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Mérlegen a
2012. esztendő
2012-ben a tervezett költsévetési bevételt 389.747 ezer
forintban, a költségvetési kiadást 404.089 ezer forintban,
a költségvetési hiányt pedig
14.342 ezer forintban állapította meg a képviselő-testület.
A takarékos és szigorú pénzügyi gazdálkodásnak köszönhetően önkormányzatunknak
működési hitelelt nem kellett
felvennie, kifizetetlen számlái
nincsenek. A testület legfontosabb feladatának idén is az
intézmények zavartalan működtetését tartotta. A község
egyesületeinek működéséhez
az önkormányzat a költségvetésében szereplő támogatást biztosítani tudta. Ebben
az évben fejlesztési feladataink között szerepelt az óvoda
két csoportszobával történő
bővítése pályázati támogatás
segítségével. Forráshiány miatt a pályázatunkat elutasítot-

ták, ami nem végleges elutasítást jelent. Bízunk abban – és
jó esélyünk is van rá –, hogy
a tartalékkeretből a megfelelő forrást elő tudják teremteni, és az óvodabővítést jövőre meg tudjuk valósítani. Ezzel kapcsolatban biztató viszszajelzéseket kaptunk. A képviselő-testület másik nagy fejlesztési célja a polgármesteri
hivatal épületének felújítása és
energetikai korszerűsítésének
megvalósítása. Ezzel kapcsolatban a tervek készülnek, december közepén a pályázatot
benyújtjuk. Reméljük, jövőre
ezt a fejlesztést is meg tudjuk
valósítani.
A Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulattal közösen benyújtott pályázatunk eredményeként – mely a Tece-patak
rekonstrukciós munkálatainak
elvégzésére irányult – ebben
az évben 95%-ban elkészült.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park
kérésének – mely a patak élővilágának megmentésére irányult – eleget téve, a víztársu-

A Coop áruház megnyitása
lat a Tece-patak bizonyos szakaszain a vízelfolyás biztosítása érdekében részmunkákat
végzett el, mely munkálatokat
2013-ban be is fejez. Ezúton
is köszönetet szeretnék mondani a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat elnökének,
Szegedi Sándornak; a társulat
ügyvezetőjének, Óvári Lászlónak, valamint munkatársaiknak azért a sikeres együttműködésért, melyet községünk
vízfolyásainak zavartalan működése érdekében végeztek.
Községünkben sikeresnek
mondható és jól működött az
a közmunkaprogram, melyet
kormányunk az önkormányzatoknak biztosított. Közterületeink rendbentartásánál, intézményeink karbantartásánál
a közhasznú foglalkoztatottak
nagy segítségünkre voltak. Alkalmazásuk megkönnyítette és

A Coop áruházának megnyitásával a község fontos új állomásához érkezett

hatékonyabbá tette a közterületi munkák elvégzését.
Községünkben ebben az
évben a leglátványosabb és
a legnagyobb beruházást a
Gödöllői Coop Zrt. által épített élelmiszeráruház jelentette. A 200m2 alapterületű, padlófűtéses és légkondicionált
eladótérhez korszerű kiszolgálóhelyiségeket és parkolót
építettek. Köszönetet szeretnék mondani dr. Dull Udóné
vezérigazgató asszonynak és
munkatársainak, hogy községünket választották a környék
egyik legkorszerűbb és legnagyobb élelmiszeráruházának
megépítésére, amely nemcsak
a lakosság kényelmét szolgálja, hanem településünk ütemes fejlődésének is egyik kiemelkedő állomása.

A Hunyadi János
Általános Iskolát
érintő változások
Az Oktatási Minisztérium
döntése, hogy a 3000 fő alatti települések iskoláinak üzemeltetését az állam veszi át,
3000 fő feletti lakosságlétszám
esetén az iskolák üzemeltetése továbbra is az önkormányzatok feladata. A 3000–5000
közötti lélekszámú településeknek lehetőségük van arra,
hogy az üzemeltetés jogát felkínálják az állam részére. Ebben az esetben az államkincstár megvizsgálja az érintett önkormányzatok költségvetését,
és annak figyelembevételével

Önkormányzat
dönt, milyen formában veszi
át az üzemeltetést, vagy pedig
azt továbbra is az önkormányzat feladatkörébe utalja. A tervezett elvonások megismerése
után a képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Sződi Hunyadi János Általános Iskola üzemeltetésének jogát felkínálja
az államnak. Jelenleg a Magyar
Államkincstár vizsgálja benyújtott igényünket. Amennyiben az önkormányzatnál marad az üzemeltetés, az számításaink alapján jelentős többletköltséget jelent majd településünk számára.

Günther Miklósné
az új tankerületi
igazgató
Örömteli és egyben szomorú
hír is, hogy az Oktatási Hivatal Günther Miklósnét, iskolánk igazgatóját, 2012. decmeber 1. napjával kinevezte tankerületi igazgatónak. Günther
Miklósné 2001 szeptemberétől töltötte be a Hunyadi János
Általános Iskola igazgatói tisztét. A képviselő-testület határozott, jó képességű és erős
egyéniséget ismert meg benne. Azt vártuk tőle, hogy az iskola oktatási színvonalát minél magasabbra emelje, s ennek érdekében hozzon létre
egy olyan tantestületet, amely
ennek az elvárásnak eleget tud
tenni. Günther Miklósné beváltotta a hozzá fűzött reményeket, reformintézkedésivel
és határozott döntéseivel felzárkóztatta az intézményt a
környékbeli iskolák színvonalára. Személyesen egy jó vezetőt és egy jó kollégát ismer-

Günther Miklósné
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tem meg benne, egy olyan embert, akivel 11 éven át szívesen
dolgoztam együtt. Mindvégig
megbíztam tudásában és vezetői képességében.
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy megpályázta a tankerületi igazgatói állást, de mivel
nagyon jó szervezőt és vezetőt ismertem meg benne, a felsőbb vezetésnek is ajánlottam.
Személye garanciát jelenthet
ennek az újonnan létrehozott
szervezetnek a megfelelő vezetésére. Sok sikert, eredményes munkát, erőt és egészséget kívánok a képviselő-testület nevében is! Az iskolaigazgatói státusz betöltésére vonatkozó pályázatot a tankerületi igazgató fogja kiírni, kinevezése a polgármester véleményezésének figyelembevételével történik meg. Az új igazgató megválasztásáig az igazgató-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat.

2013. évi koncepció
A képviselő-testület a 2012.
november 29. napján megtartott képviselő-testületi ülésen
tárgyalta meg a 2013. évi költségvetési koncepciót. Az előző évekhez hasonlóan legfontosabb feladatának az önkormányzati intézmények zavartalan működését tartja, és ennek figyelembevételével állapította meg fejlesztési elképzeléseit. A képviselő-testület nehéz helyzetben van a 2013. évi
koncepció megtervezésével és
elfogadásával kapcsolatosan,
ugyanis kevés olyan költségvetési adat áll rendelkezésünkre
– legfőképpen az állami normatívák tekintetében –, melynek alapján komolyabban tudnánk tervezni, mivel jelentős
bizonytalansági tényező, hogy
ki üzemelteti majd az általános iskolánkat, és amennyiben
ez az önkormányzat feladata
lesz, ennek fedezetét, hogyan
és miből tudjuk majd előteremteni. Mivel nem ismerjük
az állami normatívák mértékét, a 2013. évi fejlesztéseket
csak irányvonalakban tudjuk
meghatározni. Nagy a valószínűsége annak, hogy Vácrátóttal közös önkormányzati hivatalt kell létrehoznunk, amenynyiben ugyanis az úgy dönt,
hogy Sződdel kíván társulni,

önkormányzatunknak nem áll
módjában ezt elutasítani. Az
ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére – amennyiben erre idén még nem kerül
sor – a 2013. január 1-től számított 60 napon belül van lehetősége a két önkormányzatnak. Az, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása
jelent-e költségmegtakarítást,
a megállapodás kidolgozása és
aláírása után derül csak ki.
A képviselő-testület legfontosabb fejlesztési elképzelései
az óvoda bővítése, valamint
a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése. Ennek
megvalósításához
feltétlen
szükséges benyújtott pályázataink pozitív elbírálása. Következő célunk a Szent István út
és mellékútjainak aszfaltozása. Mivel kevés esély van arra,
hogy útépítésre pályázati támogatást nyerjünk el, ezért
mindenképpen szükségesnek
tartjuk az érintett üzemek hozzájárulását, valamint az egyéb
üzleti tevékenységből származó bevételek teljesítését. Figyelemmel kísérjük a játszóterekre és közösségi terekre kiírt
pályázati lehetőségeket. Sajnos
az eddig megjelent, erre vonatkozó pályázatok a Közép-Magyarországi Régióra nem vonatkoztak.
Volt érdeklődés a neveleki
csatornaberuházással kapcsolatban is. A megjelent szenynyvízcsatorna kiépítésére irányuló pályázatokon Sződ községnek nem volt lehetősége részt venni, mivel a feltételeknek nem tudtunk megfelelni. Amennyiben az érintett neveleki lakosok azt szeretnék,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózat a közeljövőben megépüljön, mindenképen létre kell
hozniuk egy víziközmű-társulást. A csatorna-beruházás
megvalósításához szükséges,
hogy a lakosság 67%-a támogassa azt. Ezt követően meg
kell alakítani a víziközmű-társulást, mely az önkormányzat
segítségével megkezdheti az
erre irányuló munkát.

2013. évi helyi
adóváltozások
Sződ Község Képviselő-testülete 2012. november 29. nap-
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ján megtartott ülésén tárgyalta
a 2013. évi helyi adókról szóló
rendelet módosítását. A képviselő-testületi ülés időpontjában az új rendelkezések kevés támpontot adnak a jövő
évi tervezéssel kapcsolatban.
2013. év legfontosabb feladata az önkormányzat működőképességének fenntartása.
A jelenlegi információk
alapján önkormányzatunk nehéz költségvetési év elé néz.
Mivel a lakosság is anyagilag egyre nehezett helyzetbe kerül, a képviselő-testületnek alaposan meg kell fontolnia, hogy szükséges-e a lakosság terheit tovább növelni, és
ha igen, akkor milyen mértékben. A képviselő-testület hoszszas mérlegelés után – figyelembe véve az önkormányzat
működőképességének fenntartását – a helyi adókkal kapcsolatosan az alábbiak szerint
döntött.
Az iparűzési adó mértékét
változatlanul 1,4 százalékban
határozta meg.
A kommunális adó kivethető mértéke – az országos
iránymutatás alapján – 17.000
forint/ingatlan/év. Ennek figyelembevételével a képviselő-testület 10.000 forintról
13.000 forintra emeli ingatlanonként a kommunális adó
éves értékét.
A fenti törvény a kivethető helyi adók felső határát az
alábbiak szerint határozza
meg:
» Építményadó:
1.100 forint/m2/év
» Iparűzési adó: az adóalap 2%-a
» Telekadó (ingatlanadó):
200 forint/m2/év
A közterület-foglalási díj mértékét, a temetőhasználati díj
mértékét, a bérleti díjak mértékét a képviselő-testület nem
módosította. Az építményadót
szintén változatlanul hagyta. A
jelenlegi rendelkezések alapján az építményadó a családi házakat és a kisebb üzleteket nem
érinti. Az étkezési térítési díjak emelése elkerülhetetlen. A
jelenlegi étkezési térítési díjak
alacsony volta 17 millió forintos
veszteséget jelent az önkormányzat számára. Ezt a veszteséget
tovább növeli az élelmiszerárak és az energiaárak emelkedése. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy az étkezési térí-
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tési díjakat az alábbiak szerint
módosítja:
» óvodai étkezés: br. 468Ft/fő
» iskola 3x étkezés: br. 540Ft/fő
» menza: br. 360Ft/fő
» vendégétkezés: br. 650Ft/fő
» kötelező étkezés: br. 552Ft/fő
» ebéd házhozszállítási díj:
br. 30Ft/adag
» 50%-os kedvezmény iskola:
br. 270Ft/fő
» 50%-os kedvezmény óvoda:
br. 234Ft/fő
A képviselő-testület újabb
adók bevezetését – beleértve
az ingatlanadót is – nem tervezi.

Hulladékszállítás
2013-ban
A Remondis Duna Kft. 2013ban a környékünkön, így Sződön is befejezi a kommunális
hulladék szállítását. Az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – melynek tagjai vagyunk – által létrehozott
Zöld Híd Kft. által megállapított, 120 literes edények után
évente fizetendő 33.284 forint szállítási és ártalmatlanítási díjat önkormányzatunk magasnak tartja (jelenleg ez a díj
23.600 forint). Vác városa vállalta, hogy létrehoz egy kft-t,
mely azon települések hulladékának begyűjtését és -szállítását is vállalja, melyeknél idáig a
Remondis Duna Kft. végezte
ezt a szolgáltatást. Minden reményünk megvan arra, hogy a

hulladékszállítás és -ártalmatlanítás díja a Zöld Híd Kft. által megállapított összegnél alacsonyabb lesz, mivel Vác képviselete is rendkívül magasnak
tartja ezt az összeget. Azon
dolgoznak, hogy ezt az öszszeget a lehető legalacsonyabb
összegben állapítsák meg. Bízunk benne, hogy fáradozásuk
eredményre vezet.

Idősek Napja
2012. november 25. napján
rendezett önkormányzatunk
második alkalommal községi ünnepséget az idősek napja alkalmából, ahol az alábbi
szavakkal köszöntöttem és köszöntöm az idős lakosokat.
„Október elseje az idősek világnapja. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk
van rájuk. Szükségünk van
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a
mai ünnepségünkön!
Községünkben
másodszor
rendezzük meg az idősek napját. Ezt a rendezvényt Miletin Istvánné Julika indította útjára 2011-ben. A rendezvényt
nagy lelkesedéssel szervezte, mely
szervezésbe családtagtait is be-

Önkormányzat
vonta. A jó hangulathoz az ő
személyisége is nagymértékben
hozzájárult. Lám, mit hoz egy
év: nemcsak ő ment el közülünk,
hanem férje, István is. A legősibb emberi vágyak egyike, hogy
valakinek hiányozz, ha este nem
mész haza.
Szeretettel gondolunk időseinkre, de nemcsak ezen a napon, hanem az év minden napján. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket,
hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, fontos részei
életünknek.
Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg
erőt sugároz felénk, kitartásuk,
szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Novemberben köszöntjük az
Erzsébeteket és a Katalinokat,
isten éltesse őket névnapjuk alkalmából. Kívánok nekik erőt,
egészséget és sok szeretetet. Fogadják szeretettel névnapjuk alkalmából a részükre sütött ajándékot! Kérem, hogy az Erzsébetek és Katalinok szíveskedjenek
a színpad elé fáradni. Megkérem
Puskás Szilveszter alpolgármester urat, hogy szíveskedjen átadni az ajándékokat.
Minden
évben
köszöntjük Sződ legidősebb női és férfi lakosát. A népesség-nyil-

vántartás alapján ebben az évben a legidősebb nő Dinka
Jánosné – Sződ, Rákóczi Ferenc utca 17. szám alatti lakos.
A legidősebb férfi Nagy Sándor
– Sződ, Dózsa György út
216/A szám alatti lakos. Kérem, hogy amennyiben jelen vannak, szíveskedjenek átvenni az
ünnepi tortát, amennyiben nem
tudtak eljönni, akkor közeli
hozzátartozóik tegyék meg ezt.
Önkormányzatunk ünnepi
műsorral és vendéglátással kedveskedik az időskorú lakosoknak. A műsor végén a képviselő-testület nevében kérem idősebb
lakótársainkat, hogy maradjanak itt, és vegyenek részt a közös zenés mulatozásban. Minden idős ember számára kívánom, hogy érezzék környezetük
figyelmét, családjuk szeretetét. Jó
egészséget, tartalmas boldog életet kívánok községünk minden
idős lakójának. Kívánom, hogy
mindnyájan érezzék jól magukat!”
Az Idősek Napján készült
képek a község honlapján
(www.szod.hu) megtekinthetők
és letölthetők.
Minden sződi lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket,
jó egészséget és eredményekben gazdag boldog újévet kívánok a képviselő-testület, az
önkormányzat dolgozói nevében is.
Hertel László
polgármester

Anyakönyvi hírek
2012. szeptember 16. napjától
november 15. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:

Nem a Remondis szállítja a szemetet 2013-tól

Születések száma:
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Házasságkötések száma:
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Halálesetek száma:
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Adóhatósági tájékoztató

Önkormányzati hírek
Hírek a képviselőtestület üléseiről
A Sződiek Híradója őszi számának megjelenése óta Sződ
Község Képviselő-testülete
három ülést tartott (amelyből
egy rendkívüli, egy kihelyezett). Munkájuk során 6 rendeletet és 19 határozatot hoztak.
Október 12–ei rendkívüli
testületi ülésre az önkormányzati intézményekben végrehajtott létszámcsökkentésekkel kapcsolatos határozatok
meghozatala miatt került sor.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár felé a létszámcsökkentésekkel kapcsolatos
költségek fedezetére. A keszegi tagóvodában egy fő és
a sződi központi konyhában
egy fő leépítésére került sor az
év folyamán. A MÁK a pályázathoz formai határozatok benyújtását kérte, melyről a határidő rövidsége miatt rendkívüli ülésen döntött a testület.
Ezen az ülésen terjesztette a képviselők elé a Gödöllő COOP Zrt. kérelmét a polgármester úr. Az önkormányzat által értékesített, volt művelődési ház területén egy új
COOP boltot építettek.
A rendezési terv a 169 hrsz-ú
földút (Török-kút köz) szélességét 12 méterben határozza meg. Ebből az útból jelenleg is csak 6 méter van használatban, melyet gépkocsiforgalomra nem használnak, s a
gyalogos forgalom is csak elenyésző. A képviselő-testü-

Sződ Község Önkormányzatának Adóhatósága nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2003. évi XCII.,
az adózás rendjéről szóló törvény módosítása lehetővé teszi az önkormányzat számára
– helyi adók és gépjárműadó
vonatkozásában – az adóhátralékosok listájának helyben
szokásos módon történő közzétételét.
55/B. 420§ – Az önkormányzati adóhatóság a helyi
adó és a gépjárműadó vonat-

kozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer –
forintot elérő adótartozással
rendelkező adózó nevét, címét
és az adótartozás összegét az
esedékességet követő 10. nap
0 órától a helyben szokásos
módon közzéteheti.
Ezen rendelkezés alapján ismételten közzéteszem az önkormányzati adóhatóság felé
hátralékkal rendelkezők listáját a 2012. november 30-i állapot szerint. A kommunális
adó hátralékosok esetében a

5

II. félévvel elmaradottak névsorát nem tartalmazza a lista. Felhívom minden adós figyelmét, hogy a késedelmi kamatokat minden tételre felszámoljuk! Ezúton tájékoztatom
a lakosságot, hogy a 10.000
forintot meghaladó hátralékosok adónemenkénti tartozásai
végrehajtási eljárás alá kerülnek. Ebben az évben a NAV
felé már elküldött végrehatás
kérések száma 204. Az önálló
bírósági végrehajtó felé elküldött végrehajtás kérések száma 129.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Önkormányzat
let nyilatkozatot tett, hogy a
rendezési terv módosításakor
a 169 hrsz-ú utat 6 méteres
szélességgel kívánja meghatározni.
Október 25-ei ülésén terjesztette elő a testület a tiltott közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni bírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletet. A képviselők hosszas
vita eredményeként átdolgozásra adták vissza a jegyzőnek
a rendeletet.
A második napirendi pontban – lakossági és tervezői
kezdeményezésre – a Helyi
Építési Szabályzat módosításának kérelmét terjesztették
elő a manzárdtetős beépítési módról. A képviselők ezt a
kérelmet elutasították, a kialakult falusias környezet, egységes falukép megtartása érdekében nem kívánnak a HÉSZon változtatni.
Következő napirendként a
3/2002.(IV.04.) számú, a helyi
környezet védelméről, a közterületek rendjéről és a település tisztaságáról szóló rendelet módosításáról határoztak a képviselők. A kormányhivatal észrevétele alapján a
rendelet a 25.§-a (5) bekezdéssel egészül ki, mely szerint: a
szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a
szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja
neve) kezelésére jogosult.
Ezt követően a 7/2008.
(XI.27.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
rendelet módosításáról döntött a testület. Ezt a rendeletet is vizsgálta a kormányhivatal, és észrevételezte, hogy abban nem vezették át a jogszabályváltozásokból adódó változásokat. A 6/2008.(09.19.)
számú, a szociális ellátásokról szóló rendeletet vizsgálva
a kormányhivatal jelezte, hogy
a jogszabályi változások miatt módosításra van szükség.
A képviselő-testület az észrevétel alapján egyhangúlag módosította mindkét rendeletet.
A továbbiakban Hertel
László polgármester tájékoztatta a képviselőket arról,
hogy a Remondis Duna Kft.
2012. december 31. napjával
felmondja a hulladékszállítási szerződést. Ez nem jelenti

Önkormányzat
azt, hogy januártól nem végzi el senki a munkát: Vác város holding formájában egy saját céget kíván létrehozni a feladat ellátására, melyhez a környékbeli települések is csatlakozhatnának.
A következő napirendi
pontban a testület megerősítette azt a határozatát, hogy
2013. január 1. napjától nem
kívánja az általános iskolát
működtetni. Erről már döntött a testület, de jogszabályi előírás, hogy a szeptember 30-ai szándéknyilatkozatot december 31-éig meg kell
erősíteni egy újabb határozattal, melyet egy többoldalas, a
költségvetésre vonatkozó táblázattal együtt továbbítani kell
a MÁK felé, ami alapján döntenek az iskola működtetésének további menetéről.
Ezt követően a használaton
kívüli önkormányzati épületek
hasznosításáról tárgyalt a testület. Puskás Szilveszter alpolgármestert bízta meg a polgármester a hasznosítás lehetőségeinek megkeresésére. A Tabán úti óvoda épülete
használaton kívül van, a mellette lévő szolgálati lakást jelenleg bérlik. Az egész épületet együttesen kellene értékesíteni, de a jelenlegi gazdasági helyzet miatt pang az ingatlanpiac, így várni kell egy kedvezőbb lehetőségre. Szükség
lenne idősek napközi otthonára is, erre a legalkalmasabb
a régi iskola lenne. Sajnos az
épület állaga nem megfelelő,
így beruházót vagy pályázat
lehetőséget kell keresni.
A következő napirendben
az önkormányzatnál alkalmazott közmunkások munkavégzéséről tartott a polgármester úr beszámolót. Az önkormányzat idén 12 főt foglalkoztatott ilyen módon, s további 34 fő hosszú távú közhasznú foglalkoztatását segítette elő (MÁV Kert, Ipoly
Erdő,
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Ig. Gödöllő-Vác Víztérségi Társulás).
Ezen az ülésen ismételten
előterjesztették a tűzoltó-készülékek helyszíni technikai
ellenőrzésére vonatkozó kibővített ajánlatot. A képviselő
testület nem döntött a vállalkozó megbízásáról, legalább
három ajánlat megismerése
után kívánt határozni.
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Önkormányzat
A következő napirendben
az Élelmiszer Bank Egyesület
által adományozott élelmiszerek osztásáról kaptak tájékoztatást a képviselők: kb. 3 millió forint értékű élelmiszert
kaptak a rászorulók a polgármesteri hivatal dolgozói és az
Együtt a Gyermekekért Alapítvány képviselője segítségével.
Ezt követően a 2013. évi
belső ellenőrzési tervet alkották meg, miszerint három ellenőrzést tartanak. A terv tárgyalásakor a képviselők részéről felmerült az igény egy önkormányzati minőségirányítási rendszerre.
Ezt követően a polgármester úr előterjesztette Csörög
képviselő-testületi határozatát. A csörögi testület 2012.
december 31. napjával közös
megegyezéssel kívánja megszüntetni a Sződ és Csörög
közötti társulási megállapodást. Ez a határozat 2012. október 2-án kelt, a sződi polgármesteri hivatalba október
4-én érkezett meg. A határozat szövegében viszont az szerepelt, hogy a két önkormányzat között szeptember 30-ig
kell egyezségnek létrejönnie.
Ez alapján Sződ Község Képviselő-testülete nem fogadja el
a közös megegyezésű felmondást, hanem azt Csörögi egyoldalú felmondásnak tekinti.
Utolsó napirendi pontként
Mészáros Miklósné megválasztásáról döntöttek a szociális és egészségügyi bizottság
kültagsági tisztjére dr. Karoliny
Anna helyett. A doktornő továbbra is segíti a bizottság
munkáját, de az üléseken nem
minden alkalommal tud részt
venni.
November 9. napján a testület közmeghallgatást tartott
a Faluházban. Puskás Szilveszter alpolgármester úr levezető elnökként ismertette
a napirendi pontokat, melyet
a képviselők egyhangú szavazással elfogadtak.
Elsőként Hertel László polgármester a Sződ Község Önkormányzatának 2012. évi
működéséről szóló beszámolót ismertette a jelenlévőkkel.
Következő napirendi pontban a lakossági kérdések, hozzászólások következtek: Helembai Tímea sződi lakos az
iskola jövő évi működéséről,

