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11-6/2009. 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. február 9-én megtartott üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 
20/2009.(II.9.) Herédi Labdarúgó Klub beszámolójának elfogadásáról 
21/2009.(II.9.) Polgárőrség beszámoló kéréséről 
22/2009.(II.9.) Zagyvaság LEADER tagdíjról 
23/2009.(II.9.) Kistérségi közoktatási terv módosításáról 
24/2009.(II.9.) Közbeszerzéssel Perfectus Kft. megbízásáról 

 
 

Rendelet száma: Tárgya: 
3/2009.(II.10.) 2009. évi költségvetés 
4/2009.(II.10.) Szociális rendelet módosítása 
5/2009.(II.10.) Nem szociális rendelet alapú támogatásokról szóló rendelet 

módosítása 
 
 
 
 
 
 
 
2009. február 24. 
 
 
Kómár József      Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 
 
 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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11/2009. 
 

 
J e g y z ő k ö n y v  

 
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. február 9-i üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, , 

Juhász Istvánné, Kapuszta Kános. Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos 
és Samu Alfonzné képviselők. 

 
 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
Lőrincz Mária Általános Iskola igazgatója 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
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 9 képviselő jelen van. Ilkó-Tóth Andrásné képviselő 
jelezte, hogy a Testületi üléshez majd a későbbiek folyamán csatlakozik. 

 

- Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai ülés programjában változás történt.  
A nyílt ülés tartalma kibővüljön a következő napirendi pontokkal: 

- Szociális rendelet módosításával; 
- Nem szociális alapú rendelet módosításával; 
- Egyebekben Zagyvasági tagdíjról és a közoktatási terv módosításáról kell 

határozatot hoznia a Képviselő-testületnek. 
  

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 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra, teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. 
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I.) Napirendi pont 
 

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Juhász Istvánnét, hogy tájékoztassa a Képviselő-
testületet az ülésen elhangzottakról. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 

A falugyűlésen kért javaslat az Evangélikus Egyház részére felújításra 100.000 Ft 
támogatásként bekerült a költségvetésbe, mely az általános tartalékalap terhére fog 
megvalósulni. Továbbá a Karate Klub megkeresésére a Pénzügyi bizottság további 50.000 Ft 
támogatást javasol ez is az általános tartalékalap terhére. Ezekkel a módosításokkal a 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2009. évi költségvetést a Képviselő-testületnek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megköszöni a tájékoztatást. Felsorolja, hogy az intézményi költségvetésben milyen 
változások történtek az előzetes egyeztetés alapján. 
 
Kómár József polgármester 
 

- Az új közfoglalkoztatás keretében szeretné nyáron közmunkásokkal megoldani a 
tisztasági festést az intézményekben, és minden feladatot, amit ilyen formában meg 
lehet valósítani. 

-  Támogatásoknál felsorolja azon szervezeteket és társaságokat, akik támogatást kapnak 
az önkormányzattól. 

- A rendezvényekre nem lett elkülönítve pénz, mert az majd a pénzmaradványból kerül 
megvalósításra pl.: majális, falunap. 

- 2 MFt-ot terveztünk hitel felvételére, de nagy a valószínűsége, hogy nem lesz rá 
szükségünk. A LEADER pályázat megvalósulása esetén a kifizetések augusztus- 
szeptember környékétől esedékesek. Így is várható, hogy a kifizetések át fognak csúszni 
2010-re. 

- ÉPOM pályázatról továbbra sincs hír. Tájékoztatást egyáltalán nem adnak. 
 
Kérdezi a képviselőket és az intézményvezetőket, hogy van e kérdésük vagy javaslatuk? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Költségvetés egyeztetési kötelezettségnek eleget tett az önkormányzat az előző ülésen. A 
közoktatási törvény alapján az iskolában a nevelőtestület, SZMK és diákönkormányzat is 
véleményezte a költségvetést.  
 
A véleményeket felolvassa. 
 
(Ilkó-Tóth Andrásné képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 9 főről 
10 főre emelkedett.) 
 
Az óvodában és a tagóvodában a dolgozók és az SZMK is véleményezte a költségvetést.  
 
Felolvasással ismerteti a Képviselő-testülettel. 
 



 68

Kómár József polgármester 
 

Tavalyi évhez képest sokkal több kérés érkezett, de véleménye szerint, amit lehetett azt az 
önkormányzat teljesítette is . A dolgozók bérében károsodás nem történt, mert a cafetéria 
rendszerben mindent meg tudtak oldani. A kistérségi polgármesterekkel történő egyeztetésen 
a környező települések polgármesterei elmondták, hogy radikális megvonásokat vettettek be a 
válságra való tekintettel, több helyen megvonták az utazási hozzájárulást, ebédjegyet. 
Elmondható, hogy Herédnek ilyen eszközökhöz nem kellett folyamodnia. Felolvassa a 
költségvetési előterjesztés rendeletéhez tartozó 4. számú mellékletet, melyben a 2009. évi 
beruházási és felújítási feladatokat tartalmazza. A válságról, pedig csak annyit, hogy az 
újságban olvasta, hogy az APEH is jutalmat osztogat, akkor kérdi ő, hogy van válságban az 
ország? 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Az emberek vannak válságban. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ki meri jelenteni, hogy a herédi önkormányzat nincs válságban és reméli, hogy jövőre is 
ugyanilyen költségvetést tud tervezni. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2009. évi 
költségvetési rendeletet a módosításokkal szavazásra, teszi. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a kiküldött rendelet-tervezett elhangzott 
módosító javaslatok miatti módosulásait. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 
rendeletet: 
 

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

3/2009.(II. 10.) rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 
1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottsága, Heréd Községi Önkormányzatra 
és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint Heréd -Nagykökényes 
Körjegyzőségre terjed ki. 
 

2.§ 
 

(1) Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet a  
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. 

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények –külön-
külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 
7. sz. melléklet tartalmazza. 

(3) Heréd -Nagykökényes körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot. 
(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások a 

2.sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak. 
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A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3.§ 
 

A képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd -
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2009. évi költségvetésének 
 
 

Bevételi főösszegét:  257.500 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 257.500 e Ft-ban   
állapítja meg. 
 

4.§ 
(1) A 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak 

szerint határozza meg: 
   adatok ezer Ft-ban 

Önk. költségvetési működési bevételek 10.197 
Helyi adók 12.000 
Gépjárműadó 7.600 
Átengedett központi adók (SZJA) 70.326 
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 365 
Normatív támogatások 98.223 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.800 
Átvett pénzeszköz 23.881 
Hitel 2.000 
Előző évi pénzmaradvány 31.108 

 

(3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 3.számú melléklet tartalmazza.  
(4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak 

szerint határozza meg: 
 

Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 
 Személyi jellegű kiadások 24.543 
 Munkaadókat terhelő járulékok 6.990 
 Dologi jellegű kiadások 2.069 
 Felújítás, felhalmozási kiadások 168 
 

 Részben önálló kv-i  szervek működési kiadásai: 
   adatok ezer Ft-ban 
 Személyi jellegű kiadások 68.507 
 Munkaadókat terhelő járulékok 20.617 
 Dologi jellegű kiadások 24.494 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 4.506 
 Átadott pénzösszeg 1.143 
 

 Önkormányzat működési kiadásai:  
 Személyi jellegű kiadások 16.685 
 Munkaadókat terhelő járulékok 4.924 
 Dologi jellegű kiadások 26.477 
 Átadott pénzösszeg 7.710 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 4.770 
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 Tartalék  12.789 
 Pénzmaradvány tartalék 31.108 
 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.724.000 Ft összegben 
hagyja jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.065.000 Ft összegben határozza 
meg. 

(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(8) A köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint az illetményalapot 

38.650 Ft-ban határozta meg az éves költségvetési törvény. 
(9)  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány tartalékát  

31.108 ezer Ft összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig. 
(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet (álláshely) 56 főben hagyja jóvá. 
 ebből:  
 Körjegyzőség 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő 
 
Általános Iskola 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 17 fő 
-részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő 

 

  Óvoda 
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő 

 

  Konyha 
  -a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő 
 

 Önkormányzat 
 -a teljes munkaidőben foglalkoztatottak:  4 fő 

 -részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 fő 
 -Közcélú foglalkoztatás (10 fő 8 hónapra) 7 fő 

 

Állományba nem tartozók (képviselők) 9 fő 

  A létszám intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

(11) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(12) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, éves bontásban 5. sz. 
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az 
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg, 

 

(13)  Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készítettelőirányzat 
felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

5.§ 
(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Áht. 77.§-a szerint a 

polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a 
kiadások arányos teljesítésére 2009. január 1-től-február 15-ig. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 
2009. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére.  
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A költségvetés végrehajtásának szabályai 

6.§ 
(1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését, valamint a 

felügyelete alá tartozó részben önálló költségvetési szervek költségvetését – rendelet 
módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az intézményfenntartó társulás 
keretében működtetett intézményeknek a költségvetését és annak módosítását a társult 
önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az intézményfenntartó társulási 
megállapodásnak megfelelően.  

(2) Az önálló költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 
költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok közös 
döntésükkel fogadják el.  

(3) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok 
felosztásáról negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt. 

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester 
előterjesztése alapján a testület dönt. 

(5) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 

Záró rendelkezés 
7.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2009 január 1-től 2009. december 31-ig hatályos. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
 

k.m.f. 
 

 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
Kómár József polgármester 
 

Szót kér, melyben így utólag kér elnézést az intézményvezetőktől, hogy az előző ülésen 1-1,5 
órán keresztül bírta csak a Képviselő-testület az ő illetményét megszavazni. És továbbra is azt 
mondja, hogy nem kapott béremelést csak a 13. havi illetményt és a kiesett költségtérítést 
kapta így meg. A 13. havi illetményt egyedül csak a polgármesterektől vették el. A véleménye 
autó ügyben, pedig az, hogy az önkormányzatnak nem kell autó, mert annak finanszírozása 
más területektől vonna el pénzt. 
 
 
 
 



 72

II) Napirendi pont 
 

Herédi Labdarúgó Klub beszámolója a 2008. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról és tájékoztatója működésükről, eredményeikről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztés igen részletes. A könyvelő külön részletezőt is biztosított az önkormányzat 
számára. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
- Bérleti díj ügyében Varga Szilveszterrel rendeződtek a dolgok, már csak az utolsó 

részletet kell neki megfizetnie. A utolsó részletre kér halasztást, amit a Klub 
engedélyezett, ez a határidő a napokban fog letelni. 

- A tavalyi évben sok munka társadalmi munka keretében került megvalósításra. Ezen, 
munkáknál csak az anyagot kellett biztosítani. 

- A lesérült csapattárs részére gyűjtést szerveztek 50.000 Ft-ot sikerült így összeszedni, 
melyet a beteg kezelésére ajánlottak fel. 

- Örül annak is, hogy sokan kísérik a csapatot idegenbeli meccsekre. És külön örült 
annak, hogy év végén tudtak egy évadzáró bulit szervezni, ahol mindenki jól érezte 
magát. 

- Terveik közt szerepel egy zászló készítése, melynek elkészítésére Mándoki atyától 
kapnának segítséget. 

 
Kovács József képviselő 
 

- Véleménye, hogy a Sport Klub helységeire is ráférne már egy kis karbantartás főleg a 
bojlerre és a konvektorokra. 

- A tetőszigetelése ugyan szerepel az előterjesztésben, de részletezve nincs hogy mire 
mennyi lett költve. 

 
Egyed János alpolgármester 
 

Részletesen felsorolja, hogy milyen kiadásaik voltak és azokra mennyit költöttek. Kovács 
József képviselő által felvetett helyiségeket ilyen fokú támogatások mellett talán jövőre 
rendbe is fogják tudni tenni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az iskola tornateremhez tartozó öltözőben van 4 db bojler, amit véleménye szerint még senki 
nem használt azokból 2 db-ot át lehetne adni a Klubnak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Azok lehet, hogy kötelező eszközök részei, abban az esetben nem lehet átvinni oda. 
 
Kómár József polgármester 
 

Valójában lehet, hogy jobb lenne gázbojler nem villanybojler. 
 
Kovács József képviselő 
 

Véleménye, hogy inkább gázbojlerben kellene gondolkodni. Villanybojlerrel nagyobb a 
balesetveszély, mert most is a vezetékek nincsenek megfelelően leszigetelve. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi, hogy mennyibe kerül most egy gázbojler? 
 
Kómár József polgármester 
 

80 literes 80.000 Ft, 120 literes 100.000-120.000 Ft körül van. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Majd meglátjuk a pénzmaradványkor. 
 
Kómár József polgármester 
 

Kívülről is rendbe kell tenni a környéket. Sokat változtatna a mostani képen. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Megkéri Egyed János alpolgármestert, hogy addigra készítessen egy kalkulációt, hogy mi 
mennyibe kerülne. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Valószínű, hogy ez is társadalmi munka keretében valósulna meg így csak anyag árat kellene 
megfizetni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Stuller Csabával a tetőt el tudjuk készítetni, és a fásítással és sövénytelepítéssel is védettebb 
lenne a terület. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A sportpálya környékét, a mögötte lévő önkormányzati területet teljesen le kellene keríteni a 
tulajdonviszonyoknak megfelelően. Egyben megkéri Egyed Jánost, hogy az öltöző előtt lévő 
bontási anyagot most már hogy itt a jó idő és felengedett a fagy, legyenek szívesek onnan 
elszállítani. 
 
Kómár József polgármester 
 

Már holnap jön érte a szemétszállító társaság. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A pálya mögötti területen edzőpályát szeretnének kialakítani. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Labdarúgó 
Klub 2008. évi beszámolóját szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza:  

20/2009.(II.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó Klub 2008. évi tevékenységéről, 
az önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a 
határozatról a támogatott szervezetet értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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III.) Napirendi pont 
 
A Polgárőrség herédi szervezetének beszámolója a 2008. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról és tájékoztatója a községben végzett tevékenységükről 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

A leírtak szerint később szeretnék megtartani a beszámolót, mert most próbálnak rendet tenni 
a könyvelésben. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A következő ülésre, március 30-ra javasolja akkor a beszámolót addigra már a könyvelő is 
rendezheti a helyzetet. 
 
Kómár József polgármester 
 

Sajnos most derült ki, hogy 2008-ban nem vezették rendesen a naplófőkönyvet. Sőt tavaly 
vettek egy autót is, aminek a költsége felemészt minden pénzt, totális ráfizetés, bár ő erre 
figyelmeztette őket nem hallgattak rá. A fia Kómár Szabolcs lett az elnök, de csak azért mert 
senki nem vállalta el. A 22 tagból 10 tag vesz részt aktívan a polgárőrség munkájában. Sajnos 
2008-ban két oszlopos tagot is elveszített a polgárőrség. Eredményesek voltak a falopás 
ügyében is, mert 4 tolvaj elfogásában voltak a rendőrség segítségére. Megígéri, hogy a 
március 30-án itt lesz a beszámoló. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozatot. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Ő felajánlotta, hogy a polgárőrség számára biztosít egy Lada Nivát, melynek az átírási 
költségeit átvállalta volna. Ezt a lehetőséget nem fogatták el. Továbbá a betörések száma az 
utóbbi időben megnőtt így arra szeretné kérni a polgárőröket, hogy éjfél és két óra közt 
tegyenek pár kört a faluban. Valamint ezeket a járőrözéseket a falu határán kívülre is 
kiterjeszthetnék, mert ott is sok a falopás. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ajánlottak fel már mások is Lada Nivát azt sem fogatták el. A falopások ügyében már sokszor 
kérte Katona Jánost a TSZ elnökét, hogy a Vízmű- höz, tegyenek sorompót, mert ott is sok fát 
vittek el, de nem történt ott se semmi. A patak túlsó fele amúgy is Kerekharaszthoz tartozik és 
az ottani földtulajdonosok, nem foglalkoznak azzal a területtel. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Az ÉMÁSZ szorgosan vágja is kifelé a fákat ott. 
 
Kómár József polgármester 
 

A polgárőrök hétvégén a Művelődési Házban tartandó rendezvény miatt többet fognak 
járőrözni, a faluban 4 polgárőr lesz szolgálatban és ő is köztük lesz. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Falugyűlésen már elmondta, hogyha kultúrált körülmények közt folyik a rendezvény nincs 
semmi akadálya annak, hogy a fiatalok szórakozzanak.. Úgy tudja a Két Nyárfa ügyében is 
rendeződött a dolog, a tulajdonosok eleget tettek a követelményeknek, nincs is panasz a 
rendezvényeikkel kapcsolatban. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Polgárőrség 2008. 
évi beszámolóját szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

21/2009.(II.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testület a „Polgárőrség” herédi szervezetének beszámolója a 
2008. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról és tájékoztatója a községben 
végzett tevékenységükről napirendjét átteszi a 2009. március 30-i ülésének 1. 
napirendi pontjai közzé. 
 
Felelős: Kómár József polgármester 
Határidő: 2009.03.30. 

 
(Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el.) 
 
 

IV.) Napirendi pont 
 

Szociális rendelet módosítás megtárgyalása 
 
(Előterjesztés és rendelet-tervezet írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jelentősen módosult a Szociális törvény, melynek következtében változtatni kell a helyi 
rendeleten. Az aktív korú nem foglalkoztatottak számára létrejött a RÁT, a rendelkezésre 
állási támogatás és a rendszeres szociális segély maradt a 14 éven aluli gyermeket nevelő és 
55 éves kor feletti emberekre. Erre a foglalkoztatásra kell most az önkormányzatnak 
közmunkatervet készítenie. Sajnos sok munkanélküli van és egyre kevesebb munkát tudunk 
részükre biztosítani. A közmunka keret nem lesz főre meghatározva, amennyit tudunk 
foglalkoztatni és az önkormányzatnak csak 5 %-ot kell kifizetnie. Megkérik az 
intézményvezetőket, hogy írják össze milyen munkákat, szeretnének megvalósítani, mert 
akkor oda közmunka keretében tudnak embert biztosítani. A Bizottság véleményezte a 
tervezetet, egy pontban a 3. § (3)-ban pontosítva a /hó-t is be kell írni az ápolási díj minimum 
havi összegénél. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ezeket a munkákat szigorúan ellenőrizni kellene, de erre nincs vállalkozó személy. Akikre ő 
gondolt ezért a fizetésért nem vállalták ezt a munkát. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Közmunkást is ki lehet emelni, aki ezt a feladatot ellátná. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az a gond, hogy a munkabér itt sajnos kevés. A Munkanélküli Hivatalban nagy a tömeg, 
20%-os a munkanélküliek száma, ekkora még soha nem volt. 
De viszont a tényleges közmunka elvégzését már szégyellik.  
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Kerestély Gyula képviselő 
 

A nyáron ő is látta, hogy hogyan dolgoznak a közmunkások és a véleménye, hogy csak erős 
ellenőrzéssel lehetne ezen változtatni. 
 
 
Kovács József képviselő 
 

A kerítés rendbetételekor nem volt semmi gond a közmunkásokkal. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított rendeletet. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Szociális rendeletet 
módosítással szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
 

 
 

Heréd Községi Önkormányzat 
4/2009.(II.10.) rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2008.(IV.1.) rendelete módosítására 

 

 
Heréd Község önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. 
tv. (továbbiakban:Szt.) 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi CVII. 
tv. módosításaira figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008.(IV.1.) 
rendelete (a továbbiakban:R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

 
1.§ (1) A R. 3.§ (5) bek-ben a „Közigazgatási” szövegrész helyébe az  

„Államigazgatási” szövegrész lép. 
 

 (2) A R. 3.§ (13) bek-e a „rendszeres szociális segélyt” szövegrészt követően  
 kiegészül a következő „rendelkezésre állási támogatást” szövegrésszel. 

 
2.§ (1) A R. 5.§-át megelőző „rendszeres szociális segély” alcím helyébe az  
 „aktív korúak ellátása” alcím lép. 
 

  (2) A R. 5.§ a következő 5.§-ra módosul: 
 

„5.§ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) és 
a rendszeres szociális segélyt (RSZS) a körjegyző az Szt. 33-37/G. §-ai szabályai 
alapján állapítja meg és folyósítja, és a jogosultság feltételeit legalább 2 évente 
egyszer felülvizsgálja.” 

 

(2) A nem egészségkárosodott személy rendszeres szociális segélyezett köteles 
együttműködni a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében működtetett 
Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat Családsegítő Szolgálatával (a 
továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). Az együttműködés helyszíne: Heréd, 
Vörösmarty tér 1. Művelődési Ház. 

 

(3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az 
együttműködési kötelezettség módjáról, az együttműködésre kijelölt szerv 
megnevezéséről, elérhetőségéről, az együttműködés megszegésének következményeiről. 
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(4) az együttműködés eljárás szabályai: 
A (2) bekezdésben meghatározott segélyezett kötelezett a Családsegítő 
Szolgálatnál 

a)     nyilvántartásba vetetni magát a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül, 

b) írásban megállapodni a beilleszkedést segítő programról, a 
nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, 

c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
 

 (5) A beilleszkedési program típusai: 
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 
b) életvitelt, életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, 
c) munkavégzésre történő felkészülést segítő program, 
d) végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel. 

 (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a  
      rendszeres szociális segélyezett 

a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, majd azt 
követően írásbeli felhívásra nem jelenik meg a Családsegítő 
Szolgálatnál nyilvántartásba vételére, 

b) a határozat jogerőre emelkedését követő 75 napon belül, majd ezt 
követően írásbeli felhívásra sem köti meg a beilleszkedést segítő 
programról az írásbeli megállapodást, 

c) nem tartja be a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
 

 (7) Amennyiben a segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége  
teljesítésében akadályozott, ennek tényét és indokát köteles az együttműködésre 
kijelölt szervhez előre, amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb az elmulasztott 
időponttól számított 8 napon belül utólag bejelenteni. 

 (8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett együttműködési  
kötelezettségét a (6) bek. szerint megszegi és a (7) bek. szerint nem menti ki magát, 
a mulasztástól számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálat családgondozója 
írásban értesíti a kötelezettség megszegéséről a segélyt megállapító körjegyzőt. 

 (9) A (6) bek. szerinti együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt  
felróható megszegése esetén a körjegyző az Szt. 37/F.§ (1) c.) pontja szerint a 
rendszeres szociális segélyt megszünteti. 

 (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett önként vállalja az  
önkormányzattal álláskeresési megállapodás megkötését, az önkormányzat 
nevében annak megkötésére a polgármester jogosult. A megállapodás megkötésére 
a polgármester akkor jogosult, amennyiben a Közfoglalkoztatási Terv alapján a 
rendszeres szociális segélyezett foglalkoztatása 2 hónapon belül biztosítható. 

 
3.§ (1) A R. 7.§(6) bekezdéséből hatályát veszti a „több egymást követő napon”  
 szövegrész. 
 

 (2) A R. 7.§ (6) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: 
„Az ápolási kötelezettség teljesítését az önkormányzat környezettanulmány 
felvételével évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.” 
 

(3) A R. 7.§ (11) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: 
„Az ápolási díj minimum összege 1.000,-Ft/ hó.” 
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4.§ (1) A R. 12.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

(2) A R. 13.§-ából hatályát veszti a „legfeljebb” szövegrész. 
 

5.§ (1) A R. 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: 
„(2) Az önkormányzat az előző bekezdésben foglalt ellátások közül az étkeztetést 
a Herédi Napközi Otthonos Óvoda Konyhája, a családsegítést, a házi 
segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés által biztosítja 
akként, hogy a házi segítségnyújtási és a családsegítési feladatokat a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Családi Tanácsadó Szolgálat 
(Hatvan) keretében, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) által látja el. 

 

 (2) A R. 15.§ (1) bek-ben az Szt.-re való hivatkozás „/Szt. 52.§ (2)  
 bekezdés/”-ről „ /Szt. 62.§ (2) bekezdés/”-re módosul. 
 

 (3) A R. 16.§ (2) bekezdésében az Szt.-re való hivatkozás „/Szt. 62.§ (2) /”- 
 ről „/Szt. 63.§.(2)/”-re módosul. 
 

 (4) A R. 17.§ (1) bekezdéséből hatályát veszti az „és házi segítségnyújtás”  
 szövegrész. 
 

 (5) A R. 17.§ (2) bek. helyébe a következő (2) bek. lép: 
„(2) A házi segítségnyújtás igénybe vételét az intézményvezető döntése alapozza meg 
az Szt. 94.§ (1) bek. szerint. Az ellátott és a szociális intézmény az Szt. 94/B.§-a 
alapján megállapodást köt.” 

 

 (6) A R. 7.§ (10) bekezdése hatályát veszti, ezzel a (11) bek. számozása  
 (10) bek-re módosul. 
 

 (7) A R. 17.§ (3) bek-ből hatályát veszti az „és a házi segítségnyújtás  
 óradíját” szövegrész. 
 

 (8) A R. 18.§ (3) bek.c.) pontjából hatályát veszti a „szociális mentori”  
 szövegrész, a bekezdés számozása (1)-ről (3)-ra módosul. 
 

 (9) A R. 20.§-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 
„(4) Az évenként elfogadandó Közfoglalkoztatási Tervet az Szt. 37/A.§(1) bekezdése 
alapján a Szociális Kerekasztal előzetesen véleményezi.” 

 

6.§ (1) E rendelet 2009.02.15-én lép hatályba. 
 

 (2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik és  
 közzéteszi a rendeletet egységes szerkezetben. 
 

 
k..m.f. 

 
 
 
 
Kómár József      Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester         körjegyző 
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V.) Napirendi pont 
 

Nem szociális rendelet módosítás megtárgyalása 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A lakosság köréből észrevétel érkezett, hogy miért csak a januártól születettekre vonatkozik a 
kelengye támogatás és hogy visszamenőleg nem lehetne-e igényelni. A belső ellenőrtől jött 
olyan észrevétel, hogy a gyermek és mindkét szülő herédi állandó lakcímének előírása túlzó 
és diszkriminatív ezért a Bizottság ülésén javasolta módosítani. A rendeletben eddig is benne 
volt, hogy a hatályba lépést követően született gyermekekre adjuk a kelengye pénzt, és a 
módosító rendelet január 1.-én lépett hatályba, így a január 1. csak pontosítás, valamint 
javasolja módosítsuk úgy, hogy legyen elegendő, ha a gyermek és ezzel az egyik szülő herédi 
állandó lakos. Ezt a Bizottság támogatta. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a nem szociális alapú 
támogatások szabályozásáról a rendeletmódosítást szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
 

 
Heréd Község Önkormányzat 5/2009 (II.10.) rendelete 

a nem szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló  
14/2007 (XI.27.) rendelete 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. § A R. 19/2008 (XII.16.) rendelet 1. §-ával kiegészített 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye 
vásárlása céljából azon szülők, akiknek 2009.01.01. után herédi lakóhelyű 
gyermekük születik.” 

 
2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján 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  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
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VI.) Napirendi pont 
 

Egyebek, interpelláció 
 
 

Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési Egyesületnek fizetendő tagdíj megtárgyalása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az Egyesület kér egy határozatot a tagdíj megfizetéséről. Javasolja, hogy egy összegben 
legyen elutalva. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a határozati javaslatot 
szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

22/2009.(II.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zagyvaság Helyi 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagjaként havi 5.000Ft, azaz ötezer 
forint egyesületi tagdíjat fizet meg. Az esedékes tagdíjat negyedéves utalással, 
három hónapot egyösszegben fizet meg az egyesületnek a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezetett 62100119-11029269 számú számlájára. 

 

Felelős:  a polgármester 
Határidő:  2009. március 1-től folyamatos 

 
 
Kistérség közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem rég fogadtuk el, talán a nyáron. Ez lett most felülvizsgálva. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Labdarúgó 
Klub 2008. évi beszámolóját szavazásra, teszi. 
 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

23/2009.(II.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd település önkormányzatának képviselő-testülete a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét a 
felülvizsgálatot és az elemzéseket figyelembe véve a határozat mellékletét 
képező 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; számú  mellékletekkel kiegészítve jóváhagyja. 

 

A tervezett további feladatok megvalósítása az intézkedési tervben 
meghatározottak szerint történik. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 

Határidő: az intézkedési tervben meghatározottak szerint folyamatos 
Felelős: a társulás elnöke, a munkaszervezet igazgatója útján 
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Karate Klub támogatás kérése 
 
Kómár József polgármester 
 

Dénes János küldött levelet, melyben további támogatást kér a Karate Klub részére.                
A kérelemben az is szerepel, hogy szeretnének visszamenni az iskolába, mert a Műv. Ház 
linóleuma hideg és fél, hogy felfáznak a gyermekek. A herédi kislány Lőrinczi Enikő megint 
megy nemzetközi versenyre. 
 
 
 

Király József vállalkozó megkeresése 
 
Kómár József polgármester 
 

A Pénzügyi Bizottsági ülés nem támogatja a megkeresést. Maga a javaslat arról szól, hogy 
távfelügyeletet lehetne létesíteni az Önkormányzat részére havi 5.000 Ft/ intézmény áron, a 
felügyelet központja Zagyvaszántón van. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Heréden, a biztonságon javítana, ha helyi lenne a körzetes. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az a baj, hogy egy herédi rendőr sem vállalja el. Az ABC-ben ez a rendszer működik. 
 
 
LEADER pályázatra közbeszerző kiválasztása 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pályázatok miatt ebben az évben biztos, hogy közbeszereztetni kell. Erre a költségvetésben 
500 eFt lett elkülönítve. Ismételten felhívja a figyelmet, hogy április 1-től megszűnik a 
meghívásos közbeszereztetés és onnantól csak hirdetmény útján lehet ezt a feladatot 
megoldani. Kért három árajánlatot a Kroda Kft (Miskolc)-tól akikkel eddig az ÉMOP 
pályázatot írattuk, ajánlatuk: a beruházási ár 1,5%-a +ÁFA, azaz 381.600 + Áfa. A Perfectus 
Kft (Szentendre) - től  akiket a versegi hivatalból ajánlottak nekünk , ajánlatuk: 
250.000+ÁFA. Nagy Anikó budapesti pályázatíró által ajánlott Dr. Gál Andrea ügyvédtől, 
akinek ajánlata a pályázati összeg nettó 2%, azaz 508.000 Ft. Ha időben előre megtörténik a 
feltételes közbeszereztetés, akkor pénz tud az önkormányzat spórolni, mert a hirdetményes 
eljárás sokkal drágább.  
 
Kómár József polgármester 
 

Úgy tudja Hatvan 10 MFt-ot költ közbeszereztetésre. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A legalacsonyabb ajánlata a Perfectusnak van, és jelezték, hogy ebben a díjban a szerződést is 
megírják. A Műv. Ház munkálatai biztos, hogy nem építésengedély kötelesek csak bejelentési 
kötelezettség van rá? Erről az építéshatóságtól nyilatkozat kell. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ő megkérdezte már Kovács Sándort a hatvani építéshatósági osztályvezetőt és elmondta, 
hogy csak bejelentés köteles. Közbeszerzési Bizottságot is létre kell majd hozni. 
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Egyed János alpolgármester 
 

Ő egy alkalommal tagja volt ennek a Bizottságnak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szerinte a Bizottság összetétele már a Szabályzatban benne van. Most viszont kell hozni egy 
határozatot. Felhívja a figyelmet a közbeszereztetés miatt lehet, hogy kell egy rendkívüli ülést 
összehívni. De ha a Perfectus Kft. egy nap alatt mindent el tud intézni ami kötelező, akkor 
elég lesz a március 30-i ülésen határozatot hozni a közbeszerzéssel kapcsolatban. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a közbeszereztetéssel 
a Perfectus Kft.megbízását szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

24/2009.(II.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett három ajánlat 
közül legjobb árajánlata alapján a PERFECTUS Kft.-t (Szentendre) bízza meg a 
LEADER III. tengely „Tájház felújítása és Iskolakert rekonstrukciója” pályázat 
keretében megvalósuló nettó 25.440.006 Ft összköltségű, iskolakert rekonstrukció, 
művelődési ház és tájház külső felújítása beruházás közbeszerzési eljárásának 
lebonyolításával árajánlatuk szerinti tartalommal 250.000 Ft + Áfa tanácsadói díjért. 
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozat szerint a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 
 
 
 


