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Önkormányzat

Búcsúzunk Miletin Istvánné Julikától
„Most,
halálom napjaiban
még egyszer összegyűjtöm,
amit a földön kaptam,
barátságot, szerelmet,
hűséget, örömet,
szeretetet, ragaszkodást,
szépséget, tisztaságot,
jóságot, önfeláldozást –
és egy utolsó lendülettel
felmutatom az égnek...”
(Rónay György –Ajánlás)
Julika, most, amikor még egyszer összegyűltünk, hogy istenhozzádot mondjunk Neked, torkunkat két marokkal fogja a bánat. Kiszakadva
a hétköznapok nagyon is monoton rohanásából megállunk
egy pillanatra, hogy elbúcsúzzunk Tőled mint édesanyától,
szerető feleségtől, nagymamától, unokatestvértől, baráttól,
ismerőstől, és mint képviselőtársunktól. Megállunk, és nem
szánjuk könnyeinket. Nem
szánjuk, hiszen távozásoddal
szegényebbek lettünk.
Sződ rendszerváltás utáni
történetében először kell búcsúznunk egy státuszban lévő
képviselőtől itt, a temetőben.
Julika ezt nyilatkozta a Sződiek Híradójában 2009-ben a vele
készült riportban: „Az életutam
olyan, mint azokban a mesékben,
ahol a szegény gyermek elindul megvalósítani álmait, és az álmok megvalósulásáig nagyon sok nehézséggel
kell megbirkóznia.”
Julika 1949-ben Sződön
született, és itt is élt haláláig.
Tizennégy évesen kezdett dolgozni. Kitartással és kemény
akarattal, munka és család
mellett végezte el a gyors- és
gépíró iskolát, a gimnáziumot,
majd a főiskolát. Huszonöt évig dolgozott a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezeténél, ahol munkájáért
bronz, ezüst és arany fokozatú kitüntetéssel jutalmazták.
1991-től a Fővárosi és Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Váci Kirendeltségének vezető-helyetteseként dolgozott,
majd a nyugdíjbiztosítás önállóvá válásakor nyugdíjba vonulásáig a váci nyugdíjbiztosítási

Miletin Istvánné sz. Hertel Julianna
1949–2012
kirendeltség vezetője lett. Munkáját Szent Kristóf Érdeméremmel, és Szent Kristóf Plakett kitüntetéssel ismerték el. Julika a
közösségi munkában is jelentős feladatokat vállalt. 1990ben tizenegyen megalakítottuk a Sződi Fórum Egyesületet,
melynek Ő is alapító tagja és
motorja volt. Jelmondatunk:
„Sződiek Sződért” A legfontosabb célunk volt, hogy Sződ
községnek sződi lakos legyen
a vezetője. 1998-ban sikerült
ezt a célt közösen megvalósítanunk. 2001-től a pénzügyi
és ügyrendi bizottságban kültagi tisztséget töltött be. A
2006. évi helyhatósági választáson önkormányzati képviselőnek választotta meg a falu
lakossága. 2006-tól látta el a
népjóléti és környezetvédelmi, majd
2010-től a szociális és egészségügyi
bizottság elnöki tisztét, és tagja volt a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak. A szociális bizottság elnökeként a civil életben
szerzett szakmai tapasztalatait nagymértékben kamatoztatta a lakosság érdekében. Helyi
születésűként a lakosságot jól
ismerte, vezetésével a szociális bizottság döntéshozatalait
a megalapozottság jellemezte.
Képviselő-testületi és bizottság elnöki munkájával azon fáradozott, hogy minél több rászorult részesüljön támogatás-

ban. Ő szorgalmazta a Szociális
Kerekasztal létrehozását, melynek megalakulása után, mint
polgármester, Őt bíztam meg
a vezetésével. Sokat fáradozott az általános iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében is. Az iskola igazgatónőjével közösen tettek látogatást a Hejőkeresztúron tartott bemutató oktatáson, hogy
az ott szerzett tapasztalatokat
a helyi iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében
hasznosíthassák. A Sződiek
Híradójában azt nyilatkozta:
„Szeretnék egy olyan környezetet,
ahol a házak előtt és a parkokban
virágok nyílnak, az utakat fák
szegélyezik.” Mint a népjóléti és környezetvédelmi bizottság elnöke, több esetben szervezte meg a külterületi hulladékgyűjtő akciót, melyen személyesen mindig részt vett. Az
Ő elnöksége alatt került bevezetésre a Sződ Szép Portája kitüntetés. 1990-től minden jelentősebb önkormányzati rendezvény szervezésében aktív szerepet vállalt, több rendezvény megszervezését és
lebonyolítását magára vállalta. Nevéhez fűződik a 2010.
évi gyermeknap, a szilveszteri bál
és a 2011. évi idősek napja megszervezése. Több alkalommal
a nyugdíjasok részére nótaestet szervezett. Hosszú időn ke-

resztül a falu lakói részére fogadóórát tartott, ahol a nyugdíjazással kapcsolatosan nyújtott segítséget. Sokan keresték
meg lakásán és kérték ki tanácsát, véleményét. Mindig készségesen állt a lakosság rendelkezésére. Mindig jellemző
volt rá a jókedv és vidámság,
az élet szeretete. Polgármesteri munkámban őszinteségével,
megbízhatóságával, szakmai
tapasztalatával sok segítséget
nyújtott mint képviselő. Soha
nem maradt el sem a képviselő-testületi ülésekről, sem a faluházi rendezvényekről.
2012. január végén egy faluházi rendezvényre nem jött
el. Tudtam, hogy küzd a szörnyű kór ellen, de a kezelések
befejeztével abban reménykedtünk, hogy állapota javulni fog. Sajnos nem így történ.
A kórházban tett látogatásomkor még közösen bizakodtunk
abban, hogy gyógytornával
annyira fel tud épülni, hogy
a képviselő-testületi munkában segítségünkre lehet. Naponta tartottuk egymással telefonon a kapcsolatot mindaddig, ameddig állapota ezt lehetővé tette. Férjétől, Pistától,
napi rendszerességgel érdeklődtem állapotáról, és kértem
amint jobban lesz, feltétlen
szóljon. Sajnos erre már nem
került sor. Férje március 24én reggel közölte a megdöbbentő hírt: Julika meghalt. A
képviselő-testület egységét és
egymás iránti tiszteletét, Julika
iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kórházi ágyánál mindnyájan tiszteletünket tettük, aggódtunk
érte és bizakodtunk felépülésében. Ugyanez az aggodalom volt tapasztalható a polgármesteri hivatal dolgozói részéről. Folyamatosan érdeklődtek állapota iránt, képviselői, bizottság elnöki munkáját,
szakmai hozzáértését elismerték, tisztelték, és szerették őt.
Julika életének ars poeticáját
röviden így foglalhatnánk öszsze: „Légy elégedett azzal, amid
van, de sose elégedj meg azzal, ami
vagy!”
Miletin Istvánné, Julika, a
képviselő-testület és az önkormányzat dolgozóinak nevében búcsúzom: Isten veled! Nyugodj békében!
Hertel László
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Polgármesteri beszámoló

lyet elért (1. póttag) Juhász István, korábbi falugazdánk lett.
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Közmunkaprogrammal a munkanélküliség ellen

A képviselő-testület
megalkotta az önkormányzat 2012. évi
költségvetését
Sződ képviselő-testülete a
2012. február 23. napján megtartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését, mely szerint a tervezett költségvetési bevétel 377.225.713 forint, a tervezett költségvetési kiadás
388.165.035 forint, a tervezett
költségvetési hiány 10.939.322
forint.
Az önkormányzat részére
átutalt központi normatív támogatások a 2011. évi szinten maradtak. Az elmúlt években a költségvetési hiány 20
és 30 millió forint között volt.
A képviselő-testület 2012-ben
arra törekedett, hogy a tervezett költségvetési hiány minél
kisebb mértékű legyen. Ennek érdekében az intézmények költségvetését úgy határozta meg, hogy az alig haladja meg a működési kiadásokat.
A képviselő-testület a 2012.
évi költségvetés meghatározásánál legfontosabb feladatként az intézmények zavartalan működését határozta meg.
Az iskola energetikai beruházása az eddigi fűtésszámlák
alapján meghozta a hozzá fűzött reményeket, mindezidáig
a gázmegtakarítás a 2011. évhez képest 30-40 % volt.
Nagyon érzékenyen érintette önkormányzatunkat a szociális célra fordítható közpon-

ti támogatás jelentős csökkentése. 2011-ben ez az összeg
16.300.000 forint volt, 2012ben ez az összeg 9.300.000 forintra csökkent, ami annyit jelent, hogy a képviselő-testület szociális bizottsága a támogatások odaítélésében egyre nehezebb helyzetbe kerül.
Amennyiben lehetőség nyílik,
ebben az évben is pályázni kívánunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatására
annak érdekében, hogy a szociálisan rászoruló személyeket
ismét támogatni tudjuk.

Változás a képviselőtestületben, valamint
a szociális és egészségügyi bizottságban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Miletin Istvánné a szociális és egészségügyi
bizottság elnöke megromlott
egészségi állapota miatt az elnöki tisztségéről 2012. február
29. napjával lemondott. Rendkívüli ülésén a képviselő-testület tudomásul vette lemondását, azt sajnálattal elfogadta,
és egyben a szociális és egészségügyi bizottság elnökének
Dávid Tamás képviselőt 2012.
március 1. napjával megválasztotta.
Miletin Istvánné képviselőtársunk március 23-án bekövetkezett váratlan halála szükségessé tette a képviselő-testület kiegészítését. A testület új
tagja a választási listán 7. he-

Ebben az évben is arra törekszünk, hogy azoknak a sződi lakosoknak, akik elvesztették munkahelyüket és ezáltal
munkanélküliek lettek, valamilyen formában munkát tudjunk biztosítani, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.
A tavalyi évben a közmunkaprogram keretében a MÁVhoz 20 munkanélküli személyt
tudtunk közvetíteni. Jelenleg
10 fő dolgozik a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
alkalmazásában, 3 főt foglalkoztat a Váci Ipoly Erdő Zrt,
és 2012. április 1-től további 3
fő közvetítésére van lehetőség
a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulathoz.
Azzal a kéréssel fordulok a
sződi lakosokhoz, hogy mindazok, akik elvesztették munkahelyüket, önéletrajzukat adják le a polgármesteri hivatalba! Amint valamilyen munkalehetőség adódik, egyeztetünk
velük, és ha az állást elfogadhatónak tartják, őket közvetítjük ki. Azok, akik részt vesznek a közmunkaprogramban
és közben állást találnak, bármikor következmény nélkül
felmondhatják
közmunkás
státuszukat.

Pályázati
lehetőségeink
Útépítésre ebben az évben
csak akkor lesz lehetőség, ha
megfelelő pályázat kiírás jelenik meg. Útkarbantartásra a
költségvetésben nagyon szerény lehetőség van.
A képviselő-testület ebben
az évben 18 millió forintot különített el a pályázatok önrészének biztosításához.
Még tavasszal benyújtjuk a
Dózsa György úti óvoda épületének két csoportszobával
történő bővítését célzó pályázatunkat. A beruházás értéke 120 millió forint, melyre 95
százalékos támogatást lehet elnyerni.
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Pályázati lehetőség nyílik a
polgármesteri hivatal felújítására, és energetikai korszerűsítésére. A tervezési munkák
megkezdődtek, amikor a lehetőség nyílik, a pályázatot benyújtjuk.
Figyelemmel kísérjük az
utak korszerűsítésére, a játszótér, valamint a közterek kiépítésére kiírt pályázati lehetőségeket.

Változások az
adózásban
A képviselő-testület a 2012.
évben sem vezetett be új helyi adókat. Nem tervezzük a
lakosságot terhelő ingatlan- és
ebadó bevezetését.
Két éve nem emeltük a magánszemélyek
kommunális
adóját. Ebben az évben azonban az önkormányzat – bevételeinek növelésre érdekében
– rákényszerült ennek az adónemnek az emelésére. A kivethető kommunális adó előírt
legmagasabb értéke 25.628 forint/ingatlan/év lehet. A képviselő-testület nálunk ezt az
adónemet 10.000 forint/ingatlan/évben határozta meg.
Bevételeink növelése érdekében még nagyobb hangsúly
fektetünk kintlévőségeink behajtása érdekében. Jelenleg a
lakosságnál lévő kintlévőségünk 33.323.159 Ft.
Felkértem a polgármesteri
hivatal adócsoportját, hogy az
összes, sződi ingatlannal rendelkező személy adófizetési
kötelezettségét ellenőrizzék le,
és azokkal szemben, akik bejelentési és adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, illetve adófizetési hátralékuk van, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy az intézkedés hatására jelentős többletbevételhez juthat önkormányzatunk,
ami lehetővé teszi, hogy újabb
adónemeket ne kelljen bevezetnünk.

Egyre több szereplő
a civil szférában és a
kultúra területén
Egyesületeink támogatására a
képviselő-testület – a tavalyi
összegnek megfelelően – ebben az évben is 2.525.000 fo-
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rintot különített el. Örömünkre szolgál, hogy egyre több
egyesület alakul és működik
községünkben. Az egyesületek számára megállapított keretösszeget sajnos nem tudtuk
megemelni, így ezen az összegen több egyesületnek kellett
osztoznia.
A Faluház működésére
14.691.000 forintot állapított
meg a képviselő-testület. A
Faluház beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Nagyon sokan látogatják, és egyre színvonalasabb műsorok kerülnek
megrendezésre.
Ebben az évben is meg kívánjuk tartani fontosabb rendezvényeinket: a hősök napját,
a gyermeknapot, a falunapot,
a szüreti felvonulást, és az idősek napját.

Októberben folytatódik a Tece-patak
felújítása
A Tece-patak rekonstrukciós
munkálataival kapcsolatosan
több lakos érdeklődött, és kérte, hogy a munkálatok minél
előbb kerüljenek befejezésre.
A Tece-patak munkálatainak
finanszírozására a GödöllőVác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat pályázati úton nyert el támogatást, melynek önrészét a
víztársulat és az önkormányzat biztosítja. A munkálatok a
tervek szerint 2012-ben be is
fejeződtek volna, a Tece-patak
mellett lakók között azonban
voltak olyan személyek, akik
nem értettek egyet a munkálatok terv szerint történő elvégzésével, ezért bejelentést
tettek a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságánál. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megvizsgálta a terveket, de mivel a szakhatóságok
korábban már megadták hozzájáruló szakvéleményüket,
azon változtatni már nem volt
módjukban. Előírták azonban, hogy munkálatok hátralévő részét két szakaszban kell
megoldani, mégpedig 2012. és
2013. októberében, a patakban található élővilág megóvása érdekében. Tavasszal a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat az ősszel kiszedett

és még ott maradt tuskókat elszállítja, és az ebből eredő kisebb helyreigazító munkálatokat elvégzi.

Megújul a központi
konyha
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a központi konyha
működési költségeinek csökkentése érdekében korszerűsíti annak gépészeti berendezéseit, a régi, elavult eszközök
helyett új, korszerű berendezéseket vásárol. Ennek érdekében a konyha élelmezésvezetőjének 1 fő létszámleépítés
végrehajtását határozta meg.

Nem döntött a bíróság Nevelek ügyében
Nevelek leválásával kapcsolatban 2012. február 2. napján bírósági tárgyalásra került sor. A
bíró peren kívüli megállapodást javasolt a két önkormányzat részére. Sződ Község Önkormányzata nevében a Göd
várost képviselő ügyvédnek
továbbítottam képviselő-testületünk kompromisszumos
javaslatát. Az ügyvéd úr jelezte, hogy a javaslatot továbbítja Göd polgármesterének. A
polgármester úrral felvettem a
kapcsolatot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy amint az ügyvéd úrtól megkapja Sződ javaslatát, azt megtárgyalják, és tájékoztatnak minket.
Göd polgármesterével már
az elmúlt évben is tárgyaltunk
Nevelek szennyvízcsatornázásával kapcsolatban, és nyitottnak mutatkozik az együttműködésre. Ahhoz, hogy Nevelek településrész szennyvízcsatornázása előremozduljon,
a lakosságnak víztársulatot kell
alakítania. Ebben az önkormányzat segítséget tud nyújtani, de csak abban az esetben,
ha lesznek olyan neveleki lakosok, akik a társulat megalakításában és annak vezetésében
szerepet vállalnak. Sződ szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése két szakaszban történt,
és mindkét esetben sikerült a
víztársulatot megalakítani. Bízom benne, hogy a társulást a
neveleki lakosok körében is sikerül megalakítani, és ez a fontos beruházás kezdetét veszi.

Önkormányzat
Nevelek
településrészről
többen jelezték, hogy a közvilágítási lámpák nem világítanak. A közvilágítás karbantartójának ezt jeleztem, aki a helyszínen döbbenten tapasztalta,
hogy illetéktelen személyek levágták és elvitték a közvilágítási vezetéket. Ezt jeleztük az
ELMŰ felé. Sajnos a vezetékek pótlása nehézkesen halad.

Halálos közúti
baleset történt
községünkben
Sajnálatos közlekedési baleset történt az általános iskola előtti gyalogátkelőhelyen. A
közlekedési baleset hatására az
iskolába járó gyermekek szülei
aláírást gyűjtöttek, hogy a gyalogátkelőhelyhez közlekedési
lámpát szereltessen fel az önkormányzat.
Kérték továbbá, hogy intézkedjünk annak érdekében,
hogy az iskolás gyermekek
napközben engedély nélkül ne
tudjanak kijárni az iskola területéről, az iskola kapuit tegyük
zárhatóvá, illetve az ebédeltetésnél a gyermekek az úton
való átkeléshez a gyalogátkelőhelyet vegyék igénybe.
Az óvoda előtti gyalogátkelőhelynél és parkolónál is felmerült a szülők részéről, hogy
közlekedési lámpát kellene felszerelni.
Az iskola igazgatójával megbeszéltük a szülők kérését. Az
iskola kapuit zárhatóvá tettük,
az Ady Endre utcai kapura
elektromos zárat szereltettünk
fel, a gyermekek ezen a kapun
közlekednek az iskolába be és
ki, az étkezésnél pedig tanári
kísérettel a gyalogátkelőhelyet
veszik igénybe.
A Dózsa György út országos közút, mely nem az önkormányzat kezelésében van.
Több mint két évünkbe került, mire sikerült elintéznünk,
hogy önkormányzatunk engedélyt kapjon gyalogátkelőhely kiépítésére a két legforgalmasabb helyen. A közlekedési hatóság ugyanis forgalomszámlálást végzett a két megjelölt helyen, és azt állapították
meg, hogy a forgalom nagysága nem indokolja a gyalogátkelőhelyek kiépítését. Végül
2 millió forintos költséggel, a
közlekedés szabályainak betar-

tásával, megfelelő közvilágítás
és előjelző táblák kihelyezésével sikerült a beruházást megvalósítani.
Mindkét gyalogátkelőhely
jól belátható, úgy a gépjárművezetők, mint a gyalogosok részéről.
Érdeklődtem a közlekedési
lámpa felszerelésével kapcsolatban, melyet a közlekedési
hatóság nem tart indokoltnak.
A megtörtént halálos baleset
is mindkét fél figyelmetlenségéből eredt, ugyanis a közút „veszélyes üzem”. Hiába
van elsőbbsége valakinek, ha
azt a másik fél figyelmen kívül
hagyja. A kijelölt gyalogátkelőhely sem jelenti azt, hogy azon
körültekintés nélkül át lehessen haladni, még akkor sem,
ha történetesen a lámpa zöldet jelez.
Forgalomirányító lámpáknál is számtalan közlekedési
baleset történik. Megkértem a
váci rendőrkapitányt, hogy legyenek szívesek az iskolában a
biztonságos gyalogosközlekedéssel és a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban előadást
tartani a tanulók részére.
Az óvodánál nem a gyalogátkelőhely jelenti a legnagyobb
veszélyforrást, hanem az óvoda előtt lévő parkoló autókból
kiszálló és beszálló gyermekek.
Sajnos az óvodánál jelenleg
ennél nagyobb parkolóhelyet
nem tudunk létesíteni. Egyre
több szülő gépjárművel viszi
gyermekét óvodába és azzal is
megy érte, amely jelentős zsúfoltságot okoz.
A közlekedési lámpa gyalogátkelőhelyhez történő felszerelése ezt a problémát nem tudná megoldani. Fekvőrendőrt
országos közútra elhelyezni
nem lehet.
Arra kérnénk a szülőket,
hogy a beszállásnál és a kiszállásnál a balesetek elkerülése érdekében jóval nagyobb figyelmet fordítsanak gyermekeikre!
Minden sződi lakosnak balesetmentes közlekedést, valamint kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a képviselő-testület és az önkormányzat dolgozói nevében is.
Tisztelettel:
Hertel László
polgármester

Önkormányzat
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Adóhatósági tájékoztató
Sződ Község Önkormányzat Adóhatósága nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy
a 2003. évi XCII. számú, az
adózás rendjéről szóló törvény módosítása lehetővé teszi az önkormányzat számára – helyi adók és gépjárműadó vonatkozásában – az adóhátralékosok listájának hely-

Önkormányzati hírek

ben szokásos módon történő
közzétételét. Az 55/B § alapján az alábbiakban közzéteszem a hátralékosok nevét, címét, és az adónemenkénti tartozás összegét.
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a 10.000 Ft-ot
meghaladó hátralékosok adónemenkénti tartozásait Vára-

dy Zoltán önálló bírósági végrehajtó felé továbbítjuk. A
végrehajtó a tartozáson felül a
végrehajtás díját is ráterheli az
adósra. A 20.000 Ft felett tartozók listája a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) felé került átadásra.
Az alábbi adóslisták a 2012.
március 15-ei állapotot tükrözik.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

ADÓSLISTÁK
IPARŰZÉSI ADÓ

Hírek a képviselőtestület üléseiről
Sződ Község Képviselő-testülete 2012-ben hat testületi ülést tartott. Az üléseken 2
rendeletet alkotott és 23 határozatot hozott.
2012. január 26-án került sor
az év első testületi ülésre, ahol
első napirendi pont a testület 2012. évi munkatervének
megtárgyalása és annak elfogadása volt. Ezt követően a polgármester tájékoztatást adott
a Sződ Községért Közalapítvány működéséről. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a 2012 évi költségvetés várható sarokszámairól. A jogszabályi változások értelmében az
önkormányzatnak és az intézményeknek külön költségvetést kell készíteni. A normatívák ebben az évben sem alakulnak kedvezően, az önkormányzatok csak a kötelező feladatokra kapnak normatívát. Fejlesztésekre csak akkor lesz lehetőség, ha az önkormányzat plusz
bevételre tesz szert. A negyedik napirendi pontban az óvoda bővítésére vonatkozó pályázati lehetőséggel ismerkedtek a
képviselők. A gyermeklétszám
növekedésnek köszönhetően az
óvoda ismételt bővítése szükséges. Pályázati lehetőséggel két
új csoportszoba, és kiszolgáló helyiségek megépítésével az
intézmény bővítésére nyílik lehetőség. A közvilágítási lámpatestek karbantartására vonatkozó szerződés megtárgyalását
követően a képviselők elfogad-
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ADÓSLISTÁK
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Adatvédelmi okok miatt
az újság internetes változata
nem tartalmazhatja az adósok adatait.

Önkormányzat
ták a PAHUSZ Szolg. Bt ajánlatát. A társaság végezte az előző évben is a lámpatestek karbantartását. Amennyiben lakossági hibabejelentés érkezik a hivatalba, a továbbítástól számított 24 órán belül megtörténik a hiba kijavítása. Ezen az
ülésen döntött a testület a Tabán út 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadásáról. A napközi otthonos konyha működésének költségmegtakarítása érdekében 1 fő (konyhalány) létszámleépítéséről született döntés. A működés korszerűsítésére gépek beszerzése vált szükségessé. A bérmegtakarításból
származó összeget a konyhai
gépek beszerzésére fordítja az
önkormányzat. A továbbiakban
lakossági kérelmek megtárgyalására került sor.
A 2012. február 9-ei rendkívüli ülésen a 2012. évi költségvetés előterjesztésére került sor.
A 2012. évi költségvetés sokban eltér az előző évekétől. A
jogszabály változásnak megfelelően külön lettek választva az
önkormányzat, a hivatal, az iskola és az óvoda költségvetései. A pénzügyi csoportvezető ezen változások alapján készítette el a költségvetési tervezeteket. A könnyebb átláthatóság miatt magyarázó táblázatok
is készültek az előterjesztéshez.
Az intézményvezetők ebben az
évben is előkészítették az intézményre vonatkozó tervezetet, melyek a tavalyi tényadatok alapján kerültek átdolgozásra. A polgármester ismertette a tervezett beruházásokat és
azok anyagi fedezeteit.
A 2012. február 21-ei testületi-ülésére a pénzügyi és ügyrendi bizottság ülését követően került sor. A bizottsági ülésen meghívottként jelen volt az
összes képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,
az intézményvezetők, valamint
a támogatást kérő csoportok,
egyesületek képviselői. A testületi ülésen megjelent Varga Jánosné könyvvizsgáló is, aki tájékoztatta a testületet arról, hogy
a polgármester úr a jogszabályi
határidőnek eleget téve a képviselő-testület elé terjesztette a
2012. évi önkormányzati költségvetés rendelet tervezetét. Ismertette a jelenlévőkkel, hogy
az önkormányzatok gazdálko-

Önkormányzat
dására vonatkozó jogszabályok
jelentősen változtak. Az előterjesztés ezeknek a változásoknak
megfelelően lett elkészítve, jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz, kiadási és
bevételi előirányzatai biztosítják a költségvetés egyensúlyát.
Sződ Község Önkormányzata szigorú gazdálkodásnak köszönhetően stabil anyagi helyzetben van. A rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Papp István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetés-tervezetet, kisebb módosítások átvezetését
követően a pénzügyi és ügyrendi bizottsági meghívottként
rendelettervezetet elfogadásra
javasolja. Erdélyi Balázs a kulturális és oktatási bizottság elnöke ismertette a képviselőkkel,
hogy az egyesületek, csoportok
támogatását a bizottság öszszevont ülés keretében tárgyalta a kommunikációs környezetvédelmi és sport bizottsággal.
Ebben az évben 2.525.000 forint állt rendelkezésre az egyesületi és csoportok támogatására. Mivel ebben az évben több
szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, alaposan mérlegelni kellett a támogatások odaítélését. Ebben az évben az előterjesztés szerint minden kérelmet, pályázatot benyújtó csoport támogatásban részesül. A
szigorítások, normatíva-csökkenések ismeretében a 2013.
évi költségvetésben már nem
lesz lehetőség minden kérelmező részére támogatást nyújtani. Hertel László polgármester
megállapította, hogy a 2012. évi
költségvetés a jogszabályi változások ellenére időben elkészült.
A képviselők megismerhették, a
bizottságok és a testület is több
fordulóban megtárgyalták. Az
oktatási intézmények költségvetésének összevont testületi ülésen történő elfogadását követően a rendelet megalkotható.
A 2012. február 23-ai háromoldalú, összevont testületi ülésre a Faluházban került sor. Az
ülésen részt vett Csörög és Keszeg községek képviselő-testülete is. Meghívott vendégként
részt vettek az intézményvezetők és a gazdasági vezető is.
Első napirendi pontként a napközi otthonos óvoda költségvetésének megtárgyalására ke-
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rült sor, melyet Keszeg Község Képviselő-testülete és
Sződ Község Képviselő-testülete egyhangú szavazással fogadott el. Következő napirend
a Hunyadi János Általános Iskola költségvetése volt. Az intézményvezetőnek és a gazdasági vezetőnek feltett kérdések
megválaszolása után mindhárom testület egyhangúlag elfogadta a iskola 2012. évi költségvetését. Az összevont ülés végeztével Sződ Község Képviselő-testülete folytatta a tanácskozást. Hertel László polgármester összegezte a 2012. évi költségvetés elkészítésének és megtárgyalásának folyamatát. A bizottságok és a testület több fordulóban is megtárgyalták a költségvetést, melyet a testület egyhangú szavazással hagyott jóvá,
és az előterjesztés alapján megalkotta a 2012. évre vonatkozó
költségvetési rendeletét. A rendeletalkotást követően a háziorvosok beszámolója következett. Dr. Rull Csaba háziorvos számolt be elsőként, majd
dr. Bonyhádi Elemér háziorvos
beszámolója következett. Dr.
Bíró Emőke a gyermekkörzetben tapasztaltakról számolt be,
míg dr. Hevér László a fogorvosi körzetben tapasztaltakról
tájékoztatta a képviselőket. Dávid Tamás a 2011-től Sződ községben helyben történő vérvétel tapasztalatairól számolt be.
A képviselő-testület mind az öt
egészségügyi beszámolót egyhangúlag fogadta el. A következő napirendi pont a polgári és katasztrófavédelem 2011.
évi tevékenységével kapcsolatos beszámolójának megtárgyalása és elfogadása volt. A továbbiakban az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
által elfogadott Társulási Megállapodás módosításának elfogadására került sor. Ezt követően Danubius Expert Audit
Kft. 2011. évi belső ellenőrzési
jelentésének megtárgyalása következett, melyet 1 tartózkodás
mellett fogadott el a képviselő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
az óvodabővítésre vonatkozó
pályázat még mindig nem került benyújtásra, mivel a szükséges adatlapok nem tölthetőek le az NFÜ honlapjáról. A

