113-16/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2008. december 15-én megtartott üléséről.
Határozat száma:
174/2008.(XII.15.)
175/2008.(XII.15.)
176/2008.(XII.15.)
177/2008.(XII.15.)
178/2008.(XII.15.)
179/2008.(XII.15.)
180/2008.(XII.15.)
181/2008.(XII.15.)
182/2008.(XII.15.)
183/2008.(XII.15.)
184/2008.(XII.15.)
185/2008.(XII.15.)
Rendelet száma:
17/2008.(XII.16.)
18/2008.(XII.16.)
19/2008.(XII.16.)

Tárgy:
2009. évi munkatervről
Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2008. évi munkájáról és
2009. évi közművelődési programjáról
Hatvan Körzete Többcélú Társulásban végzett 2008. II. félévi
munkáról
Tájház kapcsolatos új EMVA pályázati határozat
Nyelvi labor kiépítésére kivitelező kiválasztásáról
LEADER III. tengely EU-s programjában pályázat
elhatározása
LEADER III. tengely pályázat elkészítésére és lebonyolítására
Simon Attila mérnök vállalkozó megbízásáról
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulási megállapodás módosításáról
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulás alapító okiratának módosításáról
Óvoda alapító okiratának módosításáról
Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Heréd Községért Egyesület székhelyéről
Tárgya:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról
Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
A nem szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

2008. december 29.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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113-16/2008.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2008. december 15-i üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné,
Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Papp Ákos, Kerestély Gyula, Kovács
József képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Lőrincz Mária Általános Iskola igazgatója
Szilágyiné Nagy Katalin igazgató helyettes
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Szabó Sándorné óvodavezető helyettes
Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő
Szabó Gábor közművelődési előadó
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a
megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. 1 képviselő jelezte, hogy a Testületi
ülésen nem tud részt venni. 1 képviselő jelezte, hogy a Testületi üléshez majd a későbbiek
folyamán csatlakozik.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai ülés programjában változás történt. Nyílt ülésnek a
tartalma kibővüljön a következő napirendi pontokkal:
7.) Új határozat elfogadása Tájházzal kapcsolatban;
8.) Nyelvi labor kiépítésére kivitelező kiválasztásáról;
9.) LEADER III. tengely pályázat ügyében két határozat elfogadásáról;
10.) Kistérség számára egy határozat visszavonásáról és Szociális Ellátó Intézmény
alapító okiratának módosításáról;
11.) Intézményeink alapító okiratának módosításáról;
12.) interpellációk, egyebek.
Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a módosított napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan
egyetértett.
Napirend előtt
Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Észrevétele, hogy a 151/2008.(XI.6.) határozatban szereplő munka befejezése XII.11.-re
módosult így ezt javítani kell.
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtását elfogadta.
1.) Napirendi pont
Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Juhász Istvánnét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
A Bizottság megbeszélte a napirendi pontot és egyetért a munkatervvel. A felmerült kérdésre,
hogy miért ilyen időközönként vannak az ülések? Körjegyzőtől megtudtuk, hogy a határidős
döntések miatt. A tervet kiegészítés nélkül a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kerestély Gyula képviselő
Kérdezte, hogy a január 26-án tartandó ülést miért nem lehet korábbra tenni?
Kómár József polgármester
Nem lehet előrébb hozni, mert előbb a társult önkormányzatoknak kell ülést tartaniuk. Az
előterjesztésben nyárra nem terveztünk ülést, hogy mindenki el tudjon menni szabadságra. Így
is a kötelezően előírt ülés számok meg vannak és biztos benne, hogy még ezen, felül 4-5
rendkívüli ülés is indokolt lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A társult önkormányzatoknak most is elküldtük az ÖMIP-et és a 2009. évi pénzügyi
koncepciót is, hogy a saját Testületi ülésükön meg tudják beszélni, ők is szavazni tudjanak és
be tudják illeszteni saját anyagaikba. Sőt kezdeményezzük, hogy pénzügyes kollegáikkal
közös megbeszélés keretében kerüljön megtárgyalásra a 2009. évi intézményi költségvetés, és
így a hármas ülések zökkenő-mentesebben fognak lezajlani. Az előterjesztés utolsó oldalán
szerepel a 2009. évben tervezett önkormányzati rendezvények. Javasolják a Képviselőtestületnek, hogy a főzőverseny megrendezése egy májusi hétvégén történjen, időpontot kérne
erre, hogy így kerüljön elfogadásra a munkatervben. Szükségesnek tartják, hogy a jövő évi
Falunap megszervezésében és lebonyolításában a Képviselő-testület vegyen részt. Jöjjön létre
egy Bizottság, mely megszervezi a rendezvényt.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Javasolja, hogy a főzőversenyre május 26. legyen megszavazva, amely a későbbiekben még
módosítható.
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Kómár József polgármester
Elmondja, hogy tetszettek neki a március 15. és az október 23. megemlékezések. Megkéri az
intézményvezetőket, hogy jövőre is segítsenek a rendezvények megszervezésében és
megköszöni az idei évben végzett munkájukat.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2009. évi munkaterv
elfogadását az elhangzott V.26. kiegészítéssel szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
174/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a –jegyzőkönyv mellékletét képező - 2009.
évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a
Közösségi Főzőverseny tervezett időpontja: 2009.05.26. legyen.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ülések összehívásáról a
határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. évben folyamatos
2.) Napirendi pont
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2008. évi munkájáról és a 2009. évi
közművelődési program megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Szabó Gábornak, a Művelődési Házvezetőjének beszámolójához hozzáfűzni valója nincsen.
Egyed János alpolgármester
Megkérdezi Papp Ákos képviselőt, hogy a készített felmérés eredményei megvalósításra
kerültek-e?
Papp Ákos képviselő
Szabó Gábor munkájába beépítette az általa készített felmérést.
Szabó Gábor Művelődési Házvezető
Elmondja, hogy a fűtés körül kialakult helyzetért a továbbiakban sem tudja vállalni a
felelősséget, mert egyszerűen teljes a káosz e tekintetben. A baj, az hogy két körös a
fűtőrendszer. Ha a második rendszert lekapcsolja, akkor pont a nagyteremben nem lesz meleg.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a fűtőtesteket speciális csapokkal lássák el. A gázszerelő javasolja, hogy
termosztát elhelyezését Szabó Gábornál így szabályozni lehetne a fűtést.
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Kovács József képviselő
Véleménye, hogy a fűtést nem a csapokkal kell szabályozni, hanem a kazánnál kell
hőfokszabályzót kiépíteni.
Kómár József polgármester
A gázszerelő azt is mondta, hogy a fűtésnél azt is figyelembe kell venni, hogy az épület lapos
tetős, ami további plusz energiát igényel. Sőt ez a tető semmilyem szigeteléssel nincs ellátva.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2008. évi
Művelődési Ház és Községi Könyvtár beszámolóját és a 2009. évi közművelődési program
elfogadását szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
175/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a –jegyzőkönyv
mellékletét képező – Szabó Gábor közművelődési előadó által benyújtott 2008.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és 2009. évi közművelődési programot.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az a
közművelődési előadót értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
3.) Napirendi pont
2009. évi ivóvízdíj megállapítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Vízmű által kiküldött javaslat már az előző ülésen is megbeszélés tárgya volt. A november
26.-i kistérségi egyeztetésen a térség önkormányzatai álláspontja az volt, hogy az 1. javaslatot
fogadjuk el. Utólag kiderült nincs mód a hivatalos infláció és az 1. javaslat közötti különbözet
ki nem fizetésére, mert a Vízmű módosította alapszabályát, mely kimondja, hogy jogában áll
az infláció mértékétől független áremelést végrehajtani. Külön tárgyalt a Vízmű vezetőjével
és az egri mérnökkel, akik továbbra sem hajlandóak Heréd vonatkozásában engedményekre.
A tárgyalások végén felajánlották, hogyha Heréd a magasabb emelésű javaslatot fogadja el,
akkor a különbözetet visszautalják az önkormányzatnak. Így a lakossággal lenne megfizetetve
teljes mértékben az emelés, amire ő nem hajlandó.
Kerestély Gyula képviselő
Elmondja, hogy nem is csodálkozik a csőtöréseken, mert a házi szűrőrendszerén olyan dolgok
akadnak fel, ami nem oda való. Ezeknek a tárgyaknak a háztartási gépekben tett káráért is
vállalja a felelősséget a Vízmű?
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Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és ügyrendi Bizottság Elnöke
Kérdezi, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre ebben az évben Heréd területén? Ezt le
tudják e igazolni az önkormányzat felé?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Vízmű által küldött levélben szerepel, hogy azért
van szükség egy drasztikus emelésre, mert 2009.-2010-ben az eddig elmaradt 800MFt-os
fejlesztést terveznek megvalósítani. Így - levelük szerint-, aki most nem a magasabb emelést
fogadja el, jövőre egyszerre fogja megfizetni ennek hatását. Csakhogy a térségi egységes ár
javaslat mellett nem tudják érvényesíteni, ha egy település eltérően a 2. javaslatot fogadja el, a
többiek pedig az alacsonyabb 1. javaslatot. Ezért azt javasolja, hogy a Képviselő-testület az 1
számú javaslatot fogadja el.
Egyed János alpolgármester
Így is a fogyasztás mértéke folyamatosan esik vissza, amit így az önkormányzatokkal akarnak
megfizetetni.
Kómár József polgármester
A glóbusz állásában szétrohad, mert már 6-7 év nincs benne víz. Tervezte a Vízmű, hogy mint
ócskavas értékesítik. Ha az a terület felszabadulna 4 szabad telke, lenne az önkormányzatnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Amennyiben amikor tagjai lettünk a Vízműnek a mi tulajdonunkat képező glóbuszt a
rendelkezésükre bocsátottuk, azaz bevittük az Rt. vagyonába, akkor a törvényesen járható út,
hogy kezdeményezzük az Rt-nél a kivonást és az eladhatóságot.
Kómár József polgármester
A Vízmű tisztában van azzal, hogy maga a gerinc elavult eternit csőrendszerből van kiépítve.
Ha azt ki kell cserélni nem egy olcsó dolog (pl.: most egy csőtörés alkalmával a szakasz
rendbe tétele 500eFt-ba kerül), és éves szinten 5-6 alkalom van. Ha az önkormányzatok
kiválnának az Rt.-ből a rendszer kicserélését saját maguknak kellene finanszírozniuk. Mivel a
kistérségi ülésen is a legtöbb önkormányzat az 1. számú javaslatot javasolta elfogadni, így
javasolja, hogy a Képviselő-testület is az 1. számú javaslatot fogadja el.
Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2009. évi
ivóvízdíj megállapításáról szóló 1. számú javaslat szerinti rendeletet szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
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A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT
17/2008.(XII.16.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról
A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11.§. (1)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, mint árhatóság, a 2009. évi ivóvíz és
csatornadíj megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Rt. által Heréd község területén végzett
közszolgáltatásra érvényes.
1. Az ivóvízdíj nettó:

243,00 Ft/m3

bruttó: 291,60 Ft/m3

2. A csatornadíj nettó:

202,00 Ft/m3

bruttó: 242,40 Ft/m3

2.§
(1)
(2)
(3)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

IV.) Napirendi pont
Beszámoló a Hatvan körzete Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2008. II. félévi
munkáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A tanács és a pénzügyi bizottság minden ülésén részt vettem, a hozott döntésekkel általában
egyetértettem. Az új rendszer szerint mindig más településen vannak a tanácskozások, ezzel is
lehetőséget biztosítva arra, hogy a tanács tagjai részletes ismertetőt kapjanak az adott község
életéről és munkájáról. Így került sor a 2008. november 26-án Heréden megtartott ülésre. A
térség országgyűlési képviselője elismerően szólt az önkormányzat és a testület munkájáról.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Testületet, hogy két jogszabály is előírja a polgármesterek fél éves
beszámolóját a társulásokban. Jó dolognak tartja ezeket a tanácskozási üléseket, melyen mint
házigazdák most ő is részt vett. Így a polgármesterek egy helyen, rendezett körülmények
között tudnak tanácskozni és egymás véleményeit meghallgatva, tudnak majd döntéseket
hozni.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Hatvan Körzete
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról szóló II. féléves polgármesteri
beszámolót szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
176/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkájáról, a társulási
tanácsban végzett 2009. II. félévi tevékenységéről szóló –a jegyzőkönyv
mellékletét képező- polgármesteri beszámolót elfogadja.

V.) Napirendi pont
Helyi iparűzési adó rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Juhász Istvánnét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
Juhász Istvánné képviselő. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
A körjegyző elmondta, hogy a rendelet módosítására mindösszesen csak az értelmező
rendelkezésekben bekövetkezett jogszabályi változások miatt van szükség. E napirendi
pontban a bizottság részéről módosító javaslat nem történt így a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Közigazgatási Hivatal bekérte az iparűzési adó
rendeleteket, hogy nem tartalmaznak –e az EU-ban már jogellenes kedvezményeket és ebben
hibát nem talált. Mielőtt felküldték a rendeletet áttekintették és a javasolt
rendeletmódosításnak csak annyi oka van, hogy az alapul szolgáló helyi adó törvény
értelmező rendelkezései (pl. mi a telephely fogalma) is módosultak. A mostani rendelet
módosítással elkerülik, hogy az ilyen törvényi módosulások miatt a rendeletet is mindig
módosítani kelljen.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a helyi iparűzési
adóról szóló rendeletet szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
18/2008.(XII.16) rendelete
az iparűzési adóról szóló 1/1998.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján
Heréd Község Önkormányzata az iparűzési adóról szóló többször módosított 1/1998.(II.9.)
rendeletét (a továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:
1.§
A R. VII. fejezet értelmező rendelkezéseket tartalmazó 12.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 12. § E rendelet alkalmazásában a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C.
törvény VII. fejezetében meghatározott értelmező rendelkezéseket kell érteni és alkalmazni.”
2.§
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes szerkezetben történő
közzétételéről a körjegyzője a helyben szokásos módon gondoskodik.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

VI.) Napirendi pont
Nem szociális alapú támogatásokról szóló helyi rendelet kiegészítéséről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Juhász Istvánnét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Az előző ülésen felvetődött a kelengyepénz, amely egyszeri támogatás formájában kerülne
megvalósításra 2009. január 1-től. Valamint javasolták, hogy az idősek részére adott eddigi
támogatás összege 2009-től 1500 Ft és 2010-től legyen 2.000Ft/fő. A módosítással a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják e rendelet-tervezetet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A támogatások igénybevételéhez nem kell semmilyen jövedelemigazolás, mert nem szociális
alapú. Elmondja, hogy az ősszel felsőoktatásban tanuló gyermekek részére megszavazott
támogatás rendben lezajlott, aki igényelte a támogatást annak átadták az utalványt.
Kómár József polgármester
Jó dolognak tartja a kelengyepénz, amely valójában utalvány, amit a család szabadon
felhasználhat szemben a babakötvénnyel.
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a nem szociális alapú
támogatásról szóló helyi rendeletet szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
Heréd Község Önkormányzat 19/2008 (XII.16.) rendelete
a nem szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló 14/2007 (XI.27.) rendelete
rendelet módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló mód.1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a nem szociális rászorultságon alapuló helyi támogatásai szabályozására
alkotott 14/2007 (XI.27.) rendelete ( a továbbiakban: R) módosításáról következő rendeletet
alkotja.
1. § (1) A R. a következő 2.§- al egészül ki:
„ 2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye
vásárlása céljából a Heréd községben állandó lakóhellyel rendelkező szülők,
akiknek e rendelet hatályba lépése után herédi lakóhelyű gyermekük születik.
(2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának
másolatát. A kérelem a gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható
be, a benyújtási határidő jogvesztő.
(3) A gyermekszületési támogatást átruházott hatáskörben a polgármester
bírálja el.
(4) A gyermekszületési támogatás mértéke egyszeri 20.000.-Ft
gyermekenként, melyet vásárlási utalvány formájában házipénztárból
felvétellel biztosít az Önkormányzat .
(2) A R. a következő 3.§- al egészül ki:
„3.§ (1) Időskorúak egyszeri támogatására jogosultak Heréd községben állandó
lakóhellyel rendelkező a 65. életévüket betöltött lakosok.
(2) Az időskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 65.
életévük betöltésének évében rendezett idősek napja alkalmából hivatalból a
polgármester állapítja meg.
(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 2009. évben 1500,- Ft/fő, 2010. évtől
2000,- Ft/ fő melyet élelmiszervásárlási utalvány formájában biztosít az
Önkormányzat.
(4) A támogatást minden év november hónapjában az Idősek Napján ünnepélyes
keretek között a polgármester a körjegyzőségi hivatal közreműködésével adja át.
(3) A R. 2.§, 3.§ és 4.§ ainak számozása kettővel növekszik.
2. § (1) Jelen rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba.
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet
egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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VII.) Napirendi pont
Új határozat elfogadása az EMVA Tájház pályázattal kapcsolatban
Kómár József polgármester
A pályázat holnap kerül leadásra és az összegekben történt változás, mert a múltkor
megszavazott határozatban csak a tervező által megbecsült összegek kerültek elfogadásra.
Telek Orsolya, aki a Területfejlesztési Kht.-nál a pályázatunkkal foglalkozik, most küldte a
pontos összegeket.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Tájházzal
kapcsolatos határozati módosítást szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
177/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) által meghirdetésre került „Falumegújítás- és
fejlesztés” támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat
tulajdonában álló herédi 377. hrsz.ú a Heréd Hatvani út 19. sz. alatti
TÁJHÁZ felújítására. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Tájház
felújítása halaszthatatlan feladat, a projekt megvalósítása indokolt és
szükségszerű.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2009. év

Elszámolható költségek nagysága összesen (Ft)

5.110.471 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összes elszámolható
költségből (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)

4.258.726 Ft
nettó költségek 100
%-a
851 745 Ft

- a támogatást igénylő hozzájárulása (Ft)
851 745 Ft (Áfa)
Biztosított saját forrás aránya az összes
20 % Áfa
elszámolható költségből (%)
A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a 135/2008.
(X.18.) FVM. rendelet szerinti pályázat benyújtására, valamint a rendelet
szerint szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázat
elkészítésével 50 eFt megbízási díjért és 1 %+Áfa sikerdíjért a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Kht. (Eger) –t megbízza a tartalékalap terhére.
A Képviselő-testület az e tárgyban hozott 149/2008. (XI.6.) számú határozatát
visszavonja.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő:2009.01.10.
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VIII.) Napirendi pont
Nyelvi labor kiépítésére kivitelező kiválasztásáról
Kómár József polgármester
Megkéri Lőrincz Mária Iskolaigazgatót, hogy ismertesse az anyagot.
Lőrincz Mária igazgató
A körjegyző által kért feltételnek eleget téve három árajánlatot kért, melyből a StudentElektronic Kft.(Győr) javaslatát ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A most kiépítésre
kerülő nyelvi labor a továbbiakban még tovább bővíthető, sőt a tanárok számára is tartalmaz
betanulási segédanyagot.
Kómár József polgármester
TIOP-os pályázaton nyertünk, de még nem tudjuk, hogy mennyit, mert értesítő nem érkezett
róla. A mai napon értesítést kaptunk az OKM-től, hogy a szakmai eszközökre az ősszel
benyújtott pályázatunk nyert (az iskola 2MFt, az óvoda 1,77MFt-ot ), és az igényelt teljes
összeget fel kell használni ez év december 31-ig bezárólag, amely összeg már a számlánkon is
van. Ezekkel a nyertes pályázatokkal most már mondható, hogy egy korszerűen felszerelt
iskolán lesz.
Egyed János alpolgármester
Kérdezi, hogy az óvoda az összegből mit fog vásárolni?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Elmondja, hogy ez az összeg a két óvoda közt kerül felosztásra, valamint tételesen felsorolja,
hogy mire kérte az óvoda a pénzt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pályázat célja az volt, hogy a kötelezően előírt eszközjegyzékből még hiányzó eszközöket
sikerüljön megvásárolni. Kötött a támogatás, csak a pályázatban felsorolt eszközöket és a
megadott összegben lehet csak megvásárolni. A pályázati anyagot az intézményvezetők
adatszolgáltatása alapján Pusztai Ottóné Ilike és ő készítette el.
Lőrincz Mária igazgató
Elmondja, hogy ők mire fogják felhasználni a nyert összeget.
Kómár József polgármester
Ezeknek a pályázatoknak volt a feltétele az esélyegyenlőségi terv. Megköszöni a munkáját az
intézményvezetőknek, Pusztainé Ilikének és a körjegyzőnek a pályázati anyag
kidolgozásában. Ezek a nyertes pályázatok kímélik a 2009. évi költségvetést.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a nyelvi labor
kiépítésére kivitelező kiválasztására a Student- Elektronic Kft.(Győr) ajánlatát szavazásra,
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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178/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a HerédKerekharaszt-Nagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás gesztora a
2008. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére az Általános Iskola
kötelező eszközjegyzékébe tartozó nyelvi labor kiépítésével árajánlata szerinti
tartalommal 20 fős nyelvi labor kialakítására a Student - Elektronic
Kft.(Győr) árajánlatát fogadja el bruttó 1.950.000Ft összköltséggel.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és a Körjegyzőt a határozat
szerinti szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az
intézményvezetőt és a nyertes árajánlattevőt értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
A polgármester 7 perc szünetet rendel el. Szünet után.
IX.) Napirendi pont
LEADER III. tengely pályázat ügyében két határozat elfogadása
Kómár József polgármester
Az iskolakertre látványterv elkészült több variáció is van, amelyen még most is lehet
változtatni. Elmondta az I. fordulóban kerülne megvalósításra a Művelődési ház környékének
rendbe tétele, és az iskolai főkerítés felújítása. Az anyagot 2009. január 10-ig kell benyújtani.
Kovács József képviselő
Véleménye, hogy a külső kerítésnek új alapot kell adni.
Kómár József polgármester
Az kb. 10MFt-ba kerülne még ha a lebontott anyagokat visszaforgatnák és közbeszerzés
köteles is. Ha csak támfallal lenne megerősítve 3MFt-ból megoldható. A Takarék Szövetkezet
is felajánlotta a segítségét. Így most már mondható hogy pályázatainkkal egyre több feladat
kerül megvalósításra. A pályázati anyag elkészítésével Simon Attila mérnök vállalkozót
szeretné ha megbízná a Testület.
Lőrincz Mária igazgató
Nagyon örül, hogy végre lezárásra kerül a terület. Megszűnne a kora esti és éjszakai
randalírozás, amire most a fiatalok az iskola környékét használják.
Fazekas András lakos
Véleménye, hogy a kerítésre független szakértői véleményt kellene kérni és annak javaslata
alapján megoldani vagy esetleg szakaszosan hosszabb idő alatt, kellene a külső kerítést
felújítani.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatásul elmondja Fazekas Andrásnak, hogy itt most egy fix összegre
(önkormányzatonként összesen nettó 25 MFt-ra) lehet pályázni. Ha ennél többet fordítunk rá,
akkor azt az önkormányzatnak kell finanszíroznia.
Kómár József polgármester
Ha a kerítésre többet fordítunk, akkor sok más munka nem kivitelezhető. A Művelődési Ház
teljes felújításra szorul, 36 éves már az épületet és eddig nem lett rajta még semmi javítva.
3MFt-ból a lapos tető szigetelése megoldható, mert a Könyvtár feletti rész már leszigeteltük.
A felvetődött javaslatokat el fogja mondani Simon Attilának.
György Istvánné képviselő
Javaslata a bemutatott tervhez, hogy a Művelődési Ház bejáratainál pihenőket lehetne
kialakítani a park, és az óvoda felöli oldalon.
Szabó Gábor Művelődési Házvezető
Kérdezi, hogyha az iskolát és a Művelődési Házat összekötő út kiépül és az iskola kerítése
meg lesz, hol fogjuk a főzőversenyt megrendezni?
Kómár József polgármester
A kastélykertben kell erre megfelelő helyet kialakítani.
Kovács József képviselő
Kérdezi, Juhász Istvánnétól, hogy a Simon Attilának szánt 7% sikerdíj mekkora összeget
jelent és hogy az, mit takar?
Kómár József polgármester
A megbízási szerződés tervezet azon részét felolvassa, amelyből a vállalkozó tevékenysége
kerül felsorolásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatásul elmondja, hogy ezt a pályázatot Nagykökényesen is egy profi pályázati cég
készíti, aki 6%-os sikerdíjat és 100.000 Ft fix összeget kért. Kb. 10-11% -os költség az ami
elszámolható, ezek a pályázati összegbe be van építve, melynek része a tervezői díj ugyanúgy,
mint az előfinanszírozáshoz felvett pénz kamata. Simon Attila díja az egész LEADER
programra értendő nemcsak a pályázat elkészítésére, végig kísérni fogja a munkálatokat,
bonyolítja az elszámolást is a nyert összeg 7 %-a sikerdíjért.
Kómár József polgármester
Minden járulékos költség, melyről számla van elszámolható lesz erre Simon Attila is felhívta
a figyelmét. Más tervezőt is lehetne keresni, de nagyon közel van a leadási határidő.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a LAEDER pályázat
írásbeli határozati javaslatát szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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179/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2007-2013-as programévre meghirdetett LEADER III. tengely EU-s közösségi
támogatás programban a falumegújításra- és fejlesztésre pályázik, és a 2009-es
költségvetési évben 5 MFt (a 20 % Áfa) önerőt biztosítja.
Felhatalmazza a Testület a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2008.12.31.
Felelős: polgármester
Kómár József polgármester
A LEADER pályázat elkészítésének megbízásáról szóló írásbeli határozati javaslatot is
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
180/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER III. tengely
falumegújítási program pályázat elkészítésére és a pályázat lebonyolítására
Simon Attila mérnök vállalkozót bízza meg az ajánlata szerinti az elnyert,
vissza nem térítendő támogatás 7 %-a + Áfa megbízási díjért. Az elkészített
pályázatot a Testületnek köteles bemutatni.
Felhatalmazza a Testület a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2008.12.31.
Felelős: polgármester
X.) Napirendi pont
Kistérségi határozatok megtárgyalása
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyzőt, hogy ismertese az anyagot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Három előterjesztést küldtek, amelyből a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést mi már az
előző ülésen megszavaztunk. Így most a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulás alapító okiratának módosításáról és a társulási megállapodás módosításáról
kell ismételten szavazni, melyben az előző ülésen Zagyvaszántó belépésének határozatát is
kell visszavonni miután a település visszalépett.
Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 8 főről 9
főre emelkedett.
Papp Ákos képviselő
Kérdezi, hogyan fog működni házi segítségnyújtás?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A következő helyi újságban fog erről egy cikk megjelenni, amelyben tájékoztatva lesz
mindenki, hogy milyen módon lehet ezt igénybe venni. Előre be kell jelenteni az igényt, itt
elbíráljuk és Terényiné Marika fogja közölni Hatvannal, hogy milyen ellátásra van szükség és
ennek megfelelően fog kijárni Hatvanból egy szakképzett gondozónő. A gondozó személyi
költségeit a hatvaniak fogják biztosítani és ebből kifolyólag a normatívát is Hatvan, fogja
igényelni. Abban az esetben, ha a normatíva nem fedezné a szakápoló költségei, akkor
ellátotti létszám arányosan fogunk hozzájárulást fizetni.
Kómár József polgármester
Ha ez január 1-től beindul, minden szociális alapú ellátás megvalósul, melyet a törvény előír.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nincs a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás megállapodás
módosítását –az írásbeli határozati javaslatot- szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
181/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
létrehozására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
1. Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megismerte.
2. A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apc Község Önkormányzatával,
Boldog Község Önkormányzatával, Csány Község Önkormányzatával, Ecséd
Község Önkormányzatával, Hatvan Város Önkormányzatával, Heréd Község
Önkormányzatával, Hort Község Önkormányzatával, Kerekharaszt Község
Önkormányzatával, Lőrinci Város Önkormányzatával, Nagykökényes Község
Önkormányzatával, Petőfibánya Község Önkormányzatával, Rózsaszentmárton
Község Önkormányzatával és Zagyvaszántó Község Önkormányzatával
megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulást létrehozó társulási megállapodást a társult önkormányzatokkal közös
megegyezésével a következőképpen módosítja:
A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a korábban a
családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
társulási feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási megállapodások
hatályukat vesztik tekintettel arra, hogy ezen feladatokat a társult
önkormányzatok intézményfenntartó társulás útján látják el.
3. A táblázat házi segítségnyújtás működési területe sorból törlésre kerül a
„Lőrinci szervezési feladat-ellátási megállapodás alapján: Apc,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész.
Helyette:
„Lőrinci, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész kerül.
4. A Társulási Megállapodás a következő új 8.1.2. ponttal egészül ki:
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Azon társult önkormányzatok, amelyek nem vállalják a tárgyévi költségvetési
törvény vonatkozó mellékletének a többcélú kistérségi társulások szociális
alapszolgáltatási feladatainak támogatására vonatkozó előírásait, - mi szerint a
többcélú kistérségi társulás a három vállalt feladat ellátására csak egységes,
egy ellátás-szervezési formában megszervezett
feladatellátás
esetén
igényelheti a kiegészítő normatívát - a kiegészítő normatíva igénylésének
hiányában kötelesek a kiegészítő normatíva összegével hozzájárulni a feladat
ellátásához, mely összeget havonta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás számlájára köteles átutalni. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás az összeget 8 napon belül továbbutalja a gesztor önkormányzat
számlájára.
5. Az eredeti 8.1.2. és 8.1.3. pontok számozása 8.1.3. és 8.1.4. pontokra
módosul.
6. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja törlésre kerül.
Helyette új:
8.3. A társult felek az intézmény működési költségeihez a következő módon
járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi
költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson felül
szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok a dologi kiadások
tekintetében a működési területük ellátotti létszámának arányában, valamint a
bér és bérjellegű kiadások tekintetében a működési területükön foglalkoztatott
házi gondozókra vonatkozóan biztosítják. A támogatás konkrét összegét a
társult
önkormányzatok
képviselő-testületei
tárgyévi
költségvetési
rendeletükben állapítják meg, melyet két egyenlő részletben, tárgyév március
31-ig és tárgyév szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás 8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a
gesztor önkormányzatnak.
7. A Társulási Megállapodás 11.1. pontja a következővel egészül ki:
A társult önkormányzatok polgármesterinek véleményét ki kell
kérni a közös intézmény vezetője, valamint az érintett települések
polgármestereinek véleményét a működési területükön feladatot ellátó közösen
foglalkoztatott munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése esetén. Az
intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és
menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci város polgármestere
gyakorolja.
8./ Heréd község Önkormányzatának képviselő-testülete az e tárgyban hozott
169/2008. (XI.24.) sz. határozatát visszavonja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a módosított megállapodás
aláírására, felkéri a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérséget értesítse
Határidő:
Felelős:

aláírásra: 2009. január 1. értesítésre: 15 nap
Polgármester, Körjegyző
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás alapító okiratának módosítását –az írásbeli
határozati javaslatot- szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
182/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény alapító
okiratának módosítása
Heréd Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátóés Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület a következő módosításokat hagyja jóvá:
1. AZ INTÉZMÉNY NEVE, ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ
NEVE ÉS CÍME
1.4. Az intézmény működési területe alpontjából törlésre kerül
a
„amely fenntartója, vagy a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás
külön
feladatellátási
szerződést
kötött
Lőrinci
Város
Önkormányzatával az intézmény alaptevékenységei között
szereplő valamelyik szociális és gyermekjóléti feladat ellátására.”
szövegrész.
Az 1.5. alpont kiegészül a következővel:
a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint.
2. A 2.7. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog pontban a
17/2004. (IV.01.) rendeletszám 6/2008. (III.27.) számra
módosul.
2. A 2.12. Az integrált intézmény vezetőjének kinevezési rendje
alpont
kiegészül a következővel:
Az integrált intézmény élén intézményvezető áll, aki magasabb
vezetői beosztású közalkalmazottAz intézményvezetőt a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás
keretében - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja szerint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre
vonásával kapcsolatos ügyekben - a Társulási Megállapodás
11.1. pontja betartásával - a képviselő-testület jár el. Egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a
Kistérséget értesítse
Határidő:
Felelős:

15 nap
körjegyző
426

XI.) Napirendi pont
Intézmények alapító okiratának módosításai
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Államkincstár megköveteli minden intézmény részéről, hogy olyan alapító okirattal
rendelkezzen, amely pontosan tükrözi hogy a különböző betegségekkel rendelkező, mely
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását tudja biztosítani. Ezen gyermekek után az
intézmények más, emelt normatívát kapnak. Ha nem megfelelően lenne meghatározva a
speciális feladat, akkor az intézmények nem tudják ezen, gyermekek oktatását elvégezni, sem
a rá járó normatívát igénybe venni. Az igazgatónővel az ülés előtt egyeztetett, náluk is
szükséges az óvodai módosítással pontosan azonosan a beszédfogyatékos gyermekek
felvétele is, így a két határozat azonos lesz.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az óvodaalapító
okiratának módosítását szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
183/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 101/2007.(VIII.10.)sz.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.
Az Alapító Okirat 8. pontjában az Alaptevékenységhez kapcsolódó más
tevékenység „Az óvodai nevelésben a sajátos nevelési igényű tanulók közül
vállalja az integráltan nevelhető: enyhén értelmi fogyatékos, autista gyermekek
nevelését.” – szövegrész a következőkre módosul:
„Az óvoda vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók közül az integráltan
nevelhető:
¾
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos gyermekek tanulók közül az autista gyermekek
nevelését
¾
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók közül a
beszédfogyatékos és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelését
¾
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelését.
2.
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint a módosított
Alapító Okiratot egységes szerkezetben tegye közzé és gondoskodjon a
módosított Alapító Okirat intézményvezetőhöz és a Magyar Államkincstárhoz
történő megküldéséről.
Felelős: Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Határidő: 15 nap
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Az iskolaalapító okiratának módosítását az elhangzott módosítással szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
184/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Általános Iskola 100/2007.(VIII.10.)sz. határozattal
elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
3.
Az Alapító Okirat 7. pontjában az Alaptevékenységhez kapcsolódó más
tevékenység „Az iskolai oktatásban a sajátos nevelési igényű tanulók közül
vállalja az integráltan nevelhető: enyhén értelmi fogyatékos, autista gyermekek
nevelését.” – szövegrész a következőkre módosul:
4.
Az iskola vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók közül az
integráltan nevelhető:
¾
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos gyermekek tanulók közül az autista gyermekek
nevelését
¾
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók közül a
beszédfogyatékos és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelését
¾
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek tanulók nevelését.
5.

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint a módosított
Alapító Okiratot egységes szerkezetben tegye közzé és gondoskodjon az
módosított Alapító Okirat intézményvezetőhöz és a Magyar Államkincstárhoz
történő megküldéséről.
Felelős: Peterkéné dr Farkas Andrea körjegyző
Határidő: 15 nap
XII.) napirendi pont
Interpellációk, egyebek
A Népújság megkeresése
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Népújság vezetője megkereste, hogy az újságban
fél oldalas cikk jelenhetne meg Herédről 100.000 Ft-ért. Javaslatot kér a Képviselő-testülettől,
hogy mit válaszoljon a megkeresésre.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, hogy ennyit nem ér meg. Ingyen bármikor készíthetnek akár egy oldalas cikket
is.
A Testület e javaslattal egyet értett.
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Családi napközi otthon létesítése Heréden
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Katulic Péterné kéréssel fordult a hivatalhoz, hogy
segítsenek még az idén egy családi napközi otthon létrehozásában. Indoklásnak elmondta,
hogy a falu szélén lévő ház felét, nem tudja eladni, és úgy gondolja, hogy Pesthez hasonlóan
itt is nyitna egy ilyen CSANA otthont. Csak az is szükséges lenne, hogy ez évben bejegyzésre
kerüljön, mert akkor a normatívát is megkapná rá jövőre. A segítséget megadják.
György Istvánné képviselő
Nincs megfelelő udvara és nem biztos, hogy a magán ellátást a herédi lakosok meg tudnák
fizetni.
Papp Ákos képviselő
Szeretettel meghívja a Képviselő-testületet december 28-án 15 órakor a Herédi Katolikus
Templomban tartandó zenés műsorra.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda alapítványa már tudja fogadni az adó 1%át és szerezné megkérni Szabó Gábort, hogy a Hírmondóba tegye közzé.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Mindenkit sok szeretettel meghív a Művelődési Házban december 20-án 17 órakor tartandó
iskolások karácsonyi műsorára.
Heréd Községért Egyesület székhelyének ügyében való megkeresés
Fazekas András lakos
Elmondja, hogy szeretnének Heréd Községért Egyesületet létrehozni, melynek székhelyéül a
Művelődési Házat szeretnék megjelölni, valamint az Egyesület alapszabálya készítéséhez egy
határozatra is szüksége lenne a székhelyről a Képviselő-testülettől.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A határozati javaslatot fogalmazza, de kéri, hogy az ilyen szándékot legközelebb előre
szíveskedjenek jelezni, és megkéri, hogy az erre vonatkozó igényüket és az alapító okirat
tervezetét utólag jutassa el a Hivatalhoz. A helyi önszerveződő közösségek támogatása
egyébként önkormányzati feldat.
Kómár József polgármester
Megkérdezi Fazekas Andrástól, hogy milyen jellegű a tervezett egyesületük?
Fazekas András lakos
Elmondja, hogy a község fejlődésének elősegítésére jönnek létre, pártpolitikától mentesen.
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Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik és kérdéseik megtételére. Mivel nincs a
Heréd Községért Egyesület székhelyének hozzájárulásáról a körjegyző által felolvasott
határozati javaslatot szavazásra, teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
185/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a megalakulóban lévő „Heréd Községért Egyesület” székhelyeként a
herédi Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati tulajdonú Heréd,
Vörösmarty tér 1. szám alatti ingatlanát jegyezesse be a bírósági
nyilvántartásba.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzői, hogy a határozatról az Egyesület
alapítóit értesítse.
Felelős: Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Határidő: 15 nap
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja, zárt ülés következik.

Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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