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11-18/2009. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott soros 

üléséről. 
 

Határozat száma: Tárgy: 
259/2009.(XI.23.) Az önkormányzat és intézményei, valamint Heréd-

Nagykökényes Körjegyzőség 2009. I-III. negyedévi pénzügyi 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

260/2009.(XI.23.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi koncepciójának 
elfogadásáról 

261/2009.(XI.23.) Pénzügyi átcsoportosításról 
 

Rendelet száma: Tárgy: 
19/2009.(XI.24.) 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.(II.10.) 

módosításáról 
20/2009.(XI.24.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról 
21/2009.(XI.24.) A talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
22/2009.(XI.24.) Az iparűzési adóról szóló 1/1998.(II.9.) rendelet módosításáról 

 
 
2009. december 8. 
 
 
 
 

Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 

 
 
 

Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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11-18/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. november 23-i soros üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné Juhász 
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és 
Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Pusztai Ottóné pénzügyi ea.; 
Lőrincz Mária iskolaigaz gató; 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető; 
Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő; 
Szabó Gábor közművelődési előadó; 

 

Kómár József polgármester 
 

 Köszönti az ülésen megjelent meghívott vendégeket, a hivatali dolgozókat és a 
képviselőket. Megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a megválasztott 10 
képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János alpolgármester jelezte, hogy nem 
tud az ülésen részt venni. 

 A meghívóban feltüntetett napirendi pontokban módosulás történik. A 6. napirendi 
pont az iparűzési adó felülvizsgálatának megtárgyalása lesz. A 7. napirendi pont 
lesz az adósságkezelési szolgáltatásról szóló tájékoztatás. 

 Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására. 
 

A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

Napirend előtt 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi a képviselőket van-e hozzászólás a leírtakhoz? 
 

Kovács József képviselő 
 

Az árkok és átereszek tisztításával kapcsolatosan csak annyit szeretne mondani, hogy a 
munka szerint nem megfelelően lett elvégezve, mert az út szélét a Pusztai úton rosszul 
töltötték fel így folyamatosan süllyed főleg most az esőzések idején. Azt ismételten le kellene 
betonozni vagy zúzalékkal feltölteni, mert ebben az állapotában balesetveszélyes. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A műszaki ellenőr az átvételkor ezt nem látta? 
 

Kómár József polgármester 
 

Tud a megsüllyedt aszfaltról, majd a közmunkásokkal vitet oda kőtörmeléket. 
 

Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt  
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. 
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Napirend 
 

I. Napirendi pont 
 

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy kiegyensúlyozott volt az önkormányzat költségvetése 
időarányosak az összegek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Elmondható, hogy a 
tervezett feladatok és munkák majdnem 100%-ban kerültek megvalósításra. A költségvetési 
rendelet módosításával a Pénzügyi Bizottság egyetértett és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Pusztai Ottóné pénzügyi ea. 
 

Javítani szeretne a költségvetési rendelet 5. számú mellékletében, mert talált benne egy elírást.  
A táblázat központosított előirányzatában a közművelődési érdeknövelő támogatásnál 
szereplő 43.000,-Ft helyett 677.660,-Ft-ra módosul. A végösszegen ez nem okoz változás, 
mert a módosított összeggel kerül kiszámításra, csak ezen a soron egy korábbi adat maradt. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a körjegyző asszonyt, kívánja az elhangzottakat kiegészíteni? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az elhangzottakon kívül nincs más kiegészíteni való. 
 
Kómár József polgármester 
 

Büszke arra, hogy minden tervezett feladat és munka megvalósításra került. Az önkormányzat 
élt minden lehetőséggel. A teljesítésről szóló százalékos mutatók magukért beszélnek. Nincs  
sehol túllépés még az energia kiadásainkban sem. 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetési rendeletének módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
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HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

19/2009.(XI.24. ) rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 

 
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) 
felhatalmazása alapján Heréd Községi Önkormányzatának 3/2009.(II. 10.) rendelete 
(továbbiakban R.) a Képviselő-testület  alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 
 

A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik: 
A képviselő-testület a Heréd Községi Önkormányzat és az intézmények valamint Heréd- 
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2009. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét:  276.760 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 276.760 e Ft-ban  állapítja meg. 
 

2.§ 
 

(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete 
lép.  

(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.  
   adatok ezer Ft-ban 

Önk. költségvetési működési bevételek 13.233 
Helyi adó 14.685 
Gépjárműadó 7.600 
Átengedett központi adók (SZJA) 67.640 
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.025 
Normatív támogatások 108.632 
Központosított előirányzat 4.683 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.970 
Átvett pénzeszköz 26.282 
Előző évi pénzmaradvány 25.010 
Hitel 4.000 

Összesen: 276.760 

(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3.sz. melléklet helyébe jelen rendelet  
3.sz. melléklete lép.  

(4) A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:  

 Önálló kv-i szerv működési kiadásai: 

Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: adatok ezer Ft-
ban  
 Személyi jellegű kiadások 26.856 
 Munkaadókat terhelő járulékok 7.688 
 Dologi jellegű kiadások 2.279 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 168 
 Működési célú pénzeszköz átadás 24 

 Összesen: 37.015 
 

 Részben önálló intézmények működési kiadásai:   
 Személyi jellegű kiadások 72.307 
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 Munkaadókat terhelő járulékok 21.847 
 Dologi jellegű kiadások 26.238 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 10.378 
 Működési célú pénzeszköz átadás 1.143 

 Összesen: 131.913 
 
 Önkormányzat működési kiadásai:  

 Személyi jellegű kiadások 20.608 
 Munkaadókat terhelő járulékok 6.106 
 Dologi jellegű kiadások 34.635 
 Működési célú pénzösszeg átadás  16.284 
 Felújítási célú pénzösszeg átadás 2.660 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 18.190 

Összesen: 98.483 
 
 Tartalék 9.349 
 Kiadás összesen: 276.760 
 

(5) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   
 
  A költségvetés általános tartaléka 1.861 e Ft 
 

(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   
 

  A költségvetés cél tartaléka 7.488 e Ft 
 

(7) A R. 4.§ (7) bekezdésében szereplő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet   
2. sz. melléklete lép. 

 

(8) A R. 4.§ (11) bekezdésében szereplő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet  
 4. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 5. sz. melléklet szerint fogadja el a 
Képviselő-testület.  
 

4.§ 
 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek. 

(2) Ez a rendelet 2009. szeptember 30-án lép hatályba.  
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
 
 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A rendelet 1.-5.sz.mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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II. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Az iparűzési adó előirányzatunkat a gazdasági válság okán óvatosan terveztük. Ebből adódik, 
hogy a 8.685 MFt-os módosított előirányzatból az előterjesztésben 9.653 MFt szerepel, mely 
111 %-os teljesítést jelent. Az jó hír, hogy ennyi iparűzési adót szedtünk be, melyből látszik, 
hogy rendesen adóznak a vállalkozóink. Az adóerőképességünket tekintve viszont ez azt 
jelenti, hogy az államtól kevesebb támogatást kapunk. A 4. oldalon lévő táblázatban a 
gázenergia szolgáltatásra tervezett összeg elegendő lesz, pótelőirányzatot nem szükséges  
biztosítani. Bár a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéseire benyújtott 
pályázatunk nem nyert a benne szereplő munkák egy része saját forrásból mégis megvalósult.  
Összességében elmondhatjuk, hogy eredményes évünk volt, sok munka megvalósult ennek 
következtében folyamatosan szépült községünk. A tájékoztatót módosítás nélkül a Pénzügyi 
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Egyetért Juhász Istvánné elnök asszonnyal. A válság minket nem nagyon érintett, a felkínált  
pályázati lehetőségeinkkel éltünk. Készítettünk a beszámoló végére egy kimutatást a 2009. 
évi pályázatainkról és azok sikerességeiről. A CÉDE pályázat keretében a ravatalozó 
magastető munkái már be is fejeződtek. A terület átadása nemsokára megtörténik. Az 
elvégzett munka kifizetésre fog kerülni még ebben az évben, és mivel utófinanszírozott 
pályázat volt így a kifizetett pénzét előreláthatóan a  jövő év tavaszán fogja az önkormányzat 
megkapni. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kiegészítené az elhangzottakat azzal, hogy az intézményeknél pl.: az iskolánál 2009. évben 
lévő előirányzatok nem kerültek teljesen felhasználásra. Egyes tervezett munkák folyamatban 
vannak így a jövő évi költségvetésben ezek a munkák pl.: az iskolai előtető elszámolásai 
kötelezettséggel terheltek lesznek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Lőrincz Mária iskolaigaz gató 
 

2009-ben nettó 800 eFt-ot tervezett nyelvi labor fejlesztésre – számítástechnikai 
felszereléseket szeret volna vásárolni, de mivel a TIIOP pályázat sikeresnek bizonyult így az 
interaktív táblát e pályázat keretében fogja megvásárolni. Az innen felszabaduló összegből 
kívánja megvalósítani a bejárati ajtó cseréjét és előtető kiépítését – mivel az intézmény 
infrastrukturális pályázata nem nyert. Erre már meg is kérte az árajánlatokat. A lépcsők 
csúszásmentesítése is a benyújtott pályázat része volt, melyet a polgármester javaslata alapján 
közmunkások segítségével csupán anyagköltségen szeretne megoldani. Az iskola nagy 
változáson ment át ebben az évben. Hosszú éven át kérte a Nevelőtestület, hogy az iskola 
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legyen lekerítve. Az iskola körül kerítése megtörtént, melyért köszönetet mond a Nevelő-
testület és a saját nevében. 
 
Kómár József polgármester 
 

Jó érzés így év vége felé felhívni az intézményvezetők figyelmét, hogy még van pénz az 
előirányzatukon és azt még ebben az évben elkölthetik. Az óvoda is átcsoportosított. Megkéri 
Oraveczné Samu Gyöngyikét, hogy ismertesse, az óvoda mire költi az előirányzatát? 
 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A dologi előirányzatokon belül előtető kiépítésére kért átcsoportosítást az udvari játékok 
vásárlására és járda aszfaltozására tervezett pénzből. Az előtető  asztalos közmunkás 
segítségével anyagköltségen készült el, az udvari játékokat pályázati pénzen vették meg 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkéri az intézményvezetőket, hogy ismertessék a Képviselő-testülettel, hogy mire 
használják fel a szakmai informatikai pályázatban nyert 1-1 MFt összeget. 
 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető és Lőrinc Mária iskolaigazgató felsorolja, hogy mi 
kerül megvásárlásra a nyertes pályázati összegből. 
 
Kómár József polgármester 
 

Kérdezi Szabó Gábort, hogy a könyvtár is kimerítette a keretét? 
 
Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Igen, mert a tervezett beruházások mind megvalósultak. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésének tájékoztatóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

259/2009.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei, valamint Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2009. I-III. 
negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező- 
tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. 

 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már ismertek, hogy jövőre hogyan fognak módosulni az állami támogatásaink, melyből 
látszik, hogy ismét jelentős összeget vonnak el az önkormányzatoktól. 
 
Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet és az intézményvezetőket, hogy karácsonyra szeretne 
megjelentetni újságot. Ezért arra kér mindenkit, hogy a ha szeretne cikket leadni Szabó 
Gáborhoz jutassa el mindenki minél előbb. 
 
Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Kér mindenkit, hogy időben juttassák el hozzá a cikkeket, mert csúszás esetén az aktuális 
eseményekről szóló cikkek elvesztik aktualitásukat. 
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III.Napirendi pont 
 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciója 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Bizottság igen részletesnek tartja a kiküldött előterjesztést. Sajnálattal vette tudomásul a 2. 
számú mellékletben szereplő normatíva elvonásokat. Sajnos ez azt jelenti, hogy jövőre 
kevesebb pénzt kap az önkormányzat, melynek következtében kevesebb pénz jut fejlesztésre. 
A Bizottság a határozati javaslatot módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kerestély Gyula képviselő úr utóbb küldött javaslatát is mindenki megkapta. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Képviselő-testületnek ebben a ciklusban ez az utolsó koncepciója. A 4 év alatt megvalósult  
munkákat összehasonlította az e ciklusra tervezett gazdasági programmal. Úgy gondolja, hogy 
sok minden megvalósult a tervekből. Igaz van olyan munka, ami nem készült el (pl.: Idősek 
Otthona), de ezek döntő többsége pályázati segítség nélkül saját erőből nem megvalósítható. 
Valóban a 2. számú melléklet tételesen tartalmazza, mely területektől mennyi normatíva kerül 
megvonásra. Sajnos ezek a megvonások – közel 12 MFt – az önkormányzat jövő évi 
fejlesztésekre szánt összeget fogják csökkenteni. Ebben az évben minden pályázati 
lehetőséget megragadva azon volt a Képviselő-testület, hogy a község megszépülhessen. Az 
intézményeinkben is több fejlesztés került megvalósításra így ott is azt próbáltuk elérni,  hogy 
a gyermekek fejlődéséhez mindent adott legyen. A következő ciklusban is lesznek 
fejlesztések – a képviselők javaslatai beépítésre kerültek a mostani koncepcióba - csak nem 
ilyen nagy volumenűek, mint 2009-ben. A fő feladat, hogy az önkormányzat gazdálkodása 
stabil maradjon, és működése ne kerüljön veszélybe. 
 

Kovács József képviselő 
 

Szeretné még, ha az Evangélikus templom mögötti terület és a lottózó - butiksor előtti 
területrendezésre kerülne, valamint a külső buszmegálló is kapna egy a másik két 
buszmegállóhoz hasonló fedett várót. 
 

Kómár József polgármester 
 

A lottózó előtti terület rendbetételével kapcsolatban csak annyit szeretne mondani, hogy  
Somfai Péterrel tervezővel felméretette. De ott bármilyen munkát szeretnénk végezni, ahhoz a 
Közútkezelő Kht. engedélye szükséges, mert az országos közút és az elvégzett munkák 
kifizetéséhez nem fognak hozzájárulni, azaz más tulajdonát fogja az önkormányzat rendbe 
rakni. Továbbá csak arra szeretné emlékeztetni a képviselőt, hogy tavaly a 4 db „Vigyáz 
gyermek” tábla kihelyezésért az önkormányzatnak keményen ki kellett fizetni az út menti 
terület használatáért a 60.000,-Ft-ot. A buszmegállóval kapcsolatban elmondja, hogy a 
Kökényesi úti megálló rendbetétele 5,5 MFt-ba került. A külső buszmegálló rendbetételéhez  
biztos, hogy 15 MFt-ra is szükség lenne. 
 

Kovács József képviselő 
 

A bejövő utak is hogy néznek ki, lassan nem lehet Herédet normális úton megközelíteni. 
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Kómár József polgármester 
 

Újságból mindenki olvashatta, hogy a Hatvan - Verseg szakasz nagy valószínűséggel ne kerül 
felújításra. Igaz a terveket már elkészültek, melyet az előző testületi ülésen mutatott meg a 
képviselőknek. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az elmúlt ülésen ismertetett normatíva vizsgálat a Kistérségben is megtörtént. Az 
önkormányzat által lehívott normatívákkal nem volt különösebb gond. Az iskolabuszra kapott 
pénzből viszont kb. 100 eFt-ot nem használtunk fel, mert olcsóbb volt a busz, ezt a 
különbözetet visszakéri a MÁK. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

A javaslatában szerepel a fogorvosi rendelő burkolatának cseréje valamint az új kezelőegység 
vásárlása, melyet jogszabály ír elő az önkormányzatnak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A fogorvosi rendelő épülete az önkormányzat tulajdona, ezért tavaly a Képviselő-testület 
megszavazta, hogy a háziorvosnak, a fogorvosnak valamint a gyógyszertárnak nem kell 
bérleti díjat fizetnie. A burkolat felújítása valóban az önkormányzat feladata, de az új 
kezelőegység vásárlásához az önkormányzatnak nem kötelezettsége. Már többször felvetődött 
ez üléseken és most is azt mondja, hogy az uniós elveknek megfelelően nem tehet az  
önkormányzat különbséget pl.: a fogorvos és a háziorvos között, mindketten vállalkozók. 
Tehát ha az egyik kap 6 MFt értékben berendezést, akkor a másik felet is ugyanakkora 
összeggel kellene támogatni. Fogorvos elmegy mit kezdünk a kezelőegységgel? 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Nemcsak a burkolat szorul felújításra, hanem az egész helység. 
 
Kómár József polgármester 
 

Még soha nem fordult hozzánk a fogorvos segítségért. A valódi megoldást az jelentené, ha 
építenénk egy Eü-i Szolgáltató házat, melyben egy helyen lenne a háziorvos, a fogorvos, a 
patika és a védőnő. Tervezve volt ez is a gazdasági programban, de ez a terv, úgyszintén csak 
pályázati támogatás mellett tudja az önkormányzat megvalósítani. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kerestély Gyula képviselő úr javaslatában szerepel a Csap utca csapadékvíz elvezetése az már 
a kiküldött koncepció is tartalmazza a polgármesteri javaslatok között. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

A KRESZ táblákat is felül kell vizsgálni, és szükség lenne a kőhíd környékén 40-es korlátozó 
tábla kihelyezésre is. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az út mellé mi nem tehetünk ki táblát. Oda csak a KPM tud táblát kihelyezni, de egy korábbi 
megkeresésünkre is azt a választ adták, hogy semmi nem indokolja a korlátozó tábla 
kihelyezését 
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Kerestély Gyula képviselő 
 

A kőhíd ebben a formában a gyalogosok számára életveszélyes, mert olyan tempóval 
közelítik meg az autósok a hidat, hogy baj esetén meg se tudnának állni. Vagy a másik 
lehetőség, hogy építünk mellé a gyalogosok részére hidat. 
 
Kómár József polgármester 
 

Egyetért a javaslattal. Olyan hídra gondol, mint ami Tar községben van. Majd felhívja Tar 
község polgármesterét és érdeklődik tőle, hogy mennyibe kerül egy ilyen híd elkészíttetése. 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az iskolai koncepcióban szerepelt a cafetéria rendszer emelése. Ezzel kapcsolatban csak 
annyit szeretne mondani, hogy jövőre mindenféle eddigi adómentes juttatást megadóztatnak, 
melynek mértéke 25-97 %-os lesz. Így annak is  örülhetünk, ha tartható a 2009-ben biztosított 
cafetéria összege. Az még nem tudja, hogy amit az önkormányzat ad gyermekszületési 
támogatást is meg fogják e adóztatni. Abban az esetben, ha igen, akkor változtatni kell a 
juttatás módján. Kérdezi Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnőt, hogy milyen visszajelzések 
vannak a támogatással kapcsolatban? 
 
Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő 
 

Pozitív visszajelzést kap a családoktól, örülnek neki. 
 
Lőrincz Mária iskolaigaz gató 
 

Egyetért a körjegyző asszonnyal a cafetéria összegét illetően. 
 
Kómár József polgármester 
 

A meleg étkezési utalványt kaptak a hivatali dolgozók 2009-ben, melyre jövőre 25 %-os adót  
kell fizetni. Továbbá szeretné, ha a körjegyző asszony bérét emelné a Képviselő-testület, mert 
annyit kap lassan, mint más jegyző egy faluért. Az elvont 13. havi juttatás 2010. évi kereset-
kiegészítésének a felső határa is az ő bére, így semmilyen kiegészítésre nem tarthat igényt az 
államtól. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem szeretné, ha úgy fogná fel a Képviselő-testület, hogy ő panaszkodik, de a kereset-
kiegészítésnél a jegyzők bére lesz a határ mindenki megkapja csa ő nem. Besorolásánál a 
települések számát és az összlakosság számot veszik alapul és nem az ellátandó feladatokat, 
pedig ugyanazt a feladatot mind a két településen ugyanúgy meg kell oldania. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A központi támogatást kapnak a körjegyző asszony béréhez egyetért a polgármesterrel. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A túlórákat már régóta nem összesíti, mert egyszerűen nem tudja kivenni még a 
szabadságokat sem. A Közigazgatási eljárási törvény is módosult és igen szűk határidők 
vannak az ügyintézésre. Jövőre az igazgatási ügyintézőket sem tudja, hogy fogja szabadságra 
elengedni. Ha pedig kicsúsznak az ügyintézési határidőből bírságot kell fizetni. 
 
Kómár József polgármester 
 

A jegyzőasszonynak jövőre eltérítést szeretne megszavaztatni, melyet a törvény biztosít 
részükre. 
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Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat 2010. évi 
költségvetés koncepcióját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

260/2009.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi – e 
jegyzőkönyv mellékletét képező- költségvetési koncepcióját a kiadások 
rangsorolása nélkül elfogadja. 

 
7 perc szünetet rendelt el a polgármester. 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

A 2010. évi ivóvízdíj megállapítása 
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A kiküldött előterjesztésben két javaslat szerepel a vízdíjra. A Bizottság megtárgyalta a 
javaslatokat és az 1. számú javaslatban szereplő alacsonyabb összegű víz- és csatornadíjat  
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Sajnos azzal is tisztában van, hogy az 
elfogadásra javasolt díjak magasak, de ezen az önkormányzat nem tud változtatni. 
 
Kómár József polgármester 
 

A Heves Megyei Vízmű vezetője ismét próbálta meggyőzni, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el a fejlesztési tartalékot is tartalmazó magasabb díjakat és a különbözetett 
visszakapja az önkormányzat. Az önkormányzatnak küldött levelét is behozta a Képviselő-
testületnek körbe is adja, hogy mindenki elolvashassa. A térségben mindenki fel van 
háborodva a magas díjakon. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztés táblázatában a 2. javaslatban nem kétszer szerepel a 2009, hanem a második 
oszlop a 2010-es év adatait tartalmazza. A körbe küldött levél 8. oldala tartalmazza miért  
ilyen magasak a díjak. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Ezt hívják törvény által engedélyezett rablásnak. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat 2010. évi 
víz- és csatornadíjról szóló rendeletét szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen és 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a 
következő rendeletet hozza: 
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A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 
 

20/2009.(XI.24.) 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 2010. évi ivóvíz és  
csatornadíj megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Az ivóvízdíj nettó:  257,00 Ft/m3  bruttó: 321,25 Ft/m3 
 

2. A csatornadíj nettó:  214,00 Ft/m3  bruttó: 267,50 Ft/m3 
 

2.§. 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendeletben meghatározott díjakat 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
 
 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
 

V. Napirendi pont 
 

Talajterhelési rendelet felülvizsgálata 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A bizottsági ülésen körjegyző asszony elmondta, hogy a rendeletben annyi módosítás történt, 
hogy 2 részletben biztosítja az önkormányzat a díj megfizetését. Ez fizetési könnyítés. A 
módosítással a Pénzügyi Bizottság egyetértett és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 

Kovács József képviselő 
 

Mennyit kell most megfizetni annak, aki ezt a díjat fizeti? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Vízmű által leigazolt m3 alapján kell fizetni területérzékenységi mutatónak megfelelően, 
mely törvényen alapul. Véleménye, hogy a talajterhelési díj összege eléri a csatornabekötési 
díját, melyet csak egyszer kell megfizetni. Gazdaságosabb lenne rákötni a csatornára. 
 

Kómár József polgármester 
 

Heréd rákötési aránya kb. 70 %-os sajnos az idősebb korosztály már nem fog rákötni. Nem 
tudjuk meggyőzni őket. Abban az esetben lesz rákötés ezekben a házakban, ha eladás után az  
új tulajdonos ráköt, melynek hozzánk fizetendő összege kb. 60.000,-Ft. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Aki a díjat nem fizeti meg, hogy lehet arra kötelezni, hogy megfizesse? 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Adók módjára be tudjuk hajtani. A befolyt összegből csak vízelvezetéssel, vízbázis 
védelemmel, csatornázással kapcsolatos munkákat finanszírozni. Ebből került 2009-ben 
kifizetésre az árkok és átereszek tisztítása. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat 
talajterhelésről szóló rendeletének módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet 
hozza: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
21/2009.(XI.24.) rendelete 

a talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 
(a továbbiakban Ktdt) a 21/A. §-ában valamint a 26 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján rendeletei felülvizsgálata alapján a talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A R. bevezető része az alábbi szövegrészre módosul: 
 

„Heréd Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi 
LXXXIX törvény (a továbbiakban Ktd) 21/A. §-a, illetve a 26 §. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás a következő rendeletet alkotja.” 
 

2.§ 
 
A R. eddigi 1.§-a számozása 1. § (1) bekezdésre változik és a következő (2) bekezdéssel 
egészül ki. 
 

 „(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd-ben, valamint az 
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak 
az irányadók.” 

 
3.§ 

 
A R. 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

 „(5) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és  
önadózás keretében két egyenlő részletben megfizetnie a (6) bekezdésben 
megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig. 

 

 (6) A talajterhelési díjat a Heréd Községi Önkormányzat 62100171-11022097 
számú talajterhelési díj számlájára kell teljesíteni.” 

 
4.§ 

 
A rendeletben szereplő „Heréd Község Önkormányzata jegyzője” szövegrészek helyébe „ 
Heréd-Nagykökényes Községek körjegyzője” szöveg lép. 
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5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba. 
(2) A díj évi két részletben történő befizetésére vonatkozó a R. 3. § (5) bekezdése szerinti 

szabályokat a 2009. évről benyújtott bevallásoknál kell először érvényesíteni 
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik. 
 
 
 
 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 

VI. Napirendi pont 
 

Iparűzési adó rendelet felülvizsgálata 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A bizottsági ülésen körjegyző asszony elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetőséget ad a 
törvény erre, hogy a 30-180 nap között a községben végzett építőipari munkák után a nem 
herédi székhelyű vállalkozásoktól az iparűzési adót beszedje, melynek mértéke 3.000,-Ft/ 
napban javasolt. A székhelyük szerint illetékes önkormányzat felé pedig a részünkre 
megfizetett adóval csökkenthetik az iparűzési adó bevallást. A Bizottság egyetértet a rendelet 
módosításával, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Csak az építőiparban végzett munka után lehetséges, hogy az iparűzési adót az 
önkormányzatnak fizessék meg? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem, a törvény 3 adózókört jelöl meg lehetne még a piacozókra is, vagy a ….is. A belső 
ellenőrünkkel konzultáltunk az ideiglenes adóról és ő is azt javasolta, hogy ebbe az adókörbe 
az építőiparba tartozókat érdemes a rendeletben megjelölni. A jelenlegi rendeletben is  
szerepel ez a lehetőség, csak eddig egységesen mindenki meg volt jelölve. Most szét van 
tevékenységek szerint bontva és az önkormányzat dönthet, mely tevékenységre terjeszti ki. Az 
adózással kapcsolatos rendeleteknek kihirdetése és hatályba lépése között 1 hónapos átfutási 
idő szükséges így ez a rendelet 2010. január 1-jétől lép életbe. Az ideiglenes iparűzési adó 
összegének alsó határa a 3.000,-Ft/nap. 
 
Kómár József polgármester 
 

Egyetért az ideiglenes adó bevezetéséve. Így a most megnyert, a LEADER pályázatban 
szereplő munkáknál ez már alkalmazható is lesz. 
 
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az önkormányzat iparűzési 
adó rendeletének módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
rendeletet hozza: 
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
22/2009.(XI.24.) rendelete 

az iparűzési adóról szóló 1/1998.(II.9.) rendelet módosításáról 
 
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 6. § a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Heréd Község Önkormányzata az iparűzési adóról szóló módosított 
1/1998.(II.9) számú rendeletét felülvizsgálva az ideiglenes iparűzési tevékenység után 
fizetendő adó megállapítására (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) A R. 4. § (2) bekezdése az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység szabályozása helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

(2) „Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után adóköteles az önkormányzat 
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó, ha 
építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység 
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének 
helye telephelynek minősül.” 

 

 (2) A R. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:  
 

 „(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 
- a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után 
naptári naponként 3000,- Ft.” 

 
2. § 

 
A rendeletben szereplő „Heréd Község Önkormányzata jegyzője” szövegrészek helyébe „ 
Heréd-Nagykökényes Községek körjegyzője” szöveg lép. 
 

3.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. 
 

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a körjegyző jegyzője a helyben szokásos 
módon köteles gondoskodni. 

 
 
 
 
 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

Tájékoztatás az adósságkezelési szolgáltatásról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a szolgáltatást a Képviselő-testülettel. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egy korábbi zárt ülésen felvetődött az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének igénye. Az 
ülés után megkérte a szociális ügyintézőt, hogy készítsen erről egy előterjesztést. A 
családsegítők a múlt héten benn jártak a Hivatalban és ez ügyben kért tőlük is tájékoztatást. 
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Elmondták, hogy nincs hozzá megfelelő végzettségük, egyedül Lőrincz Rita rendelkezik ezzel 
a végzettséggel. Ő látja el Hatvanban ezt a feladatot és rengeteg kérelmet nyújtottak be hozzá 
és alig győzi egyedül. Sajnos több ember nem tud ezzel a feladattal foglalkozni a 
Szivárványnál. Abban az esetben tehát, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy kíván ezzel a 
szociális támogatással élni, akkor arra megfelelő adósságkezelő szakembert kell alkalmazni, 
aki felveszi a kérelmet, elemzi azokat és ugyanúgy, mint a többi szociális támogatást a 
Képviselő-testület elé terjeszti. Természetesen a támogatásra a Képviselő-testületnek plusz 
keretet kell biztosítania és az önkormányzat szociális rendeletén is módosítani kell.Erre akár 
már a következő ülésen is sor kerülhet ha Képviselő-testület most úgy dönt, hogy élni kíván a 
szolgáltatással, mely nálunk nem kötelező feladat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Az adósságkezelési szolgáltatásra is fedezetet kell biztosítani, de azt ki garantálja, hogy a 
megelőlegezett összeget az adós vissza is tudja majd fizetni? 
 
Kómár József polgármester 
 

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy ez a szolgáltatás csak lehetőség a községi 
önkormányzatok részére, mellyel tudta szerint egy környező település önkormányzata sem élt. 
A koncepció tárgyalásakor elhangzott, hogy az állam folyamatosan csökkenti az 
önkormányzatok normatíváit. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közüzemi szolgáltatást végző vállalatok rendeletben előírtaknak megfelelően védett 
fogyasztóvá nyilvánítják azokat a lakosokat, akik nem tudják közüzemi díjaikat fizetni. A 
jegyző igazolja részükre, hogy az önkormányzattól milyen segélyben részesülnek, így nem 
kapcsolhatják ki a szolgáltatást. Egy újabb rendelet, pedig azt írja elő a közüzemi szolgáltatást 
végző vállaltoknak, hogy a tartozással rendelkezők listáját az önkormányzatoknak küldjék el.  
Majd a jegyző levélben megkeresi a lakosokat, hogy jöjjenek be a Hivatalba és kérjenek 
segítséget pl: lakásfenntartási támogatás vagy átmeneti segély formájában. Ez is hasonló az  
adósságkezeléshez és a krízistámogatás is, de az csak egyszeri. 
 
Kómár József polgármester 
 

Nem javasolja, hogy a Képviselő-testület éljen az adósságkezelési szolgáltatással. Aki eddig 
bajba volt és megkereste a Hivatalt az kapott segítséget. Azt nem vállalja fel, hogy az 
önkormányzat gazdálkodását veszélyeztesse. 
 
Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az 
adósságkezelési szolgáltatást szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött, hogy nem 
kíván élni az előterjesztésben részletezett adósságkezelési szolgáltatással. 
 
 

VIII.  Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk 
 

 Szemétszállítással kapcsolatos tájékoztatás 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
A kiosztott előterjesztésből mindenki láthatja, hogy a szemétszállítási díjak majdhogy nem 
100%-ban fognak emelkedni. Sajnos  ő már előre tudta és egy párszor már említette is a 
testületi üléseken. Elkészült a hejőpapi szeméttároló és a környékről mindenkinek oda kell 
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vinnie a szemetet úgy, hogy Hatvanban kerül átrakásra, mely plusz költséget jelent és a plusz 
költséget a lakosoknak kell megfizetniük. Sajnos a megküldött ajánlat azt is tartalmazza, hogy 
2011-ben még magasabbak lesznek az árak, elérhetik a 20.000,-Ft/család/év-et. Az igazság az, 
hogy a polgármesterek aláírtak egy olyan társulási megállapodást, melynek tartalmával nem 
voltak teljesen tisztában. A megállapodást aláíró AVE vállalat azóta folyamatosan emeli az  
árait. Mi ebből azért nem éreztünk eddig semmit, mert érvényes közbeszerzésünk van, 
melyben 2010 december 31-ig fix áraink vannak. Itt hívja fel a képviselők figyelmét, hogy 
jövő évben közbeszereztetni kell a szemétszállítást is. Abban az esetben, ha valamelyik 
önkormányzat eláll a AVE-val aláírt megállapodástól minden költséget ki kell fizetnie, melyet 
természetesen egy önkormányzat sem mer felvállalni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület nem a mai ülésen fogja meghozni új szemétszállítási rendeletét csak 
tájékoztatást kívántak nyújtani a képviselőknek ez ügyben. Ezért került kiosztásra a napokban 
érkezett kalkuláció és levél. Tüzetesebben át kell nézni a megküldött anyagot és azt a 
jogszabályban előírtakkal össze kell hasonlítani. A közbeszerzésnek köszönhetően Heréden 
még nem emelkedtek az árak olyan nagy mértékben. 
 
 

 Honlappal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A törvény által előírtaknak megfelelően szükségünk lenne egy olyan honlapra, mellyel az  
önkormányzat tud csatlakozni a közadattárhoz. A jelenleg működő honlapunk erre a feladatra 
nem alkalmas. Valamint egy olyan informatikus megbízására, aki a törvényi előírásoknak 
megfelelően folyamatosan frissíti a honlapot és képes a honlap közadattári karbantartására. 
Több árajánlat is érkezett már a Hivatalba, a soron következő ülésre el fogja készíteni az  
előterjesztést és döntsön a Képviselő-testület abban, hogy kit bíz meg a honlap elkészítésével 
és karbantartásával. 
 
 

 Előirányzat átcsoportosítása 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az átcsoportosítás azért szükséges, mert: 
  az Egészségbiztosítási Pénztár kötelezett bennünket, hogy 2007 tavaszán történt 

közmunkás munkahelyi balesetével kapcsolatos költségeiket és azok kamatait 
fizesse meg az önkormányzat; 

  a parkosításnál nem megfelelően került felmérésre az ültetendő fák mennyisége 
így még néhány facsemetét kellett vásárolni; 

  a közbeszerzések hirdetménydíjának egy részét fedezi csak a beszedett 25.000-Ft-
os és 30.000,-Ft-os közbeszerzési csomagdíj. 

  a gyermekvédelmi támogatáshoz kell pénz elkülöníteni, mert a segélykeret 
elfogyott. 

 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Nem érti, miért kell az Egészségbiztosítási Pénztárnak a kamatokat is kifizetni? Egyszerűen 
felháborítónak tartja. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megpróbáltak nyilatkozatokkal, munkaköri leírással bizonyítani az önkormányzat igazát, 
hogy volt baleseti oktatás és nem felelős az önkormányzat a balesetért, de a MEP-pel nem 
érdemes pereskedni 
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Kómár József polgármester 
 

A szociális segélyek kerete is üres, de a következő ülés úgyis az év utolsó ülése lesz arra, 
akkor is tehetünk pénzt. Szeretné, ha a Képviselő-testület elgondolkozna azon is, hogy ez 
évben még traktort is vásárolhatna a tartalékalap terhére, mert van annyi pénz a számlán. 
Kérdezi Kapuszta János képviselőt, hogy mennyibe kerül most egy jó állapotú traktor? 
 
Kapuszta János képviselő 
 

700.000,-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig terjed az ára. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A következő ülésen meglátjuk, hogy a tartalékkal pontosan hogyan állunk. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az írásos átcsoportosítás 
határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

261/2009.(XI.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
 az általános tartalék összegéből 600.000 Ft kerül átcsoportosításra az 

alábbi feladatok megvalósítására: 
o Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatra  

egyéb befizetési kötelezettségre  340.000 Ft 
o Város és községgazdálkodási szakfeladatra fák pótlására 100.000 Ft 
o Közbeszerzés hirdetményi díjára 110.000 Ft 
o Segélyezésre a megfelelő szakfeladatra 

 Gyermekvédelmi 50.000 Ft 
Összesen. 600.000 Ft 

 
Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a. IV. 
negyedévi előirányzat változásokkal együtt kerül sor. 

 
 

 Rendőri ellenőrzésekkel kapcsolatosan 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 
A jó járda elkészült feléjük csak sajnos nem a gyalogosok használják, hanem a biciklisek. 
Kész életveszély kilépni a járdára, mert olyan sebességgel közlekednek, hogy baj esetén meg 
sem bírnának állni. Ezért szeretné megkérni a rendőrünket, hogy napközben arra is járhatna, 
hátha elkapná a „gyorshajtókat”. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Ha úgy gondolja a képviselő asszony, akkor a most megjelenő újságba is meg lehet írni. 
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 Kelemen István telekügyével kapcsolatosan 
 
Kómár József polgármester 
 
Az előző ülésen is elmondta már csak akkor nem minden képviselő volt jelen így megismétli 
az ÉMÁSZ tájékoztatást. A Kelemen István telkében nincs benne csak az ÉMÁSZ két 
villanyoszlopa, melyet át fognak helyezni vagy kártérítését fizet az ÉMÁSZ. Kérdésére, mely 
szerint az önkormányzat útja a telken van-e azt mondták, hogy a kimérés eredményének 
függvényében határozottan állítják, hogy nincs a telekben benne. Kelemen Istvánnal beszélt, 
elmondta az ÉMÁSZ tájékoztatását neki is. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárta. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester       körjegyző 

 
 
 
 
 


