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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről 

 
Tisztelt herédi Lakosok! 
 
A képviselő-testület 2008. augusztus-szeptember havi üléseiről, az azokon hozott döntésekről a 
következő tájékoztatást adom: 
 

Heréd községek Képviselő-testülete 2008.08.28.-i rendkívüli ülésén a következő határozatokat 
hozta: 

 
Határozat száma: Tárgy: 

109/2008.(VIII.28.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása volt 2008.10.01.-től Boldog község csatlakozása 
érdekében. 

110/2008.(VII.28.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény működési engedélyének módosításához adta 
hozzájárulását a Testület. 

111/2008.(VIII.28.) Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozására 
kiírt pályázathoz adta támogatását a Testület a gesztor Hatvan 
város Önkormányzata részére.  

112/2008.(VIII.28.) Közoktatási intézkedési és esélyegyenlőségi terv elfogadása 
volt Heréd- Nagykökényes- Kerekharaszt községekre 
közösen 2008-2013 évekre. 

113/2008.(VIII.28.) Maximális osztálylétszámtól való +20 %-os eltérés 
engedélyezését adta meg a Testület, mint fenntartó a 
Közoktatási törvény 102. §-a lapján.  

114/2008.(VIII.28.) Az ún. „Cigánygödörben” végzendő földmunkák 
kivitelezőjének kiválasztása volt. A Képviselő-testület az 
ajánlattevők közül a GER-DOR Kft.-t bízta meg bruttó 
1.089.600,- Ft összegben. A munkát átadták, az újrafásítás 
elkezdődhet. 

115/2008.(VIII.28.) Iskolabusz szolgáltatójának kiválasztása volt. Ebben a 
tanévben is a hatvani „ 609 Személyszállító és Vendéglátó 
Kft” szállítja a kerekharaszti és nagykökényesi gyermekeket 
a társulásos herédi iskolába változatlanul br. 12.000 Ft / nap 
díjért. 

116/2008.(VIII.28.) Ifjúság utca végének lezárását dönötte el a Testületa község 
belterületi határánál, ezzel egyidejűleg a mezőgazdaági gépek 
behajtását elkerülendő „Átmenő forgalom tilos” táblát 
helyeztetett el a Köztársaság úton. 

117/2008.(VIII.28.) Főállású polgármester egyszeri kereset kiegészítése volt 
15.000 Ft összegben. 

118/2008.(VIII.28.) Rózsaszentmárton Önkormányzatának bányász szakmai nap 
rendezvény támogatása volt 15.000 Ft összegben. 

 
 
Ezt követően zárt ülésen segély kérelmeket bírált el a Testület. 
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Heréd Község Képviselő-testülete 2008.09. 15.-i soros ülésén a következő döntéseket hozta: 
 

Határozat száma: Tárgy: 
124/2008.(IX.15.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása volt. 
125/2008.(IX.15.) Beszámolót fogadott el a Képviselő-testület az önkormányzat 

és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról. A 
költségvetési főösszegünk félévkor 257.738 eFt-ra módosult, 
a teljesítés félévkor időarányos volt a bevételek teljesítése 53 
%-on, a kiadásoké 51 %-os volt. 

126/2008.(IX.15.) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolójának 
elfogadása volt a választások óta végzett tevékenységükről. 

127/2008.(IX.15.) Hatvan Város új Rendőrkapitánya kinevezésének 
véleményezése volt. A Testület támogatta Dr. Gyetvai Tibor 
r. őrnagy kinevezését. 

128/2008.(IX.15.) Napközi otthonos csoportlétszám-határ + 10 % -os emelésére 
oktatási hivatali engedélyt kért a Testület annak érdekében, 
hogy max. 34 fő felvehető legyen a napközibe. Ez évben első 
alkalommal túljelentkezés volt a napköziben.  

129/2008.(IX.15.) A kommunális hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatót 
fogadott el a Testület a Bio –Pannónia Kft.-től. Szelektív 
hulladékgyűjtési napok: 2008.10.16. , 2008.11.20., 
2008.12.18. csütörtöki napokon. Zsák a Hivatalban kérhető. 

130/2008.(IX.15.) Előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá a Testület. 
131/2008.(IX.15.) GER-DOR Kft. (Hatvan) megbízása volt legkedvezőbb 

ajánlata alapján út- és járdafelújításra az alábbiak szerint: 
1. Ifjúság utca járhatóvá tétele   3.007.680,-Ft 
2. Kökényesi úti járdafelújítás    818.160,-Ft 
3. Köztársaság út járdafelújítás 1.236.000,-Ft 
4. Tabán úti járdafelújítás    425.520,-Ft 
5. Ady E úti járdafelújítás 1.588.080,-Ft  
6. Ady E. út – Árpád út közötti járda 618.600,-Ft 

a működési tartalék terhére. 
A munkálatok összege mindösszesen: br. 7.694.040,-Ft. 
A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda 
–Infra Bt. (Salgótarján)-t bízta meg. 
A munkák határideje: 2008.november 15. 
 

132/2008.(IX.15.) A Képviselő-testület a Heréd, Ifjúság utcai ún. Cigánygödör 
újrafásítása érdekében elhatározta jó minőségű földlabdás fák 
és cserjék vásárlását és telepítését az árajánlatuk szerinti 
minőségben az ALTIBEKA Kft. (Hatvan)-tól a 145 db fára 
és 30 db cserjére, mindösszesen bruttó 1.682.400,-Ft 
összegben, valamint 1.122.000,-Ft munkadíjért (felmérés, 
tervezés, szállítás, növénytelepítés). A költségeket részben a 
nyárfák értékesítéséből származó 2.233.440,-Ft vételár 
bevétel , részben a tartalékkeret terhére biztosította a Testület. 
A fásítási határidő 2008.november 15. 
 

133/2008.(IX.15.) Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása volt. 
134/2008.(IX.15.) Homor László és 5 társa kérelmét a Testület nem támogatta, az

ügyvédi költség megfizetését nem vállalta át. 
 

135/2008.(IX.15.) Laminé Antal Éva szakértő (Eger) megbízása volt közoktatási 
Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) 
elkészítésével 60.000 Ft-ért. 
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Rendelet száma: Tárgy:
14/2008.(IX.15.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása volt 

a 2008. I. félévi beszámolóhoz kapcsolódóan. 
 
Megvitatta továbbá a Testület az ún. Cigánygödör újrafásításához, parkosításához kapcsolódóan 
azt a lakossági kezdeményezést, hogy a terület egy részén természetes tó kialakítható lenne-e. A tó 
kialakítás engedélyköteles, a környékbeli lakók támogató és ellenvéleményét ismertettük, e 
kérdésben nem döntött a Testület. 
 
Ezt követően zárt ülés keretében a Képviselő-testület segélykérelmeket bírált el. 
 
A Képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei a Körjegyzőségi Hivatalban 
megtekinthetők, a 2008. évi testületi munkaterv és az elfogadott rendeletek teljes szövege a hivatali 
hirdetőtáblán olvasható. 

 
Heréd, 2008.10.10.       

Peterkéné dr. Farkas Andrea sk. 
     körjegyző 


