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11-11/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 11 -i rendkívüli 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, 
 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a 
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János alpolgármester jelezte, 
hogy a Testületi ülésen nem tud részt venni. 
 
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai nyílt ülés az egyebek napirendi ponttal kibővül, melyben 
dönteni szükséges: 

 A hatvani Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról; 
 Az Ifjúság utcában az önkormányzat tulajdonában lévő telek gázellátás kiépítéséről; 

 

Ilkó-Tóth Andrásné  képviselő 
 

Lakosságból többen jelezték, hogy a betörésekkel kapcsolatosan kellene kezdeni valamit. 
Jelezték, hogy akár a kommunális adóba is többet fizetnének. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az egyebek napirendi pontban vissza fogunk térni rá. 
 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó módosított javaslattal egyhangúan 
egyetértett. 
 

Napirend 
 

I. Napirendi pont 
 

Közbeszerzési Bizottság tagjainak módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztést mindenki megkapta ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tóth János a műszaki ellenőrünk, egy korrekt és határozott ember. A bejáráson is itt volt 
segítve a közbeszerzési pályázatot benyújtani kívánó vállalkozók munkáját. A kivitelezésre 
feltett műszaki kérdésekre ő adta meg a válaszokat. A bejárás pénteken volt, mert a 
vállalkozók jelezték, hogy több tétel is kimaradt a részükre kiküldött árazatlan 
költségvetésből. Ezen új feltételek miatt 2009. május 12-re tolódott a közbeszerzési pályázat 
benyújtásának időpontja. A bejárás után itt a Hivatalban, amíg a jegyzőkönyv elkészült a 
pályázni kívánt vállalkozók egyöntetűen kijelentették, hogy nem fogják tudni a munkákat 
abból a költségvetési keretből kihozni, ami a LEADER pályázatban szerepel. Így már most 
lehet tudni, hogy az önkormányzatnak tartalékkeretéből még plusz pénz kell ráfordítania ezen 
munkákra, abban az esetben, ha nyernek az önkormányzat benyújtott pályázatai és 
megvalósítjuk e beruházásokat.  
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Elmondja, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a pályázati pénzeket a Magyar Állam 
ugyan euróban kapja, azonban a pályázatot nekünk forintban kellett beadni és az 
áremelkedéseket és az Áfa emelés hatását az Önkormányzatnak kell állnia. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az ÁFA emelkedése miatt kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. Elmondja, hogy a 
Közgyűlésen is téma volt a LEADER pl.: a második forduló beadási időpontját is kitolták év 
végére. Jelen állás szerint a Magyar Állam nem biztos, hogy tudja a brüsszeli feltételeket 
teljesíteni. Bár az is igaz, hogy az első fordulóra közel 3.500 pályázat került benyújtásra. A 
Kistérségi dolgozókat az MVH alkalmazza, és ismeretei szerint eddig még nem utalták a 
Hivataltól fizetésüket sem, a Kistérség előlegezi. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elmondja, hogy megtörtént a tájház és Művelődési Ház tervezett felújítások pályázatainak 
MVH helyszíni ellenőrzése is és mindent rendben találtak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Reméli, hogy nyer a pályázat és a pénz is meglesz hozzá. Alpolgármester Egyed János 
betegség miatt jelezte, hogy visszalép a Közbeszerzési Bizottságból. Javasolta, hogy helyére 
Tóth János műszaki ellenőr kerüljön, mint közbeszerzés tárgya szerinti szakértő. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Közbeszerzési 
Bizottság tagjainak módosítását szavazásra teszi. 
 

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

 
70/2009.(V.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2009. (III.30.) 
Képviselő-testületi határozatában a Bíráló Bizottság elnevezésű 
Közbeszerzési Bizottságra vonatkozó döntését a következők szerint 
módosítja a Kbt. szerinti közbeszerzési Bizottság tagjai közül a közbeszerzési 
tárgya szerinti szakértőnek választja Egyed János alpolgármester helyett Tóth 
János műszaki ellenőrt.  

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2009. évi összesített 
közbeszerzési tervében az 1. rész Tájház felújítása, kerítés létesítése munkák 
becsült nettó értékét a LEADER pályázattal összhangban következőkre 
módosítja Tájház felújítása nettó 3.716.194,-Ft; kerítés felújítása nettó 
342.532,-Ft. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról jelen határozatnak megfelelően 
gondoskodjanak. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2009.05.25. Kt. ülés 
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II. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 

 Hatvan Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Május 1-jén telefonon értesítették, hogy a Szobor Parkban kivágásra váró fa a nagy szélben 
rádőlt a társasházra. Elfoglaltsága miatt segítséget kér a körjegyzőtől és Bereczki János 
vállalkozótól. A körjegyző értesítette a tűzoltókat, akik ki is jöttek és kivágták a fát. 
Bereczki János pedig a helyszínt mérte fel majd telefonon elmondta, hogy szerencsére a fa 
csak a palatetőben tett kisebb kárt és magának az épületnek nem lett semmi baja. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A favágással megbízott Kft. mikor jött volna? 
 

Kómár József polgármester 
 

Május első hetére ígérték, hogy jönnek. Javasolja, hogy mivel az önkormányzat már erre a 
feladatra elkülönített pénzt annak egy részét utalják el a Tűzoltó Parancsnokság 
Alapítványának. Május 4-én hétfőn beszélt a Tűzoltó Parancsnokkal és elmondta neki, hogy a 
tűzoltók jó munkát végeztek, és ezért szeretné jutalmazni a Tűzoltóságot. A Parancsnok 
meglepődött, mert erre még soha nem volt példa. Javasolja, hogy 30.000,-Ft-tal támogassuk a 
Tűzoltóság Alapítványát. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Miért nem kaphatják meg az erre szánt teljes összeget? 
 

Kómár József polgármester 
 

Mert a megmaradt tuskót még el kell távolítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy az egész összeget kapja meg a Tűzoltóság. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Egyetért a körjegyző javaslatával. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Hatvan Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról szóló határozatát szavazásra teszi. 
 

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

71/2009.(V.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszönve a Hatvani 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Heréd Községben végzett 
lelkiismeretes munkáját a 2009. évi költségvetése terhére a Hatvan és Környéke 
Tűzvédelméért Alapítványt 40.000,- Ft támogatásban részesíti. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről és 
a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 15 nap 
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 Ifjúság utcában az önkormányzat tulajdonában lévő telkek gázellátás 
kiépítéséről 

 

Kómár József polgármester 
 

Az Ifjúság utcában eladott telkek tulajdonosaival közösen kezdeményezték a gázcsonkok 
kiépítését. A napokban érkezett meg a szerződés, mely alapján kedvezőbb feltételek mellett 
valósulhat meg a kiépítés, mivel a TIGAZ-DSO figyelembe vette, hogy a másik oldalon 
később úgyszintén kiépítésre fognak kerülni a csonkok. Javasolja, hogy 102.000,-Ft/telek 
csatlakozási díjat elfogadva a két telken kerüljön kiépítésre a gázellátás, melyek eladásakor a 
vételárba kerül beépítésre, de ezzel a feltétellel könnyebben értékesíthető lesz ez a két telek. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Ifjúság utcában 
kiépítésre kerülő gázellátásról szóló határozatát szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
72/2009.(V.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 az általános tartalék összegéből 204 e Ft kerül átcsoportosításra  

o Város és községgazdálkodás szakfeladatra az Ifjúság úti két telek gázellátására204 e Ft 

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására az I. félévi 
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.  

 
 

 Betörésekkel kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyre sürgetőbb lenne, hogy a térfigyelő kamerák tekintetében az önkormányzat lépjen. Két 
nyugdíjas jelezte, hogy vállalkoznak éjszakai járőrözésre. A sűrűbb polgárőri járőrözésre csak 
hétvégén van lehetőség, mert hét közben a polgárőrök is dolgoznak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A két nyugdíjas nem lehetne a Polgárőrség tagja? 
 

Kómár József polgármester 
 

Persze hogy lehet a tagja a Polgárőrségnek az egyik most is tagja. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Évekkel ezelőtt Petőfibánya és Heréd közösen alkalmazott polgárőrt önkormányzati feladaton 
közbiztonsági feladatra és a Rendőrséggel együttműködve. A következő ülésen napirendi pont 
lesz a hatvani Rendőrkapitányság beszámolója, majd rákérdezünk erre a dologra. Abban az 
esetben, hogyha az önkormányzat úgy dönt, hogy erre a feladatra 1 főt alkalmaz annak a 
költsége bér és járulékai min. 1 MFt-jába kerülne. Továbbra is azt javasolja, hogy vagy a 
térfigyelő kamerák kerüljenek kiépítésre, vagy pedig a Polgárőrségnek biztosítsunk további 
többlet támogatást. Sajnos az esetekből az is kitűnik, hogy nem utcafronton történnek a 
behatolások, és így nem sokat tudnak a polgárőrök sem tenni. A házba behatolók ellen pedig 
talán a legbiztonságosabb a riasztó felszerelése. 
 

Ilkó-Tóth Andrásné képviselő 
 

Kérdezi, hogy a KMB-sel mi a helyzet? 
 

Kómár József polgármester 
 

Új KMB-st kap a falu augusztustól. Itt a Rákóczi úton vesz házat magának. Tetszett neki a 
ház főleg, hogy két kutyája is van. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közútkezelő által leszedett házalást tiltó táblákat hová helyezzük vissza? 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Kell venni oszlopokat és arra rakni az önkormányzat tulajdonában lévő telkekre. 
 

Ilkó – Tóth Andrásné képviselő 
 

Arra a 4 órára hajnal 1 és 5 óra közt kellene megoldást találni. A szomszédok is jobban 
figyelhetnének egymásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

A törvény sem megfelelő és sokszor a rendőrség is tehetetlen.  
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Május 1-jén ingyen buli volt a Hatvani úton. 
 

Kómár József polgármester 
 

Való igaz, hogy volt hangja a bulinak. Sőt a szomszédos lakó jelezte is ezt nekik, és 
szabályosan megfenyegették. A rendőrség ki sem jött. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez csendháborítás szabálysértés, de nem tett senki feljelentés. A szomszédok miért nem jöttek 
be a Hivatalba feljelentést tenni? Megtehetik még, de tanúskodni is kell, ha a feljelentett nem 
ismeri el önként. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Visszatérve a betörésekhez elmondja, hogy a betörőknek speciális felszerelésük is van, 
amellyel olyan hangfrekvenciát használnak, amitől a kutya elmenekül. 
 

 Szelektív hulladékkal kapcsolatban 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kérdezi, hogy a szelektív hulladékot el fogják vinni? 
 

Kómár József polgármester 
 

Szerinte igen, mert nem kapott jelzést, hogy nem vinnék el a szelektív hulladékot. 
 

 Honlapon fent lévő hirdetések 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Délután nézte a honlapot és a hirdetéseknél még mindig fent vannak olyan álláshirdetések, 
amelyek már betöltésre kerültek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jelezni fogja Szabó Gábornak, hogy vegye le a honlap hirdetőjéről. 
 
 

 Fakivágással kapcsolatosan 
 

Kómár József polgármester 
 

Elmondja, hogy az iskolaudvaron is ki lett vágva a fa. Lőrincz Mária iskolaigazgató már 
régóta kéri, hogy vágassa ki az önkormányzat azt a fát, mert veszélyes. Sokáig vitatkozott 
vele, de most hogy ki lett vágva igazat kell, hogy adjon neki, mert nagyon odvas volt. A 
Művelődési Ház sarkán is van egy ilyen fa azt is ki kell vágatni hamarosan. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az javasolja, hogy a faluban lévő öreg fákat meg kellene vizsgáltatni egy szakértővel és az 
alapján kivágatni egyszerre az összes veszélyes fát, mert gazdaságosabb lenne. Tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy szigorúbb lett a közterületen lévő fakivágással kapcsolatos 
központi szabályozás, a fákon túl még a fás szárú növényekre is kiterjedt. Az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat meg fogja küldeni Szabó Gábornak hogy tegye fel a honlapra és a 
következő Herédi Hírmondóban is meg fog jelenni. 
 
 
 

 Olajtartály gödörrel kapcsolatban 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Most arra jött és gyerekek játszanak a gödörben. 
 

Kovács József képviselő 
 

Kész életveszélyes az a gödör, ha baleset történik ott az önkormányzat lesz a felelős. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Felkéri a körjegyzőt, hogy írjon levelet a Mérésügyi Hivatalnak hogy az a gödör ebben a 
formában életveszélyes és az ott történt balesetekért nem tudja az önkormányzat a felelősséget 
vállalni.  
  

 Egyéb ügyek 
 

Kovács József képviselő 
 

A butikok és a fogorvosi rendelő előtt szükség lenne a parkoló rendbetételére ugyanúgy mint 
ahogy a postánál is. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem a mi dolgunk lenne, de abban az esetben, ha mégis megcsináljuk engedélyt kell kérni rá 
és tervet is kell készíteni. Ennek a költségéhez a Közútkezelő Kht. nem járul hozzá esetleg 
megengedik hogy az önkormányzat megcsinálja. 
 
 

 Főzőversennyel kapcsolatban 
 

György Istvánné képviselő 
 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület is nevezzen be a versenyre. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A gyöngyösi Kerületi Főállatorvoshoz is bejelentettük a rendezvényt, majd falunapkor is ezt 
kell tenni. 
 

Kómár József polgármester 
 

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 

 
 


