
11 ��

III. évfolyam 3. szám

2009.  december

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

Kosztolányi Dezsõ:

Karácsony
Ezüst esõben száll le a karácsony,

a kályha zúg, a hóesés sûrû;

a lámpafény aranylik a kalácson,

a kocka pörg, gõzöl a tejsûrû.

Kik messze voltak, most mind összejönnek

a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezõket

karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyõszagú a lég és a sarokba

ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,

a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…

Csak a havas pusztán a néma csöndbe

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Ezen gondolatok jegyében  kíván
Heréd Község Képviselõtestülete
mindenkinek boldog karácsonyt 
és békességben gazdag új évet!
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2009. augusztus-
december havi üléseirõl, az azokon hozott
döntésekrõl a következõ tájékoztatást adom:

Heréd községek Képviselõ-testülete
2009.08.17-i rendkívüli ülésén a követke-
zõ határozatokat hozta:

Zárt ülés keretében segélykérelmeket
bírált el a Testület.

Nyilvános ülésén hozott határozatai:
138/2009.(VIII.17.) Költségvetésen be-

lüli elõirányzat átcsoportosítás volt.
139/2009.(VIII.17.) Dr. Kurpé László

háziorvost bízta meg a Testület az Ön-
kormányzat és intézményei foglalkozás-
egészségügyi ellátásával 2009.09.01-tõl.

140/2009.(VIII.17.) Heréd Község Kép-
viselõ-testülete a belterületi utak és jár-
dák felújításával a beérkezett három ár-
ajánlat közül legalacsonyabb ajánlattevõ-
ként a HE-DO Kft-t (Pálosvörösmart)
bízta meg önerõbõl a költségvetésben
biztosított elõirányzat terhére.

Árpád út -József A. út- Kápolna utak
felújítása, az Iskola úti parkoló kialakí-
tása, a Rákóczi út süllyedésének javítása, a
Tabán úti- Hatvani úti- Sport úti járda
felújítás, az Iskolához bevezetõ út felújí-
tása és járda kiépítése munkálatok össze-
ge mindösszesen: 12.522.315,-Ft, mely az
ÁFA-t is tartalmazza.

A mûszaki ellenõri feladatokkal Dob-
roda -Infra Bt. (Karancskeszi)-t bízták
meg bruttó 220.000,-Ft díjazás mellett.

A munkálatok a szeptember 30.-i ha-
táridõre jó minõségben elkészültek.

141/2009.(VIII.17.) A CÉDE pályázati
támogatással megvalósuló „ravatalozó
magas tetõ építés és külsõ felújítás” épí-
tési beruházás tárgyában az összeszá-
mítási kötelezettség alapján hirdet-
ménnyel induló, tárgyalás nélküli nemzeti
közbeszerzési eljárást indított a Testület.
A Közbeszerzési Bizottság tagjai Egyed
János alpolgármester, közbeszerzés tár-
gya szerinti szakértõ, Juhász Istvánné PÜB
elnöke, pénzügyi szakértõ,  Kerestély
Gyula képviselõ, és dr. Dóka Zsolt (Per-
fectus Kft.) közbeszerzési és jogi szakér-
tõk lettek. A közbeszerzés becsült értéke
nettó összegben: 6.423.436,-Ft volt, az
eljárás lebonyolításával a Perfectus Kft-t
(Szentendre) bízta meg a Testület
200.000,-Ft+ÁFA díjért.

142/2009.(VIII.17.) Az iskolabusz
szolgáltatással 3 tanévre a 609 Személy-

szállító és Vendéglátó Kft-t bízta meg a
Testület 14.000,-Ft/nap + 25 % ÁFA  díjért.

143/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-
testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár
elõtti park felújításával, sétány és virág-
ágyak kialakításával az árajánlatban rész-
letezett tartalommal a 2009. évi költség-
vetésben biztosított elõirányzat terhére
kedvezõbb ajánlata alapján megbízta az
ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) 611.860 Ft +
25%ÁFA, mindösszesen br. 764.825 Ft
díjért, mely tartalmazta az anyagköltséget
és a munkadíjat is.

144/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-testü-
let megbízta a Zsomboly Kft-t (Miskolc)
az Általános Iskola és a Mûvelõdési Ház
közötti intézményi területen 10 db fa ki-
vágásával és 10-12 db fa egészségügyi
gallyazásával 199.500 Ft + ÁFA vállalko-
zási díjért.

145/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-tes-
tület a UPC Magyarország Kft.-vel a Mû-
velõdési Ház egy helyiségére határozatlan
idejû bérleti szerzõdés megkötését hagyta
jóvá havi 10.000 Ft + Áfa bérleti díj vala-
mint a közüzemi költségek megfizetése
mellett.

146/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-testü-
let a JOBBIK hatvani alapszervezet által
benyújtott emlékmû állítási kérelemre,
mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a
kérelemhez csatolt látványterv szerint
hozzájárult az önkormányzat tulajdoná-
ban álló 65 hrsz-ú közterületen ( az ún.
volt Cigánygödörben) trianoni emlékmû
felállításához a következõ feltételekkel:

- a kiépítõ a teljes körû építési költ-
ségeket vállalja,

- az emlékhely további gondozásáról
gondoskodik,

- az emlékhely nem szolgálhat politikai
rendezvények helyszínéül. A Képvi-
selõ-testület tulajdonosi hozzájáru-
lása nem mentesít a szükséges enge-
délyek megszerzése alól.

147/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-tes-
tület a csatornahálózatra rákötés feltéte-
leinek biztosítása érdekében felhatal-
mazta a Polgármestert és a Körjegyzõt,
hogy a hiányzó csonkok kiépítésére ár-
ajánlatokat kérjenek és a legkedvezõbb
ajánlattevõtõl a kiépítést megrendeljék a
talajterhelési számláról átcsoportosítással.

148/2009.(VIII.17.) A Képviselõ-tes-
tület a LEADER III. tengely pályázat ke-
retében megvalósuló Tájház felújítására,
valamint a Mûvelõdési Ház felújítására és

az iskolakert rekonstrukciójára a közbe-
szerzési eljárás eredményeként Viktória
Épker Kft.-vel 2009.07.23.-án megkötött
vállalkozási szerzõdések módosításával
egyet értett a következõk szerint:

- Az MVH által nem támogatható, új
építésnek minõsülõ nyitott kocsiszín
munkáival a Tájház szerzõdés mûszaki
tartalmát és az erre a munkarészre jutó
584.400,- Ft + 25 % Áfa díjjal a szerzõ-
déses vállalkozói díjat csökkenteni
szükséges.

- A pályázati elbírálás késedelme miatt
a Tájház felújítására valamint a Mûve-
lõdési Ház felújítására és az iskolakert
rekonstrukciójára aláírt szerzõdésekben
kikötött 2009.09.30.-i teljesítési határidõ-
ket módosítani szükséges a 2010.01.30.-
ra.

A hozott határozatokon kívül tájékoz-
tatás, észrevétel hangzott el a helyi Posta
magánkézbe adásáról; telekügyrõl; az
olajtartály utáni gödör miatt a budapesti
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalhoz írott állásfoglalás kérésrõl;
óvodai elõtetõ és bejárati ajtó kivitele-
zésérõl; a Falunapról; az átereszek tisz-
tításának szükségességérõl; Kelemen
István külterületi telekügyérõl, a fogá-
szati gép cseréjének szükségességérõl.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2009.09.14.-i soros ülésén a következõ
döntéseket hozta:

149/2009.(IX.14.) Beszámolót fogadott
el a Testület a Herédi Általános Iskola
2008/2009 tanévi szakmai munkájáról

150/2009.(IX.14.) Herédi Általános
Iskola SZMSZ módosítása volt 

151/2009.(IX.14.) Beszámolót foga-
dott el a Testület az önkormányzat és
intézményei 2009. évi költségvetés I fél-
évi teljesítésérõl

152-154/2009.(IX.14.) Herédi Nap-
közi Otthonos Óvoda, Heréd-Nagykö-
kényes Körjegyzõség és a Herédi Álta-
lános Iskola alapító okiratának módo-
sításai voltak az új szakfeladatrendrõl

155/2009.(IX.14.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a polgármester Hatvan
Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett 2009. I félévi munkájáról

156-157/2009.(IX.14.) Ifjúság utcá-
ban Laczik Zoltán hatvani és Futó Raj-
mund boldogi lakosok részére értékesí-
tett építési telket a Testület 1000 Ft/m2

+Áfa áron és a közmûvek megfizetése
mellett

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
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158/2009.(IX.14.) Az óvoda elõtt 6 db
gömbplatán fa, a focipályán a lelátó
melletti domboldalra 13 virágos kõrisfa
telepítésre földcserével, a bevezetõ uta-
knál az „Isten hozott” tábla alá egy-egy
láda kihelyezésére, abba örökzöldek ülte-
tésére kapott megbízást az Altibeka Kft.
(Hatvan) bruttó 779.000 Ft díjért, mely
tartalmazza az anyagköltséget és a mun-
kadíjat is.

159/2009.(IX.14.) Kelemen István,
Vida Ferencné és Szekszius Józsefné által
felkínált külterületi szántóföldre vonat-
kozóan a 800 Ft/? áron történõ vásárlási
ajánlattal nem élt a Testület.

160/2009.(IX.14.) Kelemen István
kártérítési igényével kapcsolatban a 2004.
évben történt Táncsics utcai villany-
hálózat kiépítéssel, valamint útépítési
munkákkal kapcsolatban felhatalmazta a
Képviselõ-testület a Polgármestert és a
Körjegyzõt, hogy a kivitelezõ és egyben
villamos hálózat tulajdonos ÉMÁSZ felé
jelezzenek, kezdeményezzenek bejárást;-
az érintett területen az út és közmûvek
területen áthaladását hivatalos földmé-
rõvel méressék ki;- amennyiben az út és
közmûvek területen áthaladása igazolt
lesz, vizsgálják meg a kisajátítás lehetõ-
ségét az Államigazgatás Hivatallal egyez-
tetve.

Az ÉMÁSZ által rendelt földmérés sze-
rint csakis a villanyoszlopok kerültek bele
a szántóföldbe, melyek miatt kártérítést
fizet az ÉMÁSZ, de az önkormányzat
nem sértette meg a telekhatárt, nekünk
fizetési kötelezettségünk nincs.

161/2009.(IX.14.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a Herédi Napközi Ot-
thonos Óvoda 2008/2009 nevelési évi
szakmai munkájáról

162/2009.(IX.14.) ÉMÁSZ 6 éves
konstrukciós korszerûsítési ajánlatát nem
támogatta a Testület

163/2009.(IX.14.) ÉMÁSZ kedvezmé-
nyes közvilágítási ajánlatát elfogadta a
Testület 2010.01.01.-tõl 2010.12.31.-ig
terjedõ idõszakra a 17, 35 Ft /kWh+ Áfa
áron.

164/2009.(IX.14.) Héra Alapítvány
pályázatán az önkormányzat távolmara-
dásáról döntött a Testület, villamos ener-
gia számlán jóváírt támogatási pályázat-
ban nem kíván adományozóként részt
venni.

165/2009.(IX.14.) A községben fel-
mért legszükségesebb csapadékvíz elve-
zetõ árkok és átereszek tisztítási, meg-
nyitási munkáival kedvezõbb ajánlata
alapján a MULTILOG ÉP.IP. KFT (Kar-
tal)-t bízza meg a Testület bruttó
1.316.125,- Ft vállalkozói díjért a talaj-
terhelési díj bevétel terhére. A mûszaki
ellenõri feladatokkal a Képviselõ-testület
Dobroda-Infra Bt. (Karancskeszi)-t bíz-
za meg bruttó 50.000,-Ft díjazás mellett.

166/2009.(IX.14.) LEADER közbe-
szerzési szerzõdések teljesítési határidõit
2010.04.30.-i teljesítési határidõre módo-
sítva hagyta jóvá a Testület. A tájház
felújítási munkái a támogató pályázati
határozat átvétele után megkezdõdtek.

167/2009.(IX.14.) Az Óvoda 2007. évi
kerítés mázolási munkáihoz kapcsolódó
hibák elhárítására a mûszaki ellenõri
vélemény és javaslat alapján 50.000 Ft -ot
biztosított a Testület anyagköltségre.

14/2009.(IX.15.) Az önkormányzat
2009. évi költségvetésrõl szóló 3/2009.
Ö.r. módosításáról

15/2009.(IX.15.) Képviselõ-testület és
szervei Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló 15/2007.(XI.27.) rendele-
tének módosításáról a szakfeladatrend
módosítás miatt

16/2009.(IX.15.) A közigazgatási ha-
tósági eljárásban az elektronikus ügyin-
tézésrõl szóló 16/2005. (XII.20.) rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.

17/2009.(IX.15.) A helyi környezet
védelmérõl és a település tisztaságáról
szóló 8/2003.(VI.23.) rendelet módosí-
tásáról a hulladéklerakás helyének meg-
változásáról és a hulladékszállítási napok
áthelyezésérõl csütörtöki napokra.

Ezen az ülésen mutatkozott be a köz-
ség új KMB-s rendõre Novák Eszter fõ-
törzsõrmester, és tájékoztatás hangzott el
a Baucont Zrt felszámolásával; a CÉDE
ravatalozó pályázattal;a Bursa Hungarica
ösztöndíjprogrammal és Rudas Ferencné
nyugdíjazásával; kapcsolatban.

Az ülést követõen zárt ülés keretében
segélykérelmeket bírált el a Testület.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2009.10.13.-i rendkívüli  ülésén a követ-
kezõ döntéseket hozta:

Elsõként zárt ülés keretében segélyké-
relmeket bírált el.

A nyilvános ülés döntései a következõk
voltak:

199/2009.(X.13.) Herédi Napközi
Otthonos Óvoda SZMSZ módosítása
volt a közoktatási törvény módosulásaira
figyelemmel.

200/2009.(X.13.) A Szivárvány Intéz-
ményfenntartó Társulás tárgyi és sze-
mélyi feltételeinek fejlesztése pályázat
benyújtásához a gesztor Hatvan város
felé hozzájárulás volt.

201/2009.(X.13.) Belsõ ellenõrzés 2010.
évi közös feladatellátásáról úgy döntött a
Testület, hogy továbbra is a Kistérségi
Társulás keretében közös feladatellá-
tásban kívánja e feladatot ellátni.

202/2009.(X.13.) 2010. évi belsõ ellen-
õrzési terv fogadta el a Testület 5 terve-
zett feladattal.

203/2009.(X.13.) BAUCONT Zrt.
ügyében Dr. Veres András ügyvéd meg-
bízásáról a felszámolási eljárásban az ön-

kormányzatot érintõ követelés tárgyában
tárgyalások folytatására és az önkor-
mányzatok számára legkedvezõbb meg-
állapodást elõkészítésére.

204/2009.(X.13.) CÉDE ravatalozó
pályázathoz mûszaki ellenõrként az LX
Komfort Bt. (Hatvan)-t bízta meg
120.000,-Ft+ÁFA összegben a Testület.

205/2009.(X.13.) Pénzügyi átcsopor-
tosításról döntött a Testület közmun-
kások részére eszközbeszerzéshez, támo-
gatásokhoz összesen 550 eFt elõirányza-
tot biztosított a tartalékból.

206/2009.(X.13.) Petõfibányai Mentõ-
állomás Alapítványt kérelmére egészség-
ügyi felszerelés beszerzéséhez 50.000 Ft
támogatásban részesítette a Testület.

207/2009.(X.13.) A Herédi Labdarúgó
Klub 2009.évi mûködéséhez szükséges
további 350.000 Ft támogatást biztosí-
totta a Testület, mert az eddig kapott tá-
mogatásból az önkormányzati tulajdonú
öltözõ épületében jelentõs felújításokat
végeztek. 

208/2009.(X.13.) Heves Megye Fej-
lesztéséért Közalapítvány település arcu-
lat javítására kiírt pályázaton térkõ sétány
építésére a Mûvelõdési Ház elõtt pályázat
benyújtását határozat el a Testület a nettó
költségek felét, 200 eFt-ot igényelve.

209/2009.(X.13.) Ifjúság utcai telek-
vásárlás módosításáról döntött a Testület
férjrõl a feleség részére.

18/2009.(X.14.) Az önkormányzati
hatósági ügyekben az elektronikus kap-
csolattartás kizárását fogadta el a Testület.

Tájékoztatás hangzott el a Hivatalnál
tartott megyei gyámhivatali ellenõrzésrõl
és a Magyar Államkincstár három napos
2007/08 éveket érintõ normatíva ellenõr-
zésérõl. Mindkét ellenõrzés rendben
találta a hatósági és a pénzügyi ügyin-
tézést. További tájékoztatást kaptak a
képviselõk a CÉDE ravatalozó és az
óvodai konyha élelmiszer beszerzés köz-
beszerzési eljárása menetérõl, az iskola-
kerti játszótérrel kapcsolatos lakossági
panasz kivizsgálásáról, a községi rendez-
vényekrõl, a piactartás szabályairól és az
iskolai tornaterem bérlésérõl. Képviselõi
észrevételek hangzottak el az út menti
területekkel és az égetéssel füstöléssel
kapcsolatban.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2009.11.09.-i rendkívüli  ülésén a követ-
kezõ döntéseket hozta:

210/2009.(XI.9.) Herédi Napközi
Otthonos Óvoda élelmiszer nyersanyag
közbeszereztetésében a nyertes ajánlat
tejtermékekre a SZOLNOKTEJ- '98
KFT, egyéb árucsoportokra az IMMO-
FIX Kft. (Bp) lett. A szárazárú termék-
körre a közbeszerzés ajánlattevõ hiányá-
ban eredménytelen lett.

hered_2009_3.qxd  2009.12.16.  21:45  Page 3



III. évfolyam 3. szám Herédi Hírmondó 2009. december

�� 44

211/2009.(XI.9.) CÉDE pályázat
ravatalozó magas tetõ építés és felújítás
közbeszereztetésében a nyertes ajánlat-
tevõ az ÉPKOMPLEX KFT. (GÖDÖL-
LÕ) lett, ajánlati ára: 5 566 346 Ft+
ÁFA.

A munkát azóta jó minõségben elké-
szítették, a ravatalozón magastetõ léte-
sült és külsõleg is megújult.

212/2009.(XI.9.) Volán „közösségi
közlekedés Infrastrukturális fejlesztése”
címû pályázatához járult hozzá a Testület
elektronikus utas-tájékoztató tábla kiépí-
téséhez.

213/2009.(XI.9.) LEADER IV. tengely
pályázaton való indulást határozott el a
Testület Kulturális turizmus fejlesztése c.
célterületére 2010.08.21-i Dallamfonó
Nap rendezvényre és padok vásárlására,
színpad talapzat kialakítására nettó
4.990.000 Ft pályázati támogatást igé-
nyelve, a 25 % Áfa önerõt vállalva. 

214/2009.(XI.9.) LEADER IV. tengely
pályázatának megírására, a projekt lebo-
nyolítására és elszámolására Simon Attila
mérnök vállalkozó megbízása volt a
pályázati támogatásban elszámolható 6 %
+ Áfa sikerdíjért.

215/2009.(XI.9.) LEADER IV. tengely
pályázatának tervezésére és mûszaki
ellenõrzésére az LX Komfort Bt. Meg-
bízása volt 96 eFt + Áfa összegben.

216/2009.(XI.9.) A Dallamfonó Nap
rendezvény szervezésével nyertes pá-
lyázat esetén az 5letház Rendezvény-
szervezõ Iroda (Hatvan)-t bízta meg a
Testület a pályázati támogatásban elszá-
molható csakis a rendezvény költségeire
számított 25 % + Áfa díjazásért.

Tájékoztatások hangzottak el a helyi
FIDESZ csoport megalakulásáról, Kele-
men István telekügyérõl, a hatvani Kutya-
szív állatmenhely létrehozásáról, a Bau-
cont Zrt.-vel kapcsolatban, a iskolabusz
szolgáltatásról.

Javaslatot kértünk a képviselõktõl a
2010. évi koncepcióhoz és a hatályos ren-
deletek felülvizsgálatával kapcsolatban.

Az ülést követõen zárt ülés keretében
segélykérelmeket bírált el a Testület.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2009.11.23.-i soros ülésén a következõ
döntéseket hozta:

Elsõként zárt ülés keretében segélyké-
relmeket bírált el a Testület és az oktatási
intézmények javaslatát kérve hivatalból 5-
5 q tûzifa természetbeni segélyt adott 20
családnak. 

259/2009.(XI.23.) Az önkormányzat
és intézményei, valamint Heréd-Nagy-
kökényes Körjegyzõség 2009. I-III. ne-
gyedévi pénzügyi teljesítésérõl szóló
tájékoztatót fogadta el a Testület.

A teljesítés idõarányos volt.

260/2009.(XI.23.) Az önkormányzat
és intézményei 2010. évi költségvetési
koncepcióját fogadta el a Testület a kép-
viselõi, intézményvezetõi javaslatok és a
már ismert költségvetési támogatások
alapján.

261/2009.(XI.23.) Pénzügyi átcsopor-
tosításról döntött a Testület: az általános
tartalék összegébõl 600.000 Ft -ot cso-
portosítottak át egyéb befizetési köte-
lezettségre, fák pótlására,közbeszerzési
hirdetményi díjakra, gyermekvédelmi
segélyezési keret megemelésére.

19/2009.(XI.24.) 2009. évi költségve-
tésérõl szóló 3/2009.(II.10.) módosítá-
sáról alkotott rendeletet a Testület az I.-
III. negyedévi gazdálkodási tájékoztató
részeként.

20/2009.(XI.24.) A közüzemi vízmû-
bõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a
közüzemi csatornamû használatáért fize-
tendõ díjak megállapításáról

- Az ivóvízdíj nettó: 257,00 Ft/m3

bruttó: 321,25 Ft/m3

- csatornadíj nettó: 214,00 Ft/m3

bruttó: 267,50 Ft/m3

lesz 2010 évben. 
21/2009.(XI.24.) A talajterhelésrõl

szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról Az eddigi egy-
összegû fizetési kötelezettségen enyhítve
lehetõvé tette a Testület 2010. évtõl a csa-
tornahálózatra rá nem kötött talajter-
helési díjfizetõk számára az évente két
egyenlõ részletben történõ befizetést a
következõk szerint:

„A talajterhelési díjat a kibocsátónak
kell megállapítania, bevallania és önadó-
zás keretében két egyenlõ részletben
megfizetnie a (6) bekezdésben megjelölt
számlára a tárgyévet követõ év március
31-ig és szeptember 15-ig.”

22/2009.(XI.24.) Az iparûzési adóról
szóló 1/1998.(II.9.) rendelet módosítá-
sáról

A nem herédi székhelyû, de a telepü-
lésen tevékenykedõ építõipari vállalko-
zások részére 2010. évtõl ideiglenes
iparûzési tevékenység után tételes össze-
gû adót vezetett be a Testület az alábbiak
szerint:

„Ideiglenes jellegû iparûzési tevékeny-
sége után adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó, ha
építõipari tevékenységet folytat, illetõ-leg
természeti erõforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy meg-
szakításokkal végzett tevékenység idõtar-
tama adóéven belül a 30 napot meghaladja,
de nem éri el a 181 napot. Ha a tevé-
kenység folytatásának idõtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység
végzésének helye telephelynek minõsül.”

Az adó mértéke naptári naponként
3000 Ft.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2009.12.14.-i soros ülésén a következõ
döntéseket hozta:

Elsõként zárt ülés keretében segélyké-
relmeket bírált el a Testület.

273/2009.(XII.14.) Elõirányzat átcso-
portosítást fogadott el a testület, össze-
sen 950 eFt összegben a Tájház felújítás-
hoz új cserép vásárláshoz és elektromos
felújításhoz, új pályázati lehetõséghez
tervdokumentáció elkészítéséhez, iktató-
program új verzió vásárlásához.

274/2009.(XII.14.) Nemzeti diverzifi-
kációs program keretében vidéki telepü-
lések fejlesztése célterületre a Vörös-
marty téri park és parkoló kialakítására,
szobortalapzat készítésére, Ifjúság úti
pihenõpark és játszótér kialakítása, Árpád
úti játszótér létesítése célokra nettó
25.236.253,-Ft támogatást igényelve,
ennek 25%-a ÁFA, azaz 6.309 eFt önerõt
vállalva pályázat benyújtását határozta el
a Testület. 

275/2009.(XII.14.) Az NDP pályázat
elkészítésével és a projekt lebonyolítá-
sával, elszámolásával a pályázati támoga-
tásban elszámolható 7% + ÁFA sikerdíj-
ért Simon Attila mérnök vállalkozót bízta
meg a Testület.

276/2009.(XII.14.) Az NDP pályázat-
hoz szükséges 2 db játszótér, közpark és
parkoló kertépítészeti kivitelezési terve-
zésével a FormAkert Kft-t (Nagyréde)
bízta meg a Testület a pályázati támoga-
tásban nettó módon elszámolható 240
eFt + ÁFA díjazásért.

277/2009.(XII.14.) A Képviselõ-testü-
let elfogadta a 2010. évi munkatervét,
melyet a községi honlapra felhelyezünk
és a hivatali hirdetõ táblán is megtekinthetõ.

278/2009.(XII.14.) Elfogadat a Képvi-
selõ-testület a Mûvelõdési Ház és Köz-
ségi Könyvtár 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót és a 2010. évi közmûvelõdési
programot.

279/2009.(XII.14.) Elfogadta a Képvi-
selõ-testület a Hatvan Körzete Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett 2009. II.
félévi tevékenységérõl szóló polgármes-
teri beszámolót.

280/2009.(XII.14.) Módosította a Kép-
viselõ-testület a 2010. évi belsõellenõrzési
munkatervet a 2010. évi igényelhetõ nor-
matíva összegére tekintettel két feladat
elhagyásával.

281/2009.(XII.14.) Az önkormányzat
hivatalos honlapja átalakításával bizton-
ságos szerverre való áthelyezésével köz-
adattári csatlakozással, tárhely szolgálta-
tással bízta meg a Képviselõ-testület
összességében a legjobb árajánlata alapján
a Navigates Bt-t (Hatvan). 2010 évben
összességében bruttó 263.750,-Ft díja-
zásért, ezt követõ években éves tárhely és
közadatkeresõ szolgáltatási és 4.000,-
Ft/hó + ÁFA honlap karbantartási díjért.
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282/2009.(XII.14.) Az általános iskola
bejárata elé új elõtetõ építésével és új
tölgyfa bejárati ajtó készítésével bízta
meg a Képviselõ-testület az iskolai dologi
kiadások elõirányzata terhére 895.625,-
Ft-ért a FORGAX Alkotómûhely Kft-
(Nagykökényes)-t.

23/2009.(XII.15.) 2010. évi hulladék-
szállítási díjak megállapításáról  (kivonata)

1.§
A településen heti egyszeri települési

szilárd hulladék rendszeres gyûjtés, elszál-
lítás és elhelyezés közszolgáltatási díja:

(1) A hulladékgyûjtés, szállítás és elhe-
lyezés (kezelés) díja 120 literes gyûjtõ-
edény esetén: nettó közszolgáltatási díj
224,5Ft/ürítés, negyedéves díj: 2918,5 Ft,
éves díj: 11.674 Ft.

(2) A hulladékgyûjtés, szállítás és el-
helyezés (kezelés) díja 60 literes gyûjtõ-
edény esetén: nettó közszolgáltatási díj
160 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2080 Ft,
éves díj: 8.320 Ft. A 60 literes edényzet
bevezetése 2010. 07.01.-tõl biztosított.

(3) A gyûjtõedény mellett a szolgáltató
által biztosított zsák is elhelyezhetõ. A
szállítás és ártalmatlanítás díja 100 literes
zsák esetén: nettó 234 Ft/db .

A fenti közszolgáltatási díjak ÁFÁ-t
nem tartalmazzák!

2.§
(1)A Képviselõ-testület a Hgt. 23. § f)

pontja alapján a lakossági 1. § (1) és (2)
bek. szerinti szállítási díjból a lakásban
egyedül élõ 

70 éven felüli személyek esetében 50 %,
70 éven felüli házaspárok esetében 25 %
díjkedvezményt biztosít.
(2) A díjkedvezményt abban az évben

kell elõször biztosítani, amikor a kedvez-
ményezett a 70. életévét betölti.

3.§
Az 1.§-ban megállapított közszolgál-

tatási díjak 2010. január 01- 2010. de-
cember 31.-ig érvényesek.

224/2009.(XII.15) A gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 8/2008.(IV.1.) rendelet
módosításáról (kivonata)

Jövedelmi határhoz kötötte a Testület a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
igénylését a következõk szerint:

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatásban részesíthetõ az a család, amely-
ben az egy fõre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum
130%-át, gyermekét egyedül nevelõ szülõ
esetében 140%-át.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott jö-
vedelemhatárra való tekintet nélkül, de a
jövedelmi helyzet igazolásával a Képvi-
selõ-testület méltányosságból rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapíthat
meg tartós betegség és kórházi kezelés
esetén.

A rendelet szerint eddig megállapítható
min. 2.000,-Ft/ alkalom, max. 10.000,-
Ft/év/gyermek támogatást kiegészítette a
Testület a tartósan beteg gyermekekre
adható támogatás 30.000,-Ft-os mértéké-
vel. Az eljárási szabályok módosultak e

rendeletben még azzal, hogy a gyermek-
védelmi támogatási kérelmek benyújtásá-
hoz ezentúl nem kell 3 havi megelõzõ,
csak a kérelem benyújtását megelõzõ havi
nettó jövedelmekrõl az igazolást csatolni.

25/2009.(XII.15) A helyi környezet
védelmérõl és a település tisztaságáról
szóló rendelet módosításáról (kivonata)

2010. január 1-jétõl: „Avart és kerti
hulladékot kizárólag hétfõn és pénteken
10 órától - 20 óráig csak szélcsendes
idõben, jól kialakított tûzrakóhelyen és
telken szabad égetni úgy, hogy az az
emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne
okozzon.”

KÉRJÜK AZ ÉGETÉSI SZABÁ-
LYOK SZIGORÚ BETARTÁSÁT!

Tájékoztatás hangzott el a Pitypang
Egyesület (Lõrinci) felajánlásáról, mely-
ben gyermekszíndarab elõadását ajánlot-
ták fel az óvodások és kisiskolások ré-
szére.

A Képviselõ-testület nyilvános ülései-
nek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi Hi-
vatalban megtekinthetõk és a honlapon
olvashatók a 2010. évi testületi munka-
terv és az elfogadott rendeletek teljes szö-
vege a hivatali hirdetõtáblán kifüggesztve
olvashatók.

Heréd, 2009.12.15.

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
körjegyzõ

Tájékoztató
Heréd Község Önkormányzata és Képviselõ-testülete 2009-ben megvalósított 

fejlesztésekrõl és felújításokról

A beharangozott válság ellenére most már
kijelenthetjük, hogy a 2009-es év tartal-
mas, úgyis mondhatjuk sikeres volt. A
Testület 2007-2010 évekre szóló gazdasági
programjában meghatározott célok döntõ
többsége már megvalósult, sõt egyes
területeken már túlteljesültek. Minden
pályázati lehetõséget kihasználtunk és
ezen a területen is igen komoly sikereket
értünk el.

A LEADER program III-as tengely
keretében pályáztunk a Mûvelõdési Ház
és környezetének külsõ felújítására, az
Iskolakertben parki sétány kialakítására
és a Tájház felújítására. Az elnyert összeg
25.440.000,-Ft.

A ravatalozó magastetõ és külsõ fölújí-
tására 5.218.000,-Ft-ot nyertünk. Az
építkezés befejezõdött, a sok-sok vissza-
jelzés alapján az építõ cég kiváló munkát
végzett.

A nyári gyermekétkeztetésre kapott
támogatás összege 529.000,-Ft, mellyel

27 gyermek ingyenes ebédjét biztosí-
tottuk 53 napon át.

A közoktatási intézmények szakmai és
informatikai fejlesztésére az Iskola
1.000.000,-Ft-ot, míg az Óvoda 992.000,-
Ft-ot nyert. Az eszközök beszerzése
folyamatban van.

Három új pályázat is benyújtásra
került.

A LEADER IV. tengely támogatással a
Herédi Dallamfonó nap kerülhet meg-
rendezésre (2010.08.21.). Ennek kereté-
ben egész napos kulturális mûsorok
lesznek, szabadtéri színpadalap készül,
eszközöket és kellékeket vásárolunk. A
pályázott összeg 4.990.000,-Ft, önerõ-
ként csak a 25 % + Áfa-t kell biztosí-
tanunk.

A Heves Megye Fejlesztéséért Közala-
pítványhoz is támogatási igényt nyúj-
tottunk be 200.000,-Ft értékben, ebbõl
viacolor járda épülhet a Mûvelõdési Ház
elõtt.

A Nemzeti Diverzifikációs Program-
ban is részt veszünk, ebbõl két kisebb
játszótér épülhet az Árpád úton és a
„cigánygödör”-ben, park épülhet a falu-
központban, és parkoló lesz kialakítva az
Óvoda mellett összesen mintegy
22.000.000,-Ft értékben.

A felsorolt pályázatok önereje a 25 %
+ Áfa, ami megközelítõleg 12.000.000,-
Ft, mely az önkormányzat 2009-2010-es
költségvetésében rendelkezésre áll.

Pályázati támogatás nélkül önerõbõl is
sikerült jelentõs fejlesztéseket, felújításo-
kat megvalósítani.

Elkészült az iskola belsõ udvarának a
kerítése, erre 5.356.000,-Ft-ot költöttünk.

A Mûvelõdési Ház elõtti park kiala-
kítására, fásításokra, és parkosításra (Or-
vosi rendelõ, Óvoda és a sportpálya
mellett) 1.643.000,-Ft-ot használtunk fel.

12.523.000,-Ft-ot fordítottunk út és
járda felújításokra valamint parkolók
kialakítására. Új aszfaltszõnyeget kapott
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az Árpád és József Attila utca valamint a
Kápolna utca ABC mögötti területe. Két
parkoló épült az iskolánál és az orvosi
rendelõ mellett, és megújult négy járda-
szakasz is (Sport utca, Tabán utca, Hat-
vani út és az Iskola mellett).

Kicseréltük az Óvoda fõbejáratának
üvegportálját korszerûbb fából készült
elemekkel, elõtetõvel. Csak az anyag
600.000,-Ft-ba került a munkát közmun-
kás végezte.

Szintén közmunkások végezték az
összes festési munkálatokat (Iskola,
Óvoda, Hivatal, Orvosi rendelõ, közte-
rületek), itt a megtakarítás mintegy
1.500.000,-Ft.

A felsorolt önerõs fejlesztések értéke
20.000.000,-Ft, de a kisebb beszerzések-
kel (Mûv. Ház nagyterem PVC padló-
csere, bútorok és informatikai eszközök
vásárlása minden intézményben) együtt
25.000.000,-Ft-t is eléri. A fontos, hogy

még mindig rendelkezünk tartalékokkal,
lekötött pénzekkel.

Szintén nagyon fontos, hogy kiválóan
mûködnek az iskolai és óvodai intéz-
ményfenntartó társulások, és a Körjegy-
zõség is. Minden intézmény vezetõje és
dolgozója megértette, hogyha költség-
hatékonyan és takarékosan gazdálkodunk
nagy eredményeket érhetünk el, és talán
ez a mi sikerünk záloga.

Sajnos nem lehetek túl bizakodó a
2010-es évre vonatkozóan. Az önkor-
mányzat gazdálkodásának meghatározó
eleme a kapott normatívák mértéke.
Most már kijelenthetõ, a kapott anyagok
és információk alapján, hogy az oktatási,
a szociális és egyéb normatívák csök-
kentésével 10-13 millió forinttal keve-
sebbet kapunk majd 2010-ben. Megadóz-
tatják a cafetéria rendszert is, ami a
dolgozóinakat súlyosan érintheti. De
mindezek ellenére túl fogjuk élni, (sajnos

ezt a kormányzati politikusok is tudják)
de ezek a megszorító intézkedések, elvo-
nások, mind a fejlesztések rovására mennek.

Vannak terveink és feladataink a jövõre
vonatkozóan is, a Testület tartalmas kon-
cepciót fogadott el és tudjuk, hogy
mindenki a településünk fejlõdéséért
dolgozik, még a nehéz körülmények
közepette is.

Végezetül az év végéhez közeledve meg
kívánom köszönni az intézmények veze-
tõinek és dolgozóinak, a körjegyzõnek és
a hivatali munkatársaknak, a Képviselõ-
testület tagjainak, és nem utolsósorban a
község minden lakójának a munkáját, a
türelmét és megértését a jóindulatot és a
segítõkészséget valamint e gondolatok
jegyében kívánok mindenkinek szeretet-
ben teljes áldott Karácsonyt és tartalmas
Boldog Új Évet!

Kómár József 
polgármester

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a Tájház
tetõfelújításából származó bontott
hagyományos és hódfarkú cserepek
egységesen 10,-Ft/darab áron megvá-
sárolhatók az önkormányzattól.

A kerti hulladék égetésérõl

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a 25/2009.(XII.15.) önkormányzati ren-
delettel 2010. január 1-jétõl a lakossági igényekhez igazodva módosította a
Képviselõ-testület az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése szabályait. Ezen-
túl hétfõn és pénteken 10 órától 20 óráig lehet szélcsendes idõben, jól kialakított
tûzrakó helyen és telken avart és kerti hulladékot égetni, úgy, hogy az az emberi
egészséget, környezetet ne károsítsa és az égetés hõsugárzása kárt ne okozzon.

A rendeletet megszegõk 30.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.
A szomszédok nyugodt, békés lakhatásának biztosítása érdekében kérünk min-
denkit, hogy a fenti idõszakokat szigorúan tartsák be, ne okozzanak egymásnak
kellemetlenséget.

Körjegyzõségi Hivatal

Tájékoztató a hulladékszállításról
Értesítjük a Lakosságot, hogy a 23/2009.
(XII.15.) önkormányzati rendelettel elfo-
gadott 2010. évi hulladékszállítási díjak az
elõzõ évektõl eltérõen a regionális hulla-
déklerakó kötelezõ használata miatt emelt
mértékû (8.000,-Ft/tonna) lerakó díjat is
tartalmaznak, melyet a hulladékot elszállí-
tó cégnek a Bio-Pannónia Kft-nek kell
megfizetnie a hatvani átrakó állomást üze-
meltetõ AVE Magyarország Kft. részére. 

Az emiatt jelentõsen megemelkedett
hulladékszállítási díjak mérséklésére kér-
tük a szolgáltatót, hogy biztosítson
kisebb méretû, 60 l-es kukaedényzetet is
azok számára, akiknek a heti egyszeri
szállítás mellett ekkora edényzet is
elegendõ. A szolgáltató Bio-Pannónia
Kft. a 60 l-es kukákra való áttérést egyedi
igénybejelentések alapján folyamatosan
fogadja majd és félévtõl biztosítani tudja
az ennek megfelelõ szállítást és díjfize-

tést. Ennek érdekében lehetõséget bizto-
sítanak arra, hogy bruttó 4.300,-Ft-os
áron tõlük használt mûanyag kukákat vá-
sároljanak, megegyezés esetén arra is
lehetõség van, hogy a 120 l-es de jó minõ-
ségû kukát becseréljék. Szükség esetén
részletfizetést is tud biztosítani az edény-
zet vásárláshoz a Kft.

Akiknek a 120 l-es vagy félévtõl az
általuk választott 60 l-es edényzet kevés-
nek bizonyulna, lehetõségük lesz a
szállító jármû vezetõjétõl emblémás zsá-
kot vásárolni nettó 234,-Ft + ÁFA áron,
melyet a kuka mellé kihelyezve elszállí-
tanak a csütörtöki szállítási napon.

Továbbra is felvállalta a Képviselõ-
testület az évek óta meglévõ kedvezmé-
nyeket, azaz a megemelkedett árból is
kedvezményt nyújt a 70 éven felüli a la-
kásban egyedül élõ személyek, házas-
párok számára. A 70 éven felüli a lakásban

egyedül élõ személyek kedvezménye
50%-os, míg a házaspárok kedvezménye
25%-os mértékû, melyet negyedévente az
önkormányzat a kedvezményezettek he-
lyett megfizet a szállítónak. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezen
kedvezmények nem illetik meg azokat,
akiknek lakásában más hozzátartozó is be
van jelentve. A kedvezményt abban az év-
ben kell elõször biztosítani, amelyben a
kedvezményezett a 70. életévét betölti.

A 2010. évi hulladékszállítási díjak pon-
tos mértékét a testületi ülésekrõl szóló
tájékoztatóban olvashatják.

Kérjük, hogy a hulladékszállítással
kapcsolatos igényeiket, kéréseiket a Bio-
Pannónia Kft-nél (Hatvan, Szepesi Béla
u.2., tel.: 37/342-622) jelezzék.

Körjegyzõségi Hivatal
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A Herédi Napközi Otthonos Óvoda eseményei
Pedagógus napon, 2009. június 5-én,
óvodánk volt nyugdíjas dolgozója, Bo-
zsik Istvánné, Aranydiplomáját és az
ehhez járó emlékplakettet  vehette át ün-
nepélyes keretek között. Dallal és
verssel köszöntötték a jelenlegi óvodás
gyermekek, valamint a volt óvodások.

Óvodásaink kis mûsorral köszöntöt-
ték idõsek napján a meghívottakat, akik
nagy tapssal, szeretettel fogadták köz-
ségünk legkisebb lakóinak szereplését.

2009. december 04-én érkezett a
Mikulás az óvodába. A gyerekek versek-
kel, dalokkal várták a Mikulást, aki cso-
magokkal kedveskedett a gyerekeknek.

A hagyományokhoz híven mézeska-
lácsvásárt rendeztek a szülõk az óvo-
dában. A befolyt összegbõl a gyermekek
ajándékot kapnak.

A karácsonyt csoporton belül ün-
nepeltük meg a gyerekekkel, mely ben-
sõséges, ünnepi hangulatban telt el. A
gyerekek örömmel vették birtokukba a
karácsonyfa alatt megbúvó ajándékokat.

- A szakmai, informatikai pályázaton
óvodánk közel egymillió forintot nyert,
melybõl játékokat, gyerekbútorokat,

irodai bútorokat, fényképezõgépet,
nyomtatót és a számítógéphez kiegé-
szítõket vásároltunk.

- Óvodánk alapítványának pénzbeli
adományt ajánlott fel a helybéli gyógy-
szertár vezetõje, Halasi András. 

A felajánlást köszönjük a Herédi
Óvodásokért Alapítvány nevében.

- Óvodánk alapítványának számlájára
felajánlható a 2009. évi adó 1 %-a.

Kérnénk mindenkit, hogy adója 1 %-
ának felajánlásával támogassa a Herédi
Óvodásokért Alapítványt!

Az alapítvány neve: HERÉDI ÓVO-
DÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18590331-1-10
Az alapítvány javára felajánlott ado-

mányokat a következõ bankszámla
számra lehet befizetni: K&H Bank
10403538-00014699-00000005

Elõre is köszönjük felajánlásaikat!
Óvodánk kollektívája ünnepélyes

keretek között, 2009. november 27-én
búcsúztatta Kovács Józsefnét nyugdíjba
vonulása alkalmából, aki több mint
negyven évig volt a nagykökényesi
tagóvoda vezetõje.

Babavárók, kismamák, kisgyermekes anyukák!
Szeretnétek hasonló mindennapokat élõkkel beszélgetni, tapasztalatokat
cserélni, vagy csak úgy kikapcsolódni? A mûvelõdési ház klubtermében
havonta egy szombat délután alkalom nyílik mindezekre.
A fentiekrõl érdeklõdni lehet Szappané Szekszius Máriánál a 06-70/229-
3339-es telefonszámon, haramia@gmail.com e-mail címen vagy sze-
mélyesen a mûvelõdési házban.
Elsõ alkalomra 2010. január 9-én 14.00 órai kezdettel kerül sor.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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A  Herédi  Iskoláról….
A Herédi Általános Iskoláról hosszabb
ideje nem olvashattunk a helyi újság
hasábjain, pedig továbbra is aktív élet
folyik az épület falain belül. Az elmúlt
tanévben is nagyon sok rendezvényt
szerveztünk, és több versenyen részt vet-
tünk diákjainkkal, mindezekrõl a tanév-
záró ünnepélyen is beszámoltunk. 

Nagy örömünkre a 2009-es év elsõ fe-
lében új nyelvi laborral, és természettu-
dományos szaktanterem kialakításával
gazdagodtunk, melynek összköltsége kb
4 millió Ft volt. Reméljük a tárgyi felté-
telek mellé a tanulók szorgalma és tudás-
vágya is meg lesz, mert az eredményes
tanuláshoz ez elengedhetetlen. Szeptem-
berben az iskola körülkerítésének örül-
hettünk. Ezzel régi vágyunk vált valóra.
(A környék oktatási intézményei között
iskolánk volt az egyedüli, ahol nem volt
kerítés.) Az iskola tanulóinak biztonsága
miatt megvalósítása szükségessé vált, s
úgy gondoljuk, ez a kerítés a környezetbe
is bele illik.

A nyár folyamán sikerült ismét kicsit

tovább szépülnünk. Újabb bútorokat is
vásároltunk, melyet a megnövekedett ta-
nuló létszám tett szükségessé.

A 2009/2010. tanévet augusztus 31-én
ünnepélyesen nyitottuk meg. Az iskola
ebben a tanévben is 8 osztály és egy nap-
közis csoporttal mûködik. Iskolánkban
205 diák tanul, közülük 68 tanuló Kerek-
harasztról, Nagykökényesrõl, Erdõtar-
csáról, Hatvanból vagy Versegrõl jár be.

Az iskola nevelõtestületében nem
történt változás, de két kolléganõnk
(Misinszkiné György Annamária és Visz-
lóné Karácsony Judit) továbbra is tartó-
san távol van. Helyettesítésükkel Taksás-
né Czinke Iboly angol-német-matema-
tika szakos tanár, Kiszelné Bogoly Mag-
dolna tanító, és Nádasdi József rajz sza-
kos tanár segíti oktató-nevelõ munkánkat.

Természetesen a diákok-tanárok leg-
fontosabb feladata  a minél eredménye-
sebb tanulás-tanítás. Ez minden évben ta-
nártól-diáktól egyaránt komoly munkát
kíván, s a kihívás minden évben egyre ko-
molyabb.

Jó eredményt azonban csak kitartó,
szorgalmas munkával lehet elérni. S elen-
gedhetetlen hozzá a megfelelõ, szeretet-
teljes, odafigyelõ, segítõ családi nevelés is.

A tanulmányi munka mellett legalább
annyira fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
minél többen elfogadják, átéljék és
birtokolják azokat az emberi értékeket,
amelyek az emberi kapcsolatokat, a szû-
kebb ill. bõvebb közösségeket emberivé,
barátivá, kiegyensúlyozottá, derûssé te-
hetik. Ilyenek a mások elfogadása, megér-
tése, segítése. Mi ilyen gyerekeket szeret-
nénk nevelni. Ezért is elfogadhatatlan
számunkra a bántás bármilyen formája, a
sértegetés, a csúfolódás, a testi erõszak,
az agresszió. Ezek ellen továbbra is fel-
lépünk.

A tanulás-tanítás komoly feladata mel-
lett megszervezzük hagyományos iskolai
ünnepélyeinket, tanulmányi és sport verse-
nyeinket, szabadidõs programjainkat, s
ha lehetõségünk van rá, igyekszünk
újakat is beépíteni. 

Lõrincz Mária isk.ig

Ízelítõ iskolai életünkbõl…
Az elmúlt -közel- 4  hónap eseményei
alapján úgy hisszük, ez a tanév is igen
gazdag lesz iskolai programokban, verse-
nyekben.

Az intézmény tanulói számos progra-
mon vehettek részt, melyet a nevelõtes-
tület tagjai szerveztek számukra.

Szeptemberben a tanévindítási és ter-
vezési feladatokon túl az „Autómentes
nap”-on (a tanítást követõen)  a közleke-
dés szabályai betartásának, és a környeze-
tünk védelmének fontosságára különbö-
zõ programokkal hívtuk fel tanulóink
figyelmét.

Ugyanebben a hónapban  25 diákunk
indult a megyei Duatlon versenyen, ahol
a középmezõnyben szerepeltek. Ha (más
versenyzõkhöz hasonlóan) aktívan, ver-
senyszerûen sportolnának, még eredmé-
nyesebb lehetne a szereplésük.

Októberben a „Jégkorszak 3”. címû
film kockáin szórakozhattak az animá-
ciós filmeket kedvelõ alsós tanulóink
Gyöngyösön, majd érdeklõdõ diákjaink a
budapesti Planetáriumban a „A Földtõl a
csillagokig” c. ismeretterjesztõ elõadáson
vehettek részt.

Szórakozhattak Tóbiás kalandjain egy
zenés-mesés elõadáson is, melyet helyben
szerveztünk. Ebben a hónapban emlékez-
tünk meg október elsején, hagyo-
mányainknak megfelelõen, ünnepi -ver-

ses-zenés-hangszeres- összeállítással  a
Zenei Világnapjáról, 6-án az aradi vérta-
núkról, majd 22-én iskolai ünnepély kere-
tében az 1956-os forradalomról és sza-
badságharcról. Ugyanezen a napon iskola
tanulói -úgy hiszem-  nagyon szép, meg-
ható, színvonalas ünnepi mûsort adtak
Heréd és  Kerekharaszt községek felnõtt
lakosainak ünnepi megemlékezésén.

Októberben is voltak diákjaink körzeti
versenyeken: Apcon a helyesírási verse-
nyen, majd Boldogon az „Állatok világ-
napja”-ra meghirdetett kistérségi termé-
szetismereti versenyen, melyrõl a 4 fõs 7-
8. osztályos csapatunk elismerõ oklevéllel
tért haza.

Novemberben a DÖK Halloween parti-
ján szórakozhattak a résztvevõ diákok.

Késõbb a községi önkormányzat által
szervezett Idõsek napján adtak szép mû-
sort. A hónap kiemelt feladat volt a 7-8.
osztályosok pályaválasztása. Ennek kere-

tén belül pályaválasztási tanácsadás, szülõi
értekezlet, üzemlátogatások és egy egri,
nagy szabású kiállításon való részvétel se-
gítette az érdeklõdést mutató tanulóinkat.

Ezenkívül asztalitenisz, sakk bajnok-
ságon, és sportversenyen vehettek részt
ebben a hónapban,  ekkor rendeztük meg a
hagyományos 8 fordulóból álló Mese-
vetélkedõnket, melyet a 3. osztályosok egyik
csapata nyert, és a 6. osztályosok bemutató
óráját tekinthettük meg. Ebben a hónap-
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ban a Bajza Gimnázium által meghirdetett
versmondó versenyen iskolánkat Oravecz
Bettina képviselte, aki helyezést ugyan
nem ért el, de a zsûri külön kiemelte.

A hónap versenye a regionális  törté-
nelmi tanulmányi versenye volt. Iskolánk
egy 3 fõs csapattal nevezett a megye 28
csapatán kívül. A két fordulós  „Mit ránk
hagytak a századok…” - az Árpádok
emlékezet verseny decemberi döntõjében
iskolánk csapata  (a hatvani Kossuth isko-
lások, és az egri Sancta Maria-sok után)
az elismerésre méltó 3 helyezést érték el,
maguk mögé utasítva  a környék, Hatvan,
Gyöngyös és Eger diákjait. (A csapat tag-
jai: Katona Panna, Kovács Anna, Oravecz
Marcell)

A hetedikesek sikere mellett egy má-
sodikos kis diákunk sikerének is örül-
hettünk. Csaba Kinga a Gyöngyöstar-
jánban megrendezett Márton napi vers-
és prózamondó versenyrõl a zsûri kü-
löndíjával tért haza, melyet Kormos
István: Mese a Csirió mókuskáról nagy-
szerû elõadásáért kapott.

December elsõ hetében a  a Palánta báb-
csoport  szórakoztatta színvonalas elõ-
adásával az alsó tagozatos diákokat az
iskola tornatermében.

A tél elsõ hónapjának legfontosabb
napja a gyerekek számára december 6-a,
Szent Miklós ünnepe. A mi intézmé-
nyünket is meglátogatta a nagyszakállú,
piros ruhás Télapó. Pénteken reggel
Mikulás csomaggal lepte meg a gyere-
keket, délután a napköziseket lepte meg
ajándékaival, majd az esti Mikulás bálon is
tiszteletét tette nálunk. Érkezésére a
„páros” osztályok hetek óta készülõdtek,
hogy valami különleges mûsorral káp-
ráztassák el. Az énekkarosok dallal vár-
ták, ezzel szereztek kellemes perceket a
kedves vendégnek, s a mikulás-bál kö-
zönségének. A bál szervezésében és lebo-
nyolításában a szülõi munkaközösség
tagjai közül többen lelkesen segítettek.
Köszönjük munkájukat! Ugyancsak kö-
szönetünket fejezzük ki Dányi Tibor
szülõnek, aki színvonalas zenével bizto-
sította a gyerekek szórakozását. Az 1-2-3.

osztályos tanulók közül negyvenen (pályá-
zattal nyert) kiránduláson vehettek részt.
A „Csodák palotája”-ba látogattak el.

December másik jeles eseménye  -
amely ugyan az iskolai téli szünetre esik-  a
karácsony, Jézus születésének ünnepe,
amely egyben a szeretet ünnepe is. Isko-
lánkban erre is készülnek diákjaink: mé-
zeskalácsot sütnek (ezzel kedveskednek a
községi karácsonyon a vendégeknek),
„Ügyes kezek” délutánján saját maguk ké-
szítenek ajándékokat, ill. a karácsonyi de-
korációkat,  karácsonyi vásárt tartanak, de
a legfontosabb, hogy ismét mûsorral ké-
szülnek  az iskolai, és  (hagyományosan a
község lakóinak megrendezésre kerülõ)
községi karácsonyi ünnepre. 

A fentiekbõl is látható, hogy  (bár az isko-
la legfontosabb feladata a napi óráról-órára
történõ tanítási-tanulási folyamat minél
eredményesebb elvégzése),  intézményünk-
ben sok színes, tartalmas programon vehet-
tek részt az idejáró, és érdeklõdõ diákok.

Minden bizonnyal ez így történik majd
januártól is.

Büszkék vagyunk rá!
A fentiekben említett versenyeken
eredményesen szereplõ tanítványain-
kon kívül nagyon büszkék vagyunk az
iskola egyik hetedik évfolyamra járó
diákjára. Lõrinczi Enikõ, aki évek óta
nemzetközileg is-  elismert sport ered-
ményei alapján,  és emellett iskolai ta-
nulmányi feladatait is példamutatóan
és kiemelkedõ eredménnyel végzi a
„Heves Megye jó tanuló, jó sportoló”-
ja kitüntetõ címet nyerte el, melyet
edzõjével ünnepélyes keretek között
vehetett át. Gratulálunk elért ered-
ményeihez!

2010. január 5-én 15 órai kezdettel tartjuk
az elsõ megbeszélést a mûvelõdési ház-
ban. Itt baráti beszélgetés közepette lehet
elsajátítani az ismereteket, így nincs záró
vizsga, a tudásról nem kell számot adni,
nem számít képesítésnek sem, amivel mun-
kát lehet vállalni. Az ismeretek megszer-
zése ingyenes.

Terveink szerint megismerkedünk a
számítógéppel és tartozékaival, a Word
szövegszerkesztõvel, tehát levélírással,
Excel táblázatkezelõvel, Képkezelõ prog-
rammal és az Internet használattal.

Összejöveteleinkre elsõsorban a nyug-
díjas, vagy a nyugdíjhoz közeli korosz-
tályt várunk, nagyikat és nagypapákat,

akiknek nem volt alkalmuk iskola éveik
alatt számítástechnikát tanulni és érdek-
lõdést mutatnak ezen ismeretek iránt.

Az összejöveteleket Juhász Ferencné
vezeti, aki örömmel ad át minden isme-
retet, aminek a birtokában van.

Szeretne számítógépes ismeretekre szert tenni?
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Ha augusztus, akkor falunap, mondhat-
nánk már-már megszokottan. De idén
nem volt minden a megszokott, több
meglepetést is tartogattunk a kilátogatók
számára.  Minden korosztály megtalálhata
azt, ami számára a leginkább kedves,
ingyenes korongozás, kosárfonás, paint-
ball és légvár várta mindazokat, akik
éppen nem a fellépõket szerették volna
megnézni. Egy látványos biztonságtech-
nikai bemutatót követõen elsõ fellépõ-
ként közel egy órás mûsorral Szikora
Robi teremtette meg az est hangulatát,
melyen többek között láthattuk az Ecsédi
Néptánc csoportot, a Pulzus Mozgáss-

túdiót, a Zeneexpresszbõl ismert Zsuzsi-
Orsi formációt és a sokak által kedvelt
Payer Andrást is.

Mégis a legnagyobb sikert a neves

fellépõk ellenére a herédi hölgyek divat-
bemutatója aratta, melyen igen ottho-
nosan mozogva a kifutón egy hatvani
butik ruháit mutatták be.

Csikidam és meglepetés…

III. Herédi RockfesztiválIsmét a rock-feszt volt községünkben az év
kiemelkedõ rendezvénye, melyen évrõl-évre
többen kíváncsiak a házigazda Holtidõ zene-
karra valamint neves vendégeikre. Idén a Ró-
meó Vérzik volt a sztárvendég, akik a Holt-
idõvel közösen a rosszidõ ellenére jól megmoz-
gatták a tömeget. Tomboló közönség, hideg sör
és a már „megszokott” zápor volt jellemzõ az
estére. A közönség számára egynapos fesztivál,
bizony a rendezõk és segítõiknek már csütör-
tök reggel elkezdõdött (a színpad állításával) és
csak hétfõ délután ért véget, de a fotókon
látható lelkes közönség ad erõt ahhoz, hogy
2010-ben is legyen egy hangos késõnyári szom-
bat este, ahol szól a „Na, gyerünk-gyerünk…”
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Heréd-Debrecen 
(az-az) Holtidõ-Tankcsapda

A herédi Holtidõ zenekar talán a leg-
mozgalmasabb õsz-tél turnéját tudhatja
maga mögött. Szeptemberbe kezdõdött
a koncert sorozat a III. Herédi rockfesz-
tiválon is fellépõ Rómeó vérzik zenek-
arral, akikkel már tavasszal is együtt
járták az ország minden szegletét és
akikkel az idei évet is zárják. Azonban
volt egy hónap ebben az évben mégpedig
a november amikor is nem mással mint
az ország legismertebb és legsikeresebb
zenekarának a Tankcsapdának a vendég
zenekara lehettek. A turné állomások
között szerepelt Kecskemét-Pécs-Du-
naújváros-Dorog-Eger-Kazincbarcika-
Szentes-Szolnok-Gyõr. A járvány miatt
a Salgótarjáni koncert sajnos elmaradt,
ám ez jövõ tavasszal kárpótolva lesz, így
aztán még egy alkalommal biztos hogy
lesz Holtidõ - Tankcsapda koncert.
(.nagyon sajnáljuk hogy vége a turnénak
mert egyrészt jó volt szép számú és
lelkes közönség elõtt játszani, másrész
meg olyan embereket ismerhettünk meg

akikkel igen jól éreztük magunkat. A
zenekar mellett gondolunk a techniku-
sokra, hangosítókra, biztonsági személy-
zetre is. Mert hát nem kis stáb áll a hát-
térbe. Na és persze a Tankok akik hihe-
tetlenül barátságosak voltak és nem volt
az a pálinka mennyiség ami ne fogyott
volna el. Szóval volt rock'n'roll. Azt hisz-
szük a képek magukért beszélnek To-
vábbá köszönetet mondunk azoknak az
embereknek akik segítették és támo-
gatták a zenekart és akik nélkül ide talán
sosem jutottunk volna el. Mindenkinek
Kellemes Ünnepeket és Boldog új évet
kíván a HOLTIDÕ ). A zenekar az évet
december 28-én Budapesten a Rockto-
gonba zárja. További info: www.holtido.hu.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Balázs Mária és Samu András Béla 2009.08.15.
Kovács Renáta és Krekó Ferenc  2009.09.12.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!

Újszülöttek:
Berta Balázs 2009.07.20. 

Szülei: Tatai Zsanett és Berta János
Katona Vince 2009.09.09.

Szülei: Katona Georgina és Katona István
Szabó Barnabás 2009.10.12.

Szülei: Stuller Andrea és Szabó Dénes
Pete Nimród 2009.10.14.

Szülei: Varga Csilla és Pete Gábor
Sztruhár Petra 2009.11.26.

Szülei: Bognár Tímea és Sztruhár Tibor
Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:
Nagy Gáborné 2009.08.09. Kolozsvári u.29.
Lengyel Ferencné 2009.08.29. Ady E.u.27.
Pintér János 2009.09.06. Ady E.u.35.
Oravecz János 2009.09.28. Ady E.u.2. 
Adorján Lászlóné 2009.10.15. Borszéki u.2.
Üveges Jánosné 2009.10.18. Petõfi u.23.
Juhász János 2009.10.27. Rákóczi út 95.
Gyõri Ferenc 2009.11.05. Karácsonyi u.23.
Bozsik István 2009.11.11. Táncsics u.12.
Simon István 2009.11.17. Borszéki u.14.
Tolmácsi Józsefné 2009.11.23. József A.u.23.
Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak
hozzátartozóinak!

Szépkorúak ünnepsége
Idén is megemlékeztük községünk szépkorú lakóiról. A könnyed szórakozásról az
óvodások, az iskola tanulói, a Herédi Népdalkör valamint a nagysikerû helyi néptánc
csoport gondoskodott. Az iskola énekkara Népdalkörrel kibõvülve meglepetéssel is
szolgált a vendégeknek. Közösen adták elõ a nyugdíjasok himnuszát. Az
önkormányzat a friss pogácsa mellett vsárlási utalvánnyal kedveskedett minden
megjelentnek és azoknak is, akik ezúttal nem tudtak ott lenni az ünnepségen.

A felújított ravatalozó
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A 2008-2009-es bajnoki évadban utánpót-
lás csapatunk a 15. helyen végzett. Leg-
eredményesebb ifjúsági góllövõnk Ko-
vács Péter volt 18 góllal.

Felnõtt csapatunk a 10. helyet szerezte
meg. Azt a csapatot lelkesedéséért, küz-
deni tudásáért feltétlenül dicséret illeti
meg. Egy stabil középcsapatot sikerült
kialakítani, akik hazai pályán bárkit
képesek voltak legyõzni.

A megyei góllövõ listán második helye-
zést ért el Szabó Gábor 40 góllal, akire
méltán lehetünk büszkék. 

Köszönet Török Gábornak, aki edzette
az utánpótlás, valamint a felnõtt csapatot.

Ettõl a szezontól az ifjúsági csapatot
Kapui Gyula irányítja, aki NB-s múlttal
rendelkezik. Joggal bízunk abban, hogy a
fiataloknak példaképül szolgál és tapasz-
talatait át tudja nekik adni. Az ifisták szép
számmal járnak edzésre, de az edzésláto-
gatottságon is lehet és kell még javítani.

A 2009/2010-es bajnoki
évadnak már nem Török Gá-
borral, hanem Szeifert István
játékosedzõvel vágtunk neki. 

A csapat alapemberei ma-
radtak és ehhez sikerült még jó
képességû játékosokat igazolni.
Dicséret illeti a herédi játékosokat
kitartásukért és közösségért tett
erõfeszítésükért.

Érkezõk névsora: Tari Szabolcs, Nikl
Gábor, Takács Zoltán, Bosánszki Ferenc.

Távozók névsora: Smid János, Károly
Erik, Hegyi Ádám, Galasi Tamás, Szabó
Márk

Az edzõ és a csapat tagjai a 2009/2010-
es bajnokság õszi szezonjában színvona-
las munkát végeztek, amit tükröz a ta-
bellán elért eredmény. Célunk látványos
játékkal minél több mérkõzést megnyer-
ni, kivívni a szurkolók tetszését a játék-
ban, és élen lenni a sportszerûségben is.

1. Heréd LC 16, 13, 1, 2, 60-24, 40 pont
2. Hatvan Lokomotív SE 16, 12, 0, 4,

41-20, 36 pont
3. Ecséd SK 16, 10, 2, 4, 39-18, 32 pont

Góllövõk:
Szeifert István 19 gól, Szabó Gábor

11 gól, Tari Szabolcs 7 gól, Simon Sándor
7 gól, Bosánszki Ferenc 7 gól, Nikl
Gábor 4 gól, Bóna András 3 gól, Molnár
Attila 1 gól, Zales Ádám 1 gól

Úgy vélem, hogy ez egy folyamat ered-
ménye, mégpedig az, hogy 2006. decem-
berétõl rátértünk egy olyan útra, melyet
eddig tervszerûen és következetesen vé-
geztünk. 

Azt, hogy itt tartunk, sok-sok ember
áldozatos munkájának és tenni akarásá-
nak köszönhetjük. Tartsuk tiszteletben és

becsüljük meg egymást, hogy
ez a közösség minden tekin-

tetben tovább szilárduljon és
épüljön - összetartásban, játék-

ban, eredményekben és minden
egyébben. 
Infrastrukturális terveink túlnyomó

részét megvalósítottuk, illetve jelen-
tõs mértékben túl is teljesítettük.

Fejlesztéseink: pálya talajának minõségi
javítása, facsemeték ültetése, labdafogó

háló lecserélése, hazai öltözõ, szertár,
abban irodarész kialakítása. Ide sorolom
még, hiszen az évben el fog készülni még a
bírói öltözõ és a vendégöltözõ felújítása is.
Köszönjük az odaadó munkát a felújítás-
ban részt vevõknek.

Külön köszönettel tartozunk Molnár
Attilának az új mez vásárlásáért. 

Ilyen körülmények a létesítmény és a
pálya tekintetében a futballklub megala-
kulása óta nem álltak rendelkezésre. Jó
azt is látni, hogy a faluból szabadidõs
tevékenység céljából is sokan járnak a
pályára sportolni. 

Idõközben elkészült a Heréd LC inter-
netes portálja. A weblapot Fekete Raj-
mund készíti. Idõt és energiát nem saj-
nálva tartja karban, illetve frissíti. Saját
véleményem, hogy a környékbeli csapa-
tok weblapjai közül a miénk az egyik leg-
színvonalasabb. Eddig a weboldalt több
mint tízezren keresték fel, ami bizonyítja,
hogy igen népszerû, és van rá igény. Az
oldal elérhetõssége: www.heredlc.fw.hu

2009. július 26-án került megrendezésre
az újjászervezett „Juhász Kupa”, mely az
emlékezés és egy új hagyomány elindításá-
nak napja a herédi labdarúgás életében.

Több mint hetven egykori és jelenlegi lab-
darúgó fogadta el meghívásunkat és töltött
el egy jó hangulatú szép napot. Nagyszerû
alkalom volt ez arra, hogy több éve nem
látott ismerõsök és csapattársak újra együtt
legyenek, s felelevenítsék a közösen eltöl-
tött éveket. Köszönjük mindenki munká-
ját, akik a szervezésben, a lebonyolításban,
vagy háttérmunkájukkal segítették a torna
megrendezését. 

Tervekink: öltözõ elõtti terület felújí-
tása, patak felõli oldalon kapu mögé
labdafogó háló elhelyezése, mobil hor-
dozható kapu készítése, korlátok szaka-
dozott betétjeinek cseréje, festése, fut-
ballkapuk festése, lábtenisz pálya készí-
tése öltözõ mellé, edzõpálya kialakítása
világítással szintén a patak felõli oldalon.

Az idei év utolsó mérkõzésén csapa-
tunk 2-2-es döntetlent ért el a magasabb
osztályú Lõrinci VSC ellen, amelyel a
Magyar Kupa következõ fordulójába ju-
tott. A hazai gólokat Laczkó Péter és
Nikl Gábor szerezték.

A mérkõzést követõen az egyesület
megtartotta a záró bankettjét, melyen az
egyesület tagjai, hozzátartozók és a
szurkolók megtöltötték a mûvelõdési ház
nagytermét. A beszámolóktól kezdve az
egész este rendkívül jó hangulatban telt
el, mely bizonyítéka annak, hogy meny-
nyire jó közösség kovácsolódott össze.

Jöjjenek és szurkoljanak a csapatnak
2010-ben is minél többen!

Egyed János elnök

A Herédi Labdarúgás élete
2009-ben

3000 Hatvan, Rákóczi út 93., telefon: 06-37/341-623

E-mail: info@juhaszprint2003.hu
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