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B E S Z Á M O L Ó  

a Képviselő-testület elmúlt évben végzett munkájáról  
és a 2008-as év terveiről, elképzeléseiről 

 
Tisztelt Falugyűlés! 
 
A 2006 októberében megválasztott testületnek a 2007-es év volt az 
első olyan időszaka, amikor beszámolhat egy egész évben végzett 
munkáról és elvégzett feladatokról, persze a teljesség igénye nélkül. 
Úgy gondoljuk, senki nem kívánja, hogy minden felhasznált forintról 
tájékoztatást adjunk, mert ez egy beszámolóban szinte lehetetlen. 
Természetesen a nagyobb fejlesztésekről, beruházásokról, az 
önkormányzat vagyonának alakulásáról, a Hivatal és a Képviselő-
testület munkájáról, és a fontosabb eseményekről részletes felsorolást 
adunk. 
 
Tisztelt Falugyűlés! 
 
Akit bármilyen mértékben is érdekel az önkormányzatok helyzete, az 
szinte naponta szomorú képet kaphat a médiákból ezen területek 
folyamatosan romló, egyes esetekben már kezelhetetlen sorsáról. A 
mai kiélezett, olykor ellentmondásos politikai és gazdasági 
kényszerintézkedések következtében az önkormányzatok, főleg a 
kisebb önkormányzatok helyzete, túlélési esélyei napról-napra 
rosszabbak. Már néhány éve megfigyelhető, hogy több területen is 
csökken az állami finanszírozás mértéke, már szinte követhetetlen az 
energiaárak emelkedése. Nem csoda hát, hogy az önkormányzatok 
likviditásuk érdekében felélik a vagyonukat, ha fejleszteni akarnak, 
akkor komoly hitelfelvételekre kényszerülnek, ami hosszútávra 
meghatározhatja egy-egy település sorsát. 
Sajnos az imént felsorolt tények, melyeket nem nagyon lehet 
megcáfolni, begyűrűztek a térségünkbe is. Több településvezető 
hajlamos arra, hogy a szomszédok sorsával példálózzon. Nem akarjuk 
ezt, de tény, hogy a Hatvani Kistérség több települése is komoly 
anyagi gondokkal küzd, köztük nagyobbnak mondható 
önkormányzatok is. 
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Az elhangzott negatív események után essen szó örömtelibb dolgokról 
is. Az említett nehézségek ellenére Heréd község önkormányzatának 
gazdasági, pénzügyi helyzete 2007. évben stabil és biztonságos volt. 
Minden számlát határidőre kifizettünk, soha nem tartoztunk senkinek. 
Hitel felvételére nem került sor még annak ellenére sem, hogy a 
költségvetés készítésekor hatmilliós bankkölcsönt jelöltünk meg. És 
ami a legfontosabb, az év végére jelentős, több milliós 
pénzmaradvány tartalékkal rendelkezünk. 
Felmerülhet a kérdés, ez hogyan sikerülhetett? A megalapozott, 
észszerű, takarékos gazdálkodás, a jól előkészített, jókor és jó időben 
meghozott döntések és talán a szerencse is segített minket ebben. 
Fontos és mozgalmas volt a 2007-es év településünk életében, hiszen 
ez idő alatt létrehoztuk három település részvételével a Heréd-
Nagykökényes-Kerekharaszt intézményfenntartó társulást az iskola 
tekintetében, valamint az óvodai társulást Nagykökényessel. Ezen túl 
december 1-jétől beindult a Heréd-Nagykökényes körjegyzőség is.  
Évközben Papp Attiláné Jegyzőasszony nyugdíjba ment. A kiírt 
körjegyzői pályázatot Peterkéné Farkas Andrea nyerte el, aki nagy 
lendülettel és magas szakmai színvonalon végzi a munkáját, 
remélhetőleg mindkét testület és mindkét falu lakosainak 
megelégedésére. 
 
Tisztelt Falugyűlés! 
 
Most tételes felsorolást adunk a 2007-ben elvégzett feladatokról: 

 Még az év elején elvégeztük az Általános Iskola külső 
nyílászáróinak cseréjét a második ütemben. A kőműves 
helyreállítási munkákkal, festéssel együtt a teljes bekerülési költség 
2.992.479,-Ft volt. Ez egy sikeres pályázat keretében valósulhatott 
meg. Igaz nem fából készült, hanem műanyag ablakok lettek 
beépítve, de az ott dolgozók és mi is nagyon örültünk ennek is, 
hiszen a faablakok két és félszer többe kerültek volna. Ami a 
legfontosabb, az iskolánk sokkal szebb és melegebb is lett. 

 Szintén pályázattal megépült a Kökényesi úton egy korszerű és 
biztonságos buszmegálló. Évek óta húzódó és sok feszültséget 
okozó probléma oldódott meg ezzel a beruházással. A bekerülési 
költsége a vízelvezetéssel és egy jelentős ároktisztítással együtt 
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5.210.000,-Ft volt. ez évben tervezzük itt egy igényes buszváró 
telepítését is. 

 Ez évben megvalósult a Rákóczi út majdnem teljes hosszában a 
gyalogjárda felújítása. Ugyanezen beruházás keretében új 
aszfaltszőnyeget kapott az iskolakerten átvezető járdaszakasz, 
továbbá megújult a Kápolna úti járda is. Ezeknek együtt 
3.153.600,-Ft volt a teljes költsége. 

 Megújult az ABC előtti piac és parkoló területe is, valamint a kis 
átjáró híd is fel lett újítva 1.416.480,-Ft összegben.  

 Vásároltunk egy lakóingatlant a Rákóczi úton 2.320.000 forintért, 
amit még az év folyamán továbbértékesítettünk egy herédi 
lakosnak. 

 Elvégeztettük a Tarcsi-völgy vízelvezető árokrendszer tisztítását, 
valamint a Szipszer híd mellett egy átjáró hidat építtettünk a 
patakparton 1.264.000,-Ft összeg felhasználásával. 

 Közkincs pályázat keretében kicserélésre kerültek a Művelődési 
Ház 3 db főbejárati ajtói, valamint a színpadra vezető ajtó is 
993.543 forint értékben. 

 Az iskola festése, a tornaterem és ablakainak festése, az óvoda 
kerítésének festése, valamint a Művelődési Ház festési munkáira 
1.909.000 forintot fordítottunk. Ezek a munkák már 
elengedhetetlenek voltak. 

 Pihenőpadokat vásároltunk a közterületekre, ezek vétele és kiépítési 
költsége 320.000 forint volt. 2008-ben is legalább ennyi padot 
kívánunk telepíteni a közterületeken. 

 Közvilágítás bővítésre és felújításra 1.086.000 forintot költöttünk. 
Ennek keretében új, korszerű lámpatestek kerültek az Iskola útra, 
valamint meg lett világítva az iskolakert és a játszótér is. 

 Fűnyírókat és motoros fűrészt is vásároltunk 288.000,-Ft értékben, 
ezeket ez évben is majd pótolni kell, mivel igen hamar tönkre 
mennek. 

 Kiépítésre került a Rákóczi úton 2 db fekvőrendőr is az úttestre, 
210.000 forint költséggel. Sajnos nem biztos, hogy ezek beváltották 
a hozzájuk fűzött reményeket. 

 Az Ifjúság utcában az új telkek kialakítására 2.723.000 forintot 
költöttünk. Ez tartalmazza a művelésből való kivonás, a földmérői 
díjak, tervek és engedélyek költségeit. A telekalakítások építési 
engedélyeztetése már folyamatban van. 
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Az imént felsoroltak összességében 24.000.000 forintot emésztettek 
fel. Úgy gondoljuk sok hozzánk hasonló önkormányzat örülne, ha 
ilyen összeget fordíthatna beruházásokra, fejlesztésekre. 
 
A 2007-es évben is az adott lehetőségek keretén belül hatékonyan 
tudtunk támogatni helyi és más civil szervezeteket és egyesületeket. 
Ezek felsorolása: 
 
 Támogatások:      Tagdíjak: 
 
Katolikus Egyház:  575.000,-Ft   TÖOSZ:   41.000,-Ft 
 
Polgárőrség:   200.000,-Ft   Mátrai Szöv.:   8.000,-Ft 
 
Karate Club:    90.000,-Ft   Kistérség:         232.000,-Ft 
 
Népdalkör:   460.000,-Ft   Víz.gazd.Társ.: 55.000,-Ft 
 
Holtidő zenekar:    25.000,-Ft   Közalapítvány:    200.000,-Ft 
 
Harmonika zenekar: 140.000,-Ft      Összesen:         536.000,-Ft 
 
Labdarúgó Club:        1.722.000,-Ft 
 
Környezetvéd.Egy.:   15.000,-Ft 
 
NK.beteg kisfiú tám.:   50.000,-Ft 
 
Rock fesztivál:    60.000,-Ft 
 
   Összesen:         3.337.000,-Ft 
 
Támogatások és tagdíjak összesen: 3.873.000,-Ft 
 
Itt megjegyezzük, több szomszédos, tőlünk jóval nagyobb településen 
szűntek meg sport és más egyesületek, mert az önkormányzat nem 
tudta vagy nem akarta őket patronálni. Persze a mi lehetőségeink is 
végesek, de amíg tudjuk, támogatjuk a szervezeteinket, mert ezek 
hozzánk tartoznak. 
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Terveinkről! 
 
A képviselő-testület még 2007. decemberi ülésén elfogadta a 2008-as 
év koncepcióját és elképzeléseit a fejlesztések és beruházások 
tekintetében az alábbiak szerint: 
1. járdafelújításra a testület által meghatározott 

sorrend szerint: 4.000.000,-Ft 
2. tájház felújítása saját erőből, közmunkásokkal 1.500.000,-Ft 
3. közvilágítás bővítés 1.000.000,-Ft 
4. buszvárók vásárlása, telepítése 1.000.000,-Ft 
5. Kápolna út ABC mögötti tér felújítása 1.700.000,-Ft 
6. Művelődési Ház előtti parkoló felújítása 2.000.000,-Ft 
7. gyalogátjáró híd építése az Ady E. utca 

és az Árpád utca között    500.000,-Ft 
8. Rendezési terv módosítása, új építési 

telkek kialakítása 1.200.000,-Ft 
9. Fásítás a testület által meghatározott 

területeken és utcákban    500.000,-Ft 
10. Vízelvezető árkok rendbetétele a 

talajterhelési díjból 2.000.000,-Ft 
 
Természetesen az intézményeknél is lesznek kisebb nagyobb 
beruházások és fejlesztések. Ezeket a javaslatokat a vezetők 
megküldték a hivatalnak. A képviselő-testület a költségvetési 
rendeletében majd rangsorolja és a felhasználható mértéket 
meghatározza. 
Szociálpolitika terén adódó feladataink az elmúlt évben is állandó 
változás alatt álltak. A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester 2006. október 1-jén megtartott választását követően a 
Képviselő-testület Szociális Bizottságot nem hozott létre, a korábban 
– a bizottságra – átruházott hatáskörök a testületnél maradtak, illetve 
törvényi rendelkezés következtében a jegyzőhöz kerültek. 
 
A vonatkozó rendelkezések változásából adódóan a helyi 
rendeletalkotási kötelezettségünknek minden esetben eleget tettünk. A 
rendszeres és eseti pénzellátásokra a költségvetésben – az elmúlt évek 
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felhasználásait, teljesítéseit figyelembe véve – a fedezet rendelkezésre 
állt: 
 

- A rendszeres pénzellátások keretében a munkanélküliek 
rendszeres szociális segélyezésére átlag 6 fő részére 1.100.000,- 
Ft-ot, az átlag 8 fő ápolási díjban részesülőnek 2.900.000,- Ft-ot, 
lakásfenntartási támogatásra 680.000,- Ft-ot és időszakos 
támogatásra 80.000,- Ft-ot fizettünk ki. A 6 fő részére 
megállapított méltányossági közgyógyellátási jogosultság után 
143.000,- Ft-ot utaltunk a MEP részére térítésként. 

- Az eseti pénzellátások szakfeladatról a 30 felsőfokú 
tanulmányokat folytatók egyszeri segélyezésére 360.000,- Ft-ot, 
15 fő átmeneti segélyt kérelmező részére 213.000,- Ft-ot, 
temetési segélyként 16 fő részére 135.000,- Ft-ot fordítottunk. 
Az egy főre tervezett köztemetés helyett kettő történt 145.000,- 
Ft összegben. 

- A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd térítési díja a 
törvényben meghatározott számítás alapján jelentősen csökkent, 
152,- Ft-ért vette igénybe év végén 17 fő ezt az ellátást. 

- A személyes látogatások és igényfelmérés, valamint széleskörű 
tájékoztatás ellenére tényleges házi segítségnyújtásra a lakosság 
nem tart igényt, ebédhordás 9 fő részére történik. 

 
Úgy ítéljük meg, hogy a hozzánk segítségért forduló személyeket – 
amennyiben a hatályos rendelkezések feltételeinek megfeleltek – 
anyagiakkal és egyéb szolgáltatással támogattuk. 
 
Tájékoztató az adóügyi feladatok végzéséről  
 
A helyi adók mértékében 2003. január 1-jétől változás nem 
következett be. Az iparűzési adó mértéke továbbra is 1,5%, a 
magánszemélyek kommunális adója 5.000 Ft/év. 
Helyi adókból (magánszemélyek kommunális adója és iparűzési adó) 
az elmúlt évben közel 13.000.000,- Ft bevételünk keletkezett. 
A gépjármű adóztatás rendszerében 2007. január 1-jétől ismét változás 
következett be. 
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 A személygépjárműveknél megszűntek a környezetkímélő 
berendezések alapján eddig adott kedvezmények, 

 az adó alapja az önsúly helyett a személygépjármű kilowattban 
kifejezett teljesítménye lett, valamint 

 befolyásolja az adó összegét a gépjármű kora olyan módon, hogy a 
fiatalabb gépjárművek után magasabb, míg az idősebbek után 
alacsonyabb lett az adómérték. 

 
Fontos változás továbbra is, hogy az adózóknak nem a Körjegyzőségi 
Hivatalban kell bevallásukat teljesíteni (kivétel: az adómentességre 
okot adó körülmény), hanem az Okmányirodákban. Az innen kapott 
adatszolgáltatás alapján kerül a gépjárműadó kivetésére, illetve 
törlésére. 
2003. évtől a gépjárművek után fizetett adó 100%-ban az 
önkormányzatot illeti meg. A településen lévő gépjárművek után 
2007-ben 7.500.000,-Ft súlyadó került befizetésre. 
 
2004. július 1-jétől bevezetésre került a talajterhelési díj. E fizetési 
kötelezettség azokat érinti, akik a csatornahálózatra még nem kötöttek 
rá. A Heves Megyei Vízmű Rt-től kapott lista alapján az érintett 
személyeknek március 31-ig kell bevallási és fizetési 
kötelezettségüknek eleget tenni. Talajterhelési díjból eddigi összes 
bevételünk 3.370.000,-Ft, melyet a települési önkormányzat a talaj, 
valamint a felszín alatti víz, mennyiségi, minőségi védelmére 
használhatja fel. Ilyen felhasználásnak minősül többek között a 
csatornázás, a szennyvíztisztítás és a vízbázis-védelem. 
A bekövetkezett változások, a növekvő feladatok miatt az ügyfél- és 
ügyiratforgalom is jelentősen emelkedett. Az adóhatóság által hozott 
határozatok ellen az elmúlt évben fellebbezés nem érkezett. 
A félévi adók befizetésére kiküldött értesítések (adóívek) száma évi 
két alkalommal 2400 db.  
Az elmúlt évben 26 letiltást bocsátottunk ki. A letiltásokat elsőként 
mindig az adózónak küldjük meg. Ennek hatására többen eleget 
tesznek fizetési kötelezettségüknek. 
Az adózás rendjéről szóló törvény az adóhatósági végrehajtási 
tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében feljogosítja az 
önkormányzati adóhatóságot, hogy az adótartozások végrehajtását 
bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja.  
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A bírósági végrehajtók bevonása az adóvégrehajtásba költségvetési 
kiadást nem jelent, mert díjazásukat a behajtott összegből kell 
fedezniük. A végrehajtási eljárások eredményessége érdekében 2007. 
évben 15 hátralékos adózónál vettük igénybe ezt a jogszabály adta 
lehetőséget, melynek eredményeként az adótartozások összege 
csökkent. 
 
Pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása 
 
Önkormányzatunk 2007. évi költségvetését a Képviselő-testület 
203.099.000 Ft összeggel fogadta el. 
Az önkormányzatunkat megillető támogatások folyamatos 
biztosításával, a helyi adók beszedésével, a bevételi források 
kiaknázásával, megfontolt költségtakarékos gazdálkodással 
biztosítottuk intézményeink zavartalan működését, a kötelező 
feladatok ellátását.  
Előterjesztések alapján, a testület döntése szerint hajtottuk végre az 
előirányzat módosításokat, melyek negyedévente rendelettel kerültek 
elfogadásra. 
2007. december végére az önkormányzat módosított előirányzata 
230.688.000 Ft-ra emelkedett. 
2007. január 1-én a bank és pénztárszámlák nyitó egyenlege: 16.742 e 
Ft volt, december 31-én 13.727 e Ft, melyből 3.371 e Ft a 
környezetvédelmi alap számlánk egyenlege 2007. december 31-én, 
mely több éves talajterhelési díj bevétele. Ezen bevételek csak a 
törvény szerint előírt kiadásokra fordíthatóak.  
A 2006. évi beszámoló elfogadásával együtt fogadta el a képviselő-
testület a pénzmaradvány elszámolását is, mely 10.471 e Ft volt. 
Ennek felhasználásáról szintén a Képviselő-testület döntött.  
Az éves beruházások és felújítások alakulásáról külön beszámoltam, 
melyek az önkormányzatunk vagyonát gyarapították.  
Önkormányzatunknak HITEL állománya nincs.  
A 2007. zárásunk folyamatban van, az utolsó negyedévi 
értékcsökkenések még nem kerültek elszámolásra, valamint az 
eszközök aktiválása sem történt meg teljes mértékben.  
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Könyvelési nyilvántartásunk alapján a befektetett eszközök az 
alábbiak szerint alakultak:  
2007. évi nyitó egyenleg: 712.929.923 Ft 
2007. záró egyenleg: 742.148.968 Ft 
Ezen számokból látszik, hogy az önkormányzat vagyona a folyamatos 
amortizációk elszámolása mellett folyamatosan emelkedik.  
A vagyon növekedése a beruházásokból és felújításokból adódik.  
 
Még az év első negyedében uniós ÉMOP pályázaton kívánunk indulni 
az Árpád és József Attila utcák teljes felújítására, az ott lévő járdák és 
vízelvezető árkok rendbetételére. 
Szintén pályázattal kívánjuk megvalósítani a temetőnk ravatalozójára 
magastető építését, erre engedélyes tervekkel rendelkezünk. 
Ezeken túlmenően tovább kívánjuk folytatni a Művelődési Ház 
ablakainak cseréjét, szintén pályázat útján. 
Reményeink szerint jól fogunk szerepelni a különböző pályázatokon, 
ennek érdekében egy neves pályázatíró céggel kötöttünk szerződést. 
Itt ragadjuk meg az alkalmat annak bejelentésére, hogy az adók 
mértékét nem változtatjuk, és új adót sem kívánunk bevezetni addig, 
amíg erre nem kényszerít minket valaki. 
 
Néhány szót a lakónépesség alakulásáról 2007-ben. Községünk 
jelenlegi lakosságszáma 2044 fő, ezen belül 
 
 0 – 6 évesig   127 fő 
 7 – 18 évesig  272 fő 
 19 – 60 évesig         1215 fő 
 61 év felett   430 fő 
 
Házasságkötések száma 11 volt. 
 Született      13 fő 
 Elhalálozott    22 fő 
A sok elhalálozás ellenére a lakosság száma már évek óta nem 
változik, mivel a megüresedett ingatlanokba családok költöznek be. 
De aminek igazán örülhetünk, hogy 13 baba született, ez rekordnak 
számít. 
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Ami szintén örvendetes, hogy beindultak az építkezések a faluban. 
2007-ben 12 ház épült. Ez is igazolja, hogy további telekalakításokra 
van szükség. 
 
Most néhány szóban a hivatal és a képviselő-testület munkájáról és 
általános kérdésekről is. 
 
Nehéz és megterhelő év volt a 2007-es év úgy a képviselő-testületnek, 
de főleg a hivatal dolgozóinak és az intézményeknek is. Hiszen az 
iskolai és óvodai intézményfenntartó társulások létrehozása, valamint 
a körjegyzőség kialakítása, igen komoly plusz feladatot jelentett 
mindenki számára. Az érintett testületeknek több esetben is rendkívüli 
üléseken fontos és meghatározó döntéseket kellett hozni. Ezért ezt az 
alkalmat kívánom kihasználni arra, hogy megköszönjem mindazok 
munkáját, akik ebben bármilyen mértékben is részt vettek. 
Az elmúlt falugyűlésen egy kedves felszólaló óva intette a testületet az 
iskolai és óvodai társulásoktól. Szeretnénk őt és mindenkit 
megnyugtatni, a kezdeti kisebb nehézségek után úgy a társulás, mint a 
körjegyzőség tökéletesen működik. Nem beszélve a pénzügyekről. Itt 
világosan kimutatható, hogy ebből nagyon jelentős többletbevételünk 
keletkezett. Ami azért elszomorító, hogy ez a reform már nem a 
gyerekekről szól, hanem a pénzről, ugyanúgy igaz ez az egészségügyi 
reform területén is. 
 
Előrehaladott állapotban van az iskola előtti területen egy korszerű 
műfüves pálya építése az országos OLLÉ program keretében. A 
testület még végleges elkötelezettséget ez ügyben nem vállalt, de 
hamarosan dönteni kell. Megvalósítása 25-28 millió forintba kerül, 
banki hitellel 15 éves futamidőre. Várjuk ehhez a javaslatokat. 
 
Továbbra is nagyon lassan, de halad a Szélerőmű telepítési program 
is, a befektetők már csatlakozási engedélyeket és kvóta mennyiséget 
92 MW-ra kaptak, de az építési és egyéb engedélyek még váratnak 
magukra. Sajnos ez országos jelenség. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk is csatlakozott az 
UNIÓ által létrehozott és finanszírozott LEADER vidékfejlesztési 
programhoz. Kistérségünk szerencsés esetben akár 2 milliárd forintot 
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is le tud hívni jó pályázatokkal 2013-ig. Mi az iskolakert és a 
faluközpont megújítását tűztük ki célul. Építeni szeretnénk az 
iskolakertben egy igényes fedett színpadot, ahol helyet tudunk 
biztosítani a községi rendezvényeknek, kórustalálkozóknak és rock 
koncerteknek. Természetesen ide is várunk ötleteket és javaslatokat. 
 
2007-ben is több-kevesebb sikerrel, de megpróbáltuk rendben és 
tisztán tartani településünk közterületeit, parkjait és nem utolsó sorban 
a temetőt. Tudjuk e területen is vannak még hiányosságok. Ez évben 4 
főt kívánunk foglalkoztatni közhasznú munka keretében, 8 hónapos 
időtartamra. További 5-6 főt szeretnénk közcélú munkára alkalmazni, 
sajnos már évek óta egyre nehezebb megfelelő embereket találnunk. 
A Munkaügyi Központ kimutatása szerint, térségünkben, Heréden a 
legalacsonyabb a munkanélküliségi mutató, ez 2,5-3,5% között 
mozog. Itt megjegyezzük, ezen munkanélküliek legalább felének esze 
ágában sincs dolgozni, bármilyen munkát is szereznénk nekik. 
 
Tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, hogy a Bükki Nemzeti Park, a 
Hatvani Környezetvédő Egyesület, valamint felkért szakértő 
bevonásával megvizsgáltattuk az Iskola utcai fenyőfák, és a 
„Cigánygödörben” lévő nyárfák állapotát. Megállapítást nyert, hogy 
az Iskola utcában 12 db fenyőt ki kell vágni, mivel egy részük beteg, 
jó néhány pedig veszélyezteti az ott lévő lakásokat és már teljesen 
belenőttek a villamos hálózatba is. 
A nyárfásról az a szakvélemény született, hogy az ott lévő fák 
mindegyikét ki kell vágni, mivel túlkorosak, zömében betegek, 
folyamatosan kiszáradnak. Természetesen ezek pótlásáról, 
újratelepítéséről gondoskodnunk kell. 
 
Tisztelt Falugyűlés! 
 
Nagy kihívás volt az elmúlt esztendő. A beharangozott baljós előjelek, 
olykor kemény, többször alaptalan kritikák ellenére a Testület döntő 
mértékben meg tudta valósítani a 2007 évre vállalt feladatait, sőt 
néhány nem tervezett beruházást, felújítást is sikerült beütemezni. 
Bizonyára sokan másképp csinálták volna. Bizonyítja ezt az internetes 
Heréd fórumon megjelent névtelen beírások, a tájékozatlanságból 
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adódó rágalmazások. Nem is beszélve a faluban történt, és a hivatalt is 
érintő feljelentésekről. 
 
Ezen negatív események ellenére is kijelentjük, nincs szégyellni 
valónk, mert az elmúlt évben is működött a falu, magas szakmai 
szinten dolgoztak az intézményeink, működött a szociális és 
egészségügyi rendszer és hatékonyan, jó gazda módjára dolgozott az 
Önkormányzat és a Képviselő-testület is. Itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy megköszönjem a dolgozóinknak, a képviselőknek és 
mindazon személyeknek a munkáját, akik bármilyen formában is 
segítettek minket abban, hogy ezeket az eredményeket elérhettük. 
Másoktól csak azt kérjük, ha nem akarnak segíteni, hát ne tegyék, de 
legalább ne ártsanak senkinek, ez már óriási segítség. 
 
Tisztelt Falugyűlés! 
 
Tudjuk, vannak még olyan ügyek amelyekről lehetne beszélni, de úgy 
gondoljuk a fontosabb eseményekről részletesen beszámoltunk. Ha 
valakiben maradtak megválaszolatlan kérdések, természetesen ha 
lehet itt szóban, vagy írásban megválaszolunk. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
 
Heréd, 2008. január 22. 
 
 
 
      Képviselő-testület 


