdekében komoly erőfeszítéseket teszünk. Üzleti partnereinkkel folyamatosan folytatjuk a tárgyalásokat, és bízom
benne, hogy ezek a tárgyalások rövidesen eredményre vezetnek.
Azt gondolom, hogy Önök
előtt is ismert, hogy egy EU
szabványnak megfelelő játszótér megépítése több millió forintos beruházást jelent. Addig szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Az Önök kérése egybevág az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel,
ezért én is azon dolgozom,
hogy az ezekhez szükséges

Önkormányzat
forrásokat a lehető legrövidebb időn belül előteremtsük.
Tisztelettel:
Hertel László polgármester
„Tisztelt Polgármesteri
Hivatal!
Újra kell írnunk sajnos, hiszen
most is volt egy rablás. Nem
elég a bűnözés megfékezéséhez a jelenlegi szabályozás.
Nem elég a rendőr. Javasoljuk,
hogy közpénzből szereljenek
fel néhány kamerát. Dobogókőn is van. Láttam, amikor
arra jártam. A kamerák elrettentenek. Rendszámokat lehet
vele kiszűrni. Látni lehet az illetőket. Mozgásérzékelőket lehet felszerelni. A falu lakosságának gépjárműveit rendszám
alapján össze lehet írni, vagy
megvan a nyilvántartásukban. Komplett rendszer telepítésével lehet megbízni cégeket. Pesten sok ilyen van. Van
utunk, csatornánk, művelődési házunk stb. Köszönjük! De
nincs biztonságunk. Az életünk mindent megér. Ne várjunk meg egy-két gyilkosságot. Más világ van manapság.
A „vasgyűjtők” most is gyakran járnak. Vasat még nem láttunk, hogy bárki adott át volna nekik. Vizslatnak, és lehet,
hogy leadják az infót társaiknak. Van, hogy naponta háromszor jönnek és zajonganak a faluban a hangszórójukkal. Eseti engedély kéne legalább, vagy a vasgyűjtést külön szervezné az önkormányzat magának mint bevételt. Ne
kelljen népszavazást kezdeményeznünk! Jól vezeti a falut. A
rendőrség nem elég. Az semmi. Csak a bottal ütik a bűnözők nyomát. Meg kell előzni
a bajt. Nehogy véletlenül az
Önök vagy bárki szülei essenek ennek a folyamatnak áldozatul. Tisztelettel:
A falu néhány aggódó tagja”
Tisztelettel a „falu néhány
aggódó tagjának”!
A fenti, e-mail címről érkezett
levélre az alábbi tájékoztatást
adom:
Sajnos az utóbbi időben
többször előfordult kisebbnagyobb lopás, betörés községünkben.
A március 29. napján megtartott képviselő-testületi ülés
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egyik napirendi pontja volt a
Váci Rendőrkapitányság 2011.
évi beszámolójának megtárgyalása, mely ülésen részt vett
Vác Város Rendőrkapitányságának vezetője.
Április 4-i határidővel bezárólag megjelent egy pályázati lehetőség térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére.
Megkértük a kapitány urat,
hogy mondja el ezzel kapcsolatos tapasztalatait, hogy érdemes-e egy Sződ nagyságú önkormányzatnak pályázatot benyújtani, továbbá mennyibe
kerül egy ilyen rendszernek az
üzemeltetése, és kinek van jogosultsága a rendszert kezelni. A váci rendőrkapitány elmondta, hogy a térfigyelőrendszer kiépítése sem olcsó
dolog, de ennek üzemeltetése még nagyobb anyagi terhet
ró a fenntartójára: Vác városa
is nehezen tudja működtetését
biztosítani.
Olyan térfigyelő-rendszert
érdemes kiépíteni, amely arcfelismerő, rendszámfelismerő,
ráközelítésre képes – és működtetésére állandó felügyeletet kell biztosítani. A kapitány elmondása szerint a rendszámfelismerőnek is csak akkor van értelme, ha az intézkedés a lehető legrövidebb időn
belül megtörténik, ugyanis az
idő múlásával csökken a hatékonyság. A kapitány úr tájékoztatott továbbá, hogy a közeljövőben több fiatal rendőrtanuló kerül a váci kapitánysághoz, akik a gyakorlottabb
járőrök mellé beosztva növelik az állományt, így a kapitánysághoz tartozó településeken – Sződön is – gyakoribb rendőri jelenlétet tudnak
biztosítani. Kértem a kapitány
urat, hogy a község mellékútjain az éjfél és hajnali 4 óra közötti időszakban sűrűbben járőrözzenek. A képviselő-testületi ülésen a kapitányságvezető
mellett jelen volt körzeti megbízottunk is.
Az utcai árusokkal kapcsolatos intézkedési lehetősége a
jegyzőnek van. Velük szemben hatékonyan fellépni a
rendőrség tud. A Sződiek Híradójában megadtuk a körzeti
megbízott és a rendőri ügyelet
telefonszámát, hogy ha valaki
gyanús esetet észlel, vagy pedig zavarja az utcai árus jelenléte, abban az esetben jelezze

a jegyző felé, vagy pedig hívja fel a megadott számokat. A
képviselő-testületi ülésen arra
kértem a körzeti megbízottat,
hogy lakossági bejelentés esetén a lehető legrövidebb időn
belül intézkedjen. Ezt a kérést
tudomásul vette, és biztosított,
hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy ennek a feladatnak eleget tudjon tenni.
Puskás Szilveszter alpolgármester urat bíztam meg ezelőtt 5 évvel, hogy amennyiben lakossági kezdeményezés mutatkozik a polgárőrség megalakulására, akkor ezt
karolja fel, és a megalakításhoz az önkormányzat részéről
nyújtson segítséget. Az eddigi
kezdeményezések létszámhiány miatt kudarcba fulladtak.
Az önkormányzatok jelenlegi szűkös anyagi körülményei
sajnos nagyon kevés lehetőséget nyújtanak fejlesztésekre,
beruházásokra. A képviselőtestületnek a pályázaton való
részvételnél figyelemmel kell
lenni arra is, hogy egy esetlegesen elnyert pályázaton megvalósított beruházást, hogyan,
és miből tudja működtetni a
jövőben. A kamerarendszer
kiépítésének lehetősége többször felmerült, legfőképpen a
község bejövő és kimenő útjainál. A kapitány úr tájékoztatása és tanácsa alapján a képviselő-testület úgy döntött,
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mára, hogy a földben elhelyezett csőrendszerek egyikét térfigyelő kamerarendszer hálózatának kiépítésére igénybe vegyük. A személyiségi jogok védelmére való tekintettel
a kamerarendszerből beérkező
adatok figyelemmel kísérését
csak erre jogosult személy végezheti, ami 24 órás megfigyelést igényel, tehát ez nem egy
főt jelent.
Önkormányzatunknak jelentős kintlévősége van, amely
kintlévőségekhez nagymértékben a lakosság is hozzájárul. Sajnos a jelenlegi szűkös helyzetben – és előreláthatólag a közeljövőben sem –
dúskálnak anyagiakban az önkormányzatok. Minden beruházást és fejlesztést alaposan
végig kell gondolnunk az eladósodás megakadályozása és
működési feltételek biztosítása érdekében. Ennek első számú felelőse a képviselő-testület és – polgármesterként – én
vagyok. Kérem megértésüket!
Üdvözlettel:
Hertel László polgármester
Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki
Gáspár Tibor Sződ, Dózsa
György út 183. szám alatti lakosnak, aki a szociálisan rászorult személyek részére pap-

Paprikapalánták a rászorulóknak – felajánlásból
hogy ezen a pályázaton nem
vesz részt, viszont a térfigyelő-kamerarendszer kiépítéséről nem kíván lemondani.
Az elmúlt években kötöttünk egy megállapodást az Invitellel, mely lehetőséget biztosít az önkormányzat szá-

rikapalántákat ajánlott fel.
Továbbá szintén köszönetet mondok Rakos Imre Sződ,
Dózsa György 204. szám alatti lakosnak, aki nagy segítséget
nyújtott a polgármesteri hivatal előtti tér virágosításában.
Hertel László polgármester
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„Tisztelt Polgármester úr!
Köszönetet szeretnék nyilvánítani a nagy nyilvánosság
előtt, amiért kérésemre azonnal segítségünkre sietett. Mint
köztudott kora tavasszal egy
„jóakaróm” gyomirtó szerrel tönkretette a kerítésünknél lévő 20 db 3 méter magas
smaragd tuját. Nem az anyagi kár (5-600eFt) bosszant legjobban, hanem a gyönyörű növényzet és a bennük fészkelő
madarak – amiket egész télen
át etetek – ily primitív, barbár
módon való kipusztítása! Legnagyobb szórakozásom, hogy
ezeket a madarakat távcsövön
megfigyelem, élvezem, hogy
szemlélője lehetek a természet
eme csodáinak! Édesanyám
68 éves özvegyasszony, jómagam kerekesszékben ülő mozgássérült vagyok. A teljesen kiszáradt tujákat saját erőből kiszedni nem tudtuk volna. Polgármester úr volt oly szíves,
hogy segített ezeket a kiirtott
növényeket kiszedetni és elszállíttatni. Nem szeretném túl
hosszúra nyújtani levelem, de
nem tudok eléggé hálás lenni
polgármester úrnak, és természetesen az önkormányzat valamennyi dolgozójának. Még
egyszer hálásan köszönöm
a segítségüket! Az, hogy ebben a gyönyörűen fejlődő, békés, nyugodt községben él pár
olyan ember, akit a falu kivetne magából, sajnos senki nem
tehet. Egyszerűen levegőnek
kell nézni őket és nem szabad
szóba állni velük. Ezek sajnos
ilyenek. Tisztelt polgármester
úrnak kívánok jó egészséget,
kitartást a faluért tett munkájáért! Őszinte tisztelettel:
German Csaba”
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Önkormányzati hírek
Hírek a képviselő-testület üléseiről
A Sződiek Híradója tavaszi
számának megjelenése óta
Sződ Község Képviselő-testülete három ülést tartott.
Munkájuk során 4 rendeletet és 32 határozatot hoztak.
A március 29-i testületi ülés
Volentics Gyula képviselő úr
javaslatára egyperces néma felállással kezdődött, mellyel Miletin Istvánné képviselő aszszony emlékének adóztak a jelenlévők.
A napirendi pontok elfogadását követően a jegyző tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy ha a képviselő mandátuma idő előtt bármely okból megszűnik, helyére a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő lép. A 2010-es
helyhatósági választásokon Juhász István kapta a következő
legtöbb szavazatot (első póttag), így ezen az ülésen a Tomecskó Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt
esküt kellett tennie. Ezt követően Juhász úr már teljes jogú
képviselőként vett részt a testület munkájában. A változás
miatt a szociális és egészségügyi bizottság elnöke, Dávid
Tamás javaslatot tett a bizottsági tagok személyére, melyet
a képviselő-testület egyhangú szavazással jóváhagyott. A
szavazást követően a bizottság
kültagjai, dr. Karoliny Anna
és Mészárosné Koncz Erika
a polgármester úr előtt esküt
tett. A pénzügyi és ügyrendi

Anyakönyvi hírek
2012. március 1. napjától június 15. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

8

Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:

10

bizottság elnöke javaslatára Juhász István képviselő bizottsági tagságát egyhangú szavazással hagyta jóvá a testület.
A polgármester úr javaslatára a 18/2009.(III.26.) számú képviselő testületi határozatot – melyben a Szociális
Kerekasztal elnöki tisztségével Miletin Istvánné képviselő
asszonyt bízták meg – visszavonták. A képviselő-testület a
kerekasztal elnöki teendőivel
Puskás Szilveszter alpolgármestert bízta meg.
Az ülés Vác Város Rendőrkapitányságának 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalásával folytatódott.
Dr. Nagy László kapitányságvezető és Győrfi Szabolcs körzeti megbízott a beszámoló
szöveges kiegészítését követően a képviselők által feltett
kérdésekre válaszoltak. A beszámolót a testület egyhangú
szavazással elfogadta.
A kulturális és oktatási bizottság előterjesztése alapján
meghatározták és elfogadták
a községi társadalmi ünnepségek, rendezvények időpontjait. (Közülük a Hősök Napja
és a Gyermeknap június 3-án
már lezajlott, az augusztus 20ai ünnepséget a Falunap követi
szeptember 8-án, majd az Idősek Napja november 17-én.)
A 2012. évi közmeghallgatás időpontja november 9-én
18.00 óra, helyszíne a Faluház.
A polgármester úr a következő napirendben tájékoztatta a képviselőket az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról. További, pályázatok benyújtásával kapcsolatos határozatokat fogadott el a testület. Ezt követően lakossági beadványok megtárgyalására került sor.
Az április 26-i ülés napirendjeinek megtárgyalása előtt a
polgármester és a jegyző tájékoztatást adott a képviselőknek a két ülés között tett fontosabb intézkedések végrehajtásáról.
Ezt követően önkormányzat 2011. évi zárszámadásának
megtárgyalására került sor. A

tanácskozáson részt vett Varga
Jánosné könyvvizsgáló és Buránszkiné Alföldy Zita pénzügyi csoportvezető is, aki az
írásos előterjesztést készítette. A zárszámadás tervezetét
a pénzügyi és ügyrendi bizottság előzetesen megtárgyalta és
elfogadásra javasolta. A zárszámadási rendeletet és az azt
megelőzően módosított költségvetési rendeletet egyhangú szavazással fogadta el Sződ
Község Képviselő-testülete.
Következő naprendi pontban az önkormányzat vagyonrendeletének megtárgyalására
került sor. A jogszabályi változások következtében a korábbi vagyonrendelet teljes átdolgozására volt szükség, így
a testület az elfogadással egyidőben döntött a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről. Határozat született továbbá az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elkészítéséről, melynek határideje
2012. december 31. Következő napirendként a Dávid Tamás, a szociális és egészségügy
bizottság új elnöke a 2011. évi
munkáról tartott beszámolót,
melyet egyhangú szavazással
fogadott el a testület.
A Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okiratát a
855911 szakfeladat kiegészítése miatt kellett módosítani. A
Magyar Államkincstár a normatíva felülvizsgálatakor jelezte, hogy ki kell egészíteni az „általános iskola napközi otthonos nevelést” iskolaotthon megnevezéssel. Az iskolában évek óta folyik iskolaotthonos oktatás, így az alapító okirat módosításának nem
volt akadálya. A polgármesteri
hivatal alapító okiratának módosítására a jogszabályi válto-

Önkormányzat
zások miatt került sor. Az önkormányzati és az államigazgatási feladatokat külön kellett választani ennek következtében az eddigi alapító okiratból kikerültek az önkormányzati feladatok. A járási rendszer kialakításakor további
módosítás várható. A testület
megtárgyalta továbbá az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A hivatali
alapító okiratból kikerülő önkormányzati feladatokat a rendelet melléklete tartalmazza. A
testület egyhangú szavazással
fogadta el a módosítást.
Sződ-Keszeg-Csörög
Intézményfenntartó
Társulás
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját szakértő bevonásával készítette el a társulás. A program szükséges az
EU-s pályázatok benyújtásához, a képviselők megismerték és elfogadták azt. Mint az
intézményfenntartó társulás
gesztorönkormányzata, a sződi képviselő-testület tudomásul vette a keszegi tagóvodában egy fő létszámleépítését.
Ezt követően a polgármester zárt ülést rendelt el, melyen
a Nevelek leválásával kapcsolatos határozatot hozták meg.
A két önkormányzat peren kívüli egyességet kíván kötni
egymással, az álláspontok egyre közelebb kerülnek. A zárt
ülésen egy újabb ajánlat megtételéről született döntés.
A május 24-i képviselő-testületi ülés az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2011.
évi munkájáról szóló beszámolóval kezdődött. A szolgálat képviselője egészségügyi
okok miatt nem tudott megjelenni az ülésen, így a képviselők a felmerült kérdéseikre írásban kaptak választ, de
ezek nem befolyásolták a beszámoló elfogadását. Az ezt
követő határozat értelmében
a gyermekjóléti feladatokat az
önkormányzat társulás keretében látja el, melynek gesztora
Váchartyán. A Magyar Államkincstár normatíva-felülvizsgálatkor észlelete, hogy a szolgálat 2009-ben nem rendelkezett egész évre vonatkozó érvényes működési engedéllyel,
így a társulásnak visszafizetési kötelezettsége van. Mivel a
feladat ellátása megtörtént, az
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érintett önkormányzatok vállalták a rájuk eső összeg felének megfizetését, fennmaradó
összeget a szolgálat vállalta.
A Sződ Községért Közalapítvány tagjai ezen az ülésen nyújtották be írásban lemondó nyilatkozatukat. A község javát szolgáló alapítvány
munkáját évekig segítették. A
testület – megköszönve Szabados Ferenc elnök, Flochné Madarász Beatrix titkár,
Mikó Mihályné, Tarcsáné Katona Marianna és Dinka Lászlóné tagok eddigi munkáját –
május 31. napjával elfogadta a
közalapítvány kuratóriumának
lemondását, majd a képviselők megismerkedtek az alapítvány új kuratóriumának tagjelöltjeivel. A bemutatkozást követően Gál-Borus Lászlót elnökké, Barabás Beátát titkárrá, Gál-Borus Éva Katalint,
Onodi Attilát és Almási Krisztiánt taggá választotta a képviselő-testület. A közalapítvány
felügyelőbizottsága elnökének
Bogdán Gyöngyvért, tagjainak, Horváthné Laczkó Dórát
és Horváth Lászlót választotta
meg a testület.
Az óvoda vezetője kérelmezte a képviselő-testülettől,
hogy az óvodai csoportlétszámot 31 főben határozzák meg,
3 év alatti gyermekek felvételére csak az óvodabővítés elkészülte után adjon lehetőséget. A képviselők egyhangúan
megszavazták az óvodavezető
kérelmét.
A következő napirendi
pontban a pénzügyi és ügyrendi bizottság 2011. évi munkájáról szóló – Papp István elnök úr által előterjesztett – beszámolót fogadta el a testület.
A 2012. évi Falunapon átadandó kitüntetések adományozására a díszpolgári rendeletben foglaltak szerint ad-hoc
bizottságot választott a testület a tagjai közül. A bizottság
a július 1. napjáig beérkezett
ajánlások alapján javaslatot
tesz a képviselő-testület felé a
díjazottak személyére, döntést
a júniusi testületi ülésen hoznak. A bizottság tagjai: Puskás
Szilveszter elnök, Erdélyi Balázs és Juhász István.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Hősök Napja
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006tól emlékezik meg a polgármesteri hivatal melletti téren a
két világégés helyi áldozatairól. A hat éve már ismét gondozott, szép téren az 1939 óta álló unikális Hungária Istenaszszonya (egyéb elnevezései: Hunnia, Hungária) szobra előtt
szabadtéri szentmisével, koszorúzással, Heinczinger Miklós és helyi caritas egyesület szereplésével – a trianoni diktátum aláírásának 92. évfordulója előtti napon - emlékeztünk az elhunytakra. Lapunkban Puskás Szilveszter alpolgármester úr ünnepi beszédét adjuk közre olvasóinknak.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Néhány lelkes sződi embernek
köszönhetően, pár évvel ezelőtt először, ma pedig már azt
hiszem, kimondhatjuk, hagyományosan megemlékezünk a
nagy háborúkban elesett embereinkről, hőseinkről. Az önkormányzat rendezésében a
helyi katolikus közösség, mint
többségi közösség, felekezetre
való tekintet nélkül mise keretein belül imádkozik a két emlékmű oldalán olvasható hajdani sződi polgárokért.
Mikor belegondolok az
időnként keserű magyar történelmünk viharos éveibe, én is
meghatottan gondolok a hazájukért életüket adó halottainkra, de én most a hozzájuk kapcsolódó más dolgokról és személyekről is szeretnék megemlékezni.
Az első világháborút megelőző időszak, szinte előrevetítette a magyarság trianoni
békediktátummal történő sárba tiprását. Megjelentek olyan
politikai erők, melyeknek a
haza fogalma csak azért volt
fontos, hogy annak emlegetésével a nemzetközileg kialakuló hálózatukat ezzel le tudják
fedni, el tudják némileg takarni az igazi céljukat: Magyarországot, mint mintaszerű gazdasági, társadalmi egységet
megtestesítő államot eltakarítani az útból, számottevő erejét szétdarabolni és egy idegen
eszme hordozójává tenni. A
nagyhatalmak törekvései találkoztak ezzel az irányzattal, hiszen a nagyhatalmak nem szeretik az erős versenytársakat,
az önálló és önfenntartó államokat. Az első nagy világégés,
melyben a mögöttem lévő emlékműre felrótt sződiek a vérüket adták hazájukért, Magyarország teljes szétdarabolá-

sát hozta. Holnap lesz 92 éve,
hogy Párizs mellett, a könyörtelen nagyhatalmak egy ránk
erőltetett
békeszerződéssel
hosszú időre megpecsételték
Magyarország sorsát és a határokon kívül rekedt magyarjaink millióinak sorsát. Sajnos jeleket találhatunk a mai
világpolitikai, európai politikai törekvésekben, olyan jeleket, mintha láthatatlan kezek a
második Trianont készítenék
elő Magyarország számára, de
most fegyverek nélkül. Reméljük, az új idők hétköznapi magyar hősei, nem hagyják, hogy
így legyen.
Tisztelt Emlékező
Lakótársaim!
A második nagy világégés sem
kerülte ki Sződöt, nem hagyta sorsát érintetlenül. A faluból számos embert besoroztak és hadba állítottak a haza
védelmében, akik közül sokan
nem térhettek soha többé viszsza szülőhelyükre. Amíg a gránit emlékmű a templom mögött hordozza neveiket, mindig tudunk rájuk emlékezni.
Azonban történt Sződön
az orosz megszállás során egy
esemény, amit nekem, mikor
még Tabánban laktunk, csak
úgy emlegettek az idősebb
emberek, hogy a „szörnyűséges éjszaka”.
Még az elmesélésekkor elképzeltem és még néha, most
is a fülembe hasítanak a megygyalázott lányok, asszonyok
menekülése közbeni sikoltások. Még most is vizionálom a faluban lezajló, a minden korlátot felborító, korlátlan hatalomban tobzódó katonák által végrehajtott hajtóvadászatot az ártatlan leánykák,
a dolgos asszonyok és a tisztes korú nagymamák után, míg
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az aggódó férfiakat fegyverekkel kényszerítették a falun kívüli helyre, ahol végig kellett
hallgatniuk a szörnyű éjszaka,
máig ható hangjait.
Talán vannak, akik azt gondolják; minek erről beszélni.
Kell erről beszélni. Szememben ők is hősök, ugyan
nem az életüket adták a hazáért, de megszenvedték a hazánkra rátörő zabolátlan ellenség jelenlétét. Évekig, évtizedekig csak suttogva beszélhettek az eseményről, hiszen
a barbár tettet végrehajtott

nagyhatalom
magyarországi kiszolgálói nem engedték,
hogy nyíltan megemlékezve
beszéljünk róla. Végre szakítsuk fel lelkünkben az évtizedek alatt gúzsba kötött emlékezést és mikor nevesített hőseink emlékhelyein elhelyezzük az emlékező virágainkat,
gondoljunk a névtelen szenvedő, hétköznapi hőseinkre is.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
(Az ünnepségen készült fotókat lapunk 2. oldalán találják.)
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Nyári gyermekorvosi
rendelési idő
június 18. – szeptember 7.
Június 18. – augusztus 12.
Hétfő:
12.30-14.00 Sződliget
14.30-15.30 Sződ

Kedd:
13.30-15.00 Sződliget

Szerda:
11.30-12.30 Sződ,
tanácsadás – védőnővel
egyeztetett időpontban
13.00-14.30 Sződliget

Szerda:
13.00-14.30 Sződliget

Péntek:
8.00-9.00 Sződliget,
tanácsadás
9.00-10.00 Sződliget,
betegrendelés
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Rendel: dr. Bíró Emőke
Tel.: 30/222-0307
Rendelő: 27/352-543

M

Hétfő:
12.30-14.00 Sződliget

Kedd:
13.30-15.00 Sződliget

Csütörtök:
10.30-11.30 Sződliget
12.00-13.00 Sződ

I

Augusztus 13.
– szeptember 7.

Csütörtök:
10.30-11.30 Sződliget
12.00-13.00 Sződ
Péntek:
8.00-9.00 Sződliget,
tanácsadás
9.00-10.00 Sződliget,
betegrendelés
Rendel: dr. Kicsiny Emese
Tel.: 20/962-8876
Rendelő: 27/352-543

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,
Boros Attiláné, Kemenczeiné Rácz Magdolna, Erdélyi Balázs, Papp István, Mészáros Ágnes. Tördelés: Aletheia Multimedia
Kft. Nyomda: Multiszolg Bt., ISSN: 2063-6083
A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat június 13-án került lezárásra.
Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket és hirdetőinket, hogy a Sződiek Híradója téli számának lapzártája 2012. szeptember 17-én
(hétfőn) lesz. A lapzárta után beérkező írásokat és hirdetéseket ezentúl csak a következő újságban áll módunkban megjelentetni.
Írásaikat Word (.doc), míg a képeket JPG formátumban a szodiekhiradoja@invitel.hu e-mail címre várjuk.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy a megjelenés előtt szíveskedjenek a hirdetési díjat a polgármesteri hivatal pénztárába
befizetni.
Bruttó hirdetési díjaink 2012-ben: egy oldal fekete-fehér 15.000,- Ft, egy oldal színes 30.000,- Ft, fél oldal fekete-fehér 7.500,Ft, fél oldal színes 15.000,-Ft, negyed oldal fekete-fehér 3.750,-Ft, nyolcad oldal fekete-fehér 1.875,-Ft.

