91-10/2010.

Jegyzőkönyv

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. május 31-én megtartott soros üléséről.

Határozat
száma:
95/2010.(V.31.)
96/2010.(V.31.)
97/2010.(V.31.)
98/2010.(V.31.)
99/2010.(V.31.)
100/2010.(V.31.)
101/2010.(V.31.)
102/2010.(V.31.)
103/2010.(V.31.)
104/2010.(V.31.)
105/2010.(V.31.)
106/2010.(V.31.)
107/2010.(V.31.)
108/2010.(V.31.)

Tárgy:

2009. évi rendőrségi beszámoló elfogadása
2009. évi gyámügyi beszámoló elfogadása
Vis maior igényléséről 2010.05.16-i árvízzel kapcsolatban
Árvízi védekezésben önzetlen segítség megköszönéséről
Vis maior támogatásban el nem számolható munkákra árajánlat kéréséről
Közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti ellenőrzéséről
HKKTT közművelődési stratégiájának elfogadásáról
TIOP interaktív táblák pályázat közbeszerzési döntéseiről
Hozzájárulás Vámosgyörk csatlakozásáról Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
LEADER IV. tengely „ Dallamfonó” pályázat megvalósítás halasztásáról
„Mária út”- i társulathoz való csatlakozás előterjesztésről
Szivárvány Családsegítő Szolgálat részére többlet előirányzatról
Ált. Iskola részére gyermeknapi többlet előirányzat biztosítása
Műv. Ház tetőszerkezet javítási munkáinak elvégzésére vállalkozó
megbízásáról
109/2010.(V.31.) 2009. évi közbeszerzési összegzés elfogadásáról
110/2010.(V.31.) Közterület elnevezéséhez terület közparkká minősítéséről
111/2010.(V.31.) Óvodai vizesblokk felújításhoz kivitelező kiválasztásáról
2010. június 15.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-10/2010.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2010. május 31 -i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János, György Istvánné, Ilkó-Tóth
Andrásné, Juhász Istvánné, Kerestély Gyula, Kovács József és Samu
Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert a megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Kapuszta János képviselő jelezte,
hogy a Képviselő-testületi üléshez a későbbiek folyamán fog csatlakozni. Papp Ákos
képviselő nem jelezte távolléte okát.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
I.

Napirendi pont

Hatvan Város Rendőrkapitánya és a helyi KMB-s beszámolója
Heréd község közrend- és közbiztonsági helyzetéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésre meghívott vendégeket Dr. Gyetvai Tibor alezredes rendőrkapitányt és
Novák Eszter főtörzsőrmestert, helyi körzeti megbízottat. Megkérdezte a vendégeket, hogy
szeretnék e kiegészíteni a megküldött beszámolót?
Dr. Gyetvai Tibor alezredes, rendőrkapitány

Novák Eszter főtörzsőrmester, helyi körzeti megbízott készítette el a beszámolót, melyet a
2009-es évről készített statisztikai jelentéssel szeretne kiegészíteni. A jelentésről készült egy
kisfilm, melyet most szeretne levetíteni a Képviselő-testületnek.
Ismertette a kisfilm tartalmát a Képviselő-testülettel.
Megköszönte a Képviselő-testület figyelmét és a képviselők észrevételeit, kérdéseit Novák
Eszter KMB - sel közösen fogják megválaszolni.
Papp Ákos képviselő megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre emelkedett.
Kómár József polgármester

Megköszönte a Képviselő-testület nevében a részletes tájékoztatást.
A településőrséggel kapcsolatosban elmondta, hogy az új kormány nem szeretne további civil
szervezeteket bevonni a közrend és a közbiztonság javítása érdekében, hanem a rendőrséget
szeretné megerősíteni. A rendőrség kérésének megfelelően a KMB-s iroda felújítása még
ebben az évben meg fog valósulni.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület előző ülésén a rendőrség kérésének megfelelően 120.000 Ft-ot biztosított
a KMB-s részére laptop vásárlásához.
Kovács József képviselő
Hallani településszinten, hogy elmegy a KMB-s rendőr. Mi igaz ebből?
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye szerint Heréden azért is alacsonyabb a lopások száma, mert a bevezető útjainkon a
„Házalni tilos” táblák vannak kihelyezve. Továbbá jó dolognak tartja, hogy a KMB
járőrözésében polgárőr is részt vesz, mivel a polgárőrök jobban ismerik a helyi lakosságot és
így nem tudják a rendőrt félrevezetni. Mit tett, tesz a rendőrség annak érdekében, hogy a
magántulajdont védje?
Egyed János alpolgármester
A beszámolóban hallottuk, hogy az új kormány a rendőrség megerősítésén dolgozik. Ennek
hatása már érződik a Hatvani Rendőrkapitányságon, vagy esetleg talán már érkezett is
felsőbbrendű utasítás ennek megvalósítására?
György Istvánné képviselő
Az illegális hulladék lerakással kapcsolatban megkérdezte, milyen eredményeket sikerül
elérni ez ügyben? Valamint az óvodai betörés ügyében sikerült-e előrébb lépni?
Novák Eszter helyi KMB-s
Köszöntötte a Képviselő-testületet és a félreértések elkerülése végett tájékoztatásként
elmondta, hogy nem áll szándékában elköltözni Herédről.
Az óvodai betörés ügyében nem sikerült előrébb lépni, ezért felfüggesztésre került az ügy.
Az éjszakai járőrözéskor többször civilként járták a polgárőrséggel a falut így az éjszakai
garázdálkodók előtt úgymond „láthatatlanok”.
Dr. Gyetvai Tibor alezredes, rendőrkapitány
Köszöni a Képviselő-testület támogatását a laptop vásárláshoz, mely nagyban megkönnyíti a
rendőrök munkáját és egyben elősegíti a területeinken való kint tartózkodást.
 Magántulajdon védelméhez szeretné elmondani, hogy továbbra is a legnagyobb
problémának az emberi kapzsiságot tartja, melyet a tolvajok maximálisan kihasználnak.
Nagyon sok helyen az idősek megtévesztésével jutnak be a portára és tulajdonítják el
értékeiket. Sajnos az öregek figyelmét hiába hívták fel hirdetményekkel. Ahhoz, hogy e
téren változás történjen szemléletváltásra lenne szükség a lakosság körében.
 Nem tartja a rendőrség sem értelmét annak, hogy újabb civil szervezeteket vonjon be a
közbiztonság javítására. A már jól működő polgárőrséget szeretné a rendőrség megfelelő
oktatásban részesíteni, mellyel nagymértékben segíteni tudják a KMB-s munkáját. Novák
Eszter főtörzsőrmestert véleménye szerint nagyon nehezen lehet megtéveszteni.
 Véleménye, hogy az új kormány „3 csapás” törvénye, ha életbe lép lényegesen jobb
közbiztonságot fog eredményezni. A kormány rendőrség megerősítésére tett
intézkedéseiről még nem érkezett semmilyen felsőbbrendű utasítás a Hatvani
Rendőrkapitányságra.
 Az illegális hulladék lerakásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a környéken
hulladékszállítást végző 3 céget megkeresték a közös együttműködésre, de sajnos nem sok
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sikerrel jártak. Az egyetlen út, ami ezekben az esetekben járható, hogy az illegális
szemétben talált cím alapján indul el a rendőrség. De sajnos a rendőrség rendelkezésére
álló hatósági eszközök nem megfelelőek ahhoz, hogy eredményt tudjanak elérni e téren.
Hasonlóan a magántulajdon megvédéséhez előbb a lakosság szemléletén kellene
változtatni.
 Az óvodai betörés ügyében a felfüggesztés – melynek elévülési ideje 5 év - nem azt jelenti,
hogy ezzel a rendőrség tovább nem foglalkozik, hanem jelen állapotában nyom hiányában
nem tud vele tovább foglalkozni. A későbbiek folyamán, ha újabb nyomot talál a rendőrség
újból nyomozást fognak végezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lakossági kérésnek szeretne eleget tenni, ezért szeretné kérni a rendőrkapitányt és a KMB-st,
hogy csendháborítás esetén jöjjön ki a rendőrség. A csendháborítás a nap bármely szakában
megvalósulhat akkor ha olyan nagy zajt keltenek, mely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát
megzavarja. Az a fogalom, hogy „alkalmas” mindenkinél egyéni, erre vonatkozó mérhető
értékhatár nincs. Az új jogszabályban már nincs időszakhoz kötve a csendháborítás ténye. A
zaj- és rezgéshatásról szóló jogszabályban valóban szerepel 22 óra időkorlátozás, de az a
csendháborítás tényét nem befolyásolja.
Ha a csendháborítás hivatali időben valósul meg és azt a lakosság jelzi a hivatal felé akkor
kimennek és a helyszínen eldönti, hogy a bejelentés jogos volt vagy sem. Indokolt esetben
elindul a szabálysértés. Abban az esetben, ha ez hivatali időn túl valósul meg ő nem tud a
helyszínre kimenni és meggyőződni a bejelentés helyénvalóságáról. Ebben az esetben a
rendőrségnek kell kimennie és a helyszínen az arról készített jelentést a jegyzőnek
megküldeni, melyben rögzítik, számunkra nyugalmat zavaró zaj volt-e.
Dr. Gyetvai Tibor alezredes, rendőrkapitány
A rendőrség abban az esetben tud lépni, ha a betelefonáló vállalja a személyazonosságát.
Ebben az esetben a rendőröknek kötelező a bejelentésnek eleget tenni. A helyszínre ki kell
menni és az ott látottakról jelentést kell készíteni, melyet utána a helyi jegyzőnek is
továbbítanak. Abban az esetben viszont, amikor a betelefonáló nem vállalja a
személyazonosítást a rendőrök nem fognak a helyszínre kimenni.
Novák Eszter helyi KMB-s
Csendháborítási ügyben őhozzá bejelentés még nem érkezett így nem is tud róla, hogy
Heréden lenne ilyen eset.
Papp Ákos képviselő
Szeretné Novák Eszter munkáját megköszönni.
Kómár József polgármester
Ő is szeretné minden rendőr munkáját megköszönni, akik az árvízi védekezés alkalmával
Heréden dolgoztak. Örül annak, hogy a rendőrség és a helyi polgárőrség között jó a kapcsolat.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs a Rendőrség 2009. évi
beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

142

95/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2009. évi
tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül
– a jegyzőkönyv mellékletét képező - beszámolóját a rendőrségről szóló
mód. 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) bek. alapján elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a
határozatról értesítse.
Felelős: Körjegyző
Határidő: 15 nap
A polgármester 7 perc szünetet rendel el. Dr. Gyetvai Tibor alezredes, rendőrkapitány és
Novák Eszter főtörzsőrmester, helyi körzeti megbízott elköszöntek és távoztak az ülésről.
Nagy Péter családgondozó és Terényi Lászlóné ig. ea. megérkeznek az ülésre.
II. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget Nagy Péter családgondozót és a hivatali dolgozót Terényi
Lászlóné igazgatási előadót. A napirendi pont előadója a körjegyző asszony. Megkérdezi
kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Nagy Péter családgondozó
Köszöni a lehetőséget, de nincs hozzáfűznivalója.
Kómár József polgármester
A kistérségi társuláshoz való csatlakozással az önkormányzat jól járt. A feladatellátás
problémamentes, jól együttműködik a lakosság a családgondozóval továbbá a Gyermekjóléti
Szolgálat és a hivatal között is jó kapcsolat alakult ki.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére.
Nem volt képviselői kérdés, észrevétel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az átfogó értékelést és a határozatot meg kell küldeni a megyei Gyámhivatalnak. Nagy Péter
családgondozó jól látja el a feladatát köszönhető ez annak is, hogy hetente két napot tölt
Heréden.
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Kómár József polgármester
Az adatokból kitűnik, hogy Heréden mindösszesen 3 gyermek volt tavaly védelembe véve. Az
előző éveknek megfelelően idén is lesz a rászoruló gyermekeknek ingyenes nyári
gyermekétkeztetés.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs megköszöni Nagy
Péter munkáját és a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
96/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 96.§. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített - e jegyzőkönyv
mellékletét képező- átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az értékelést az Északmagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalához terjessze fel.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Nagy Péter családgondozó elköszönt és Terényi Lászlóné ig. ea-val együtt távoztak az ülésről.
III. Napirendi pont
Árvízvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás és vis maior igényléséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Értesülése szerint a képviselők közül valaki biztatta a
lakosságot, hogy jöjjenek el a Képviselő-testületi ülésre, ahol a kárigényüket tudják
bejelenteni. A körjegyző asszony fogja ismertetni, hogy milyen feltételek mellett tudja az
önkormányzat vis maior igényét kérni. 2010-tól az új jogszabály értelmében a lakosság
részére nincs lehetőség a vis maior keret igénylésére, mivel a magántulajdont kizárták a vis
maiorból.
Papp Ákos képviselő elhagyja a termet a Képviselő-testület létszáma 9 főről 8 főre csökkent.
Még 1999-ben és 2002-ben történt árvízkor a védekezésre és a helyreállításra 100 %-ot kapott
az önkormányzat addig a mostani árvíznél, mivel nem tartozunk a katasztrófa sújtotta
övezethez így csak a védekezés 70 %-át, valamint a helyreállítás 60 %-át téríti meg az állam.
Papp Ákos képviselő visszajött az ülésre a Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre
emelkedett.
A körjegyző asszony ismerteti a 8/2010.(I.28.) Kormány rendelet szabályait, melyek a vis
maior igénylésről szólnak.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat szociális rendeletében ugyan szerepel az elemi károsultak átmeneti
segélyezése, mely alapján a kérelmező legfeljebb 85.500 Ft egyszeri segélyben részesíthető
ha az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 57.000 Ft-ot. Ez a segély viszont nem fedezi a
károsultnak az árvíz által okozott kár helyreállítását. Jelen pillanatban az önkormányzat
semmilyen más módon nem tudja a károsultakat segíteni. Erre a segélyre többen nyújtottak be
kérelmet, melynek elbírálásához a kár mértékének megállapításához szakember segítségét
kértük. A hatvani Építéshatósági Osztálytól érkezett Püspökiné Rózsika, aki segített felmérni
a házakban keletkezett károkat. A károsultak segélyezését az ülés végén zárt ülés keretében
fogja a Képviselő-testület megbeszélni.
Kovács József képviselő
Ő mondta a hozzá forduló lakosoknak, hogy a mai ülésen lesz szó az árvízről. Mivel ezek a
lakosok őtőle kérdezték, hogy az önkormányzat miben és hogyan fogja támogatni a
károsultakat, ezért mondta nekik, hogy jöjjenek el az ülésre. De azok közül egy sem jött el.
A gombatermesztő üzem létesítéséhez a Képviselő-testület 500.000 Ft-tal járult hozzá a
Rendezési Terv módosításhoz. Ő már akkor is azt mondta, hogy a vállalkozó által
megvásárolt földterület a patak áradásakor víz alatt van, de akkor ezzel nem foglalkozott
senki.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A vállalkozó az Egri Építész Irodával történt egyeztető tárgyaláson minden kritikus kérdést
megbeszélt. Másrészt, ha a Vízügyi Igazgatósága kellő figyelmet fordítana a patak meder
tisztítására, akkor nem biztos, hogy a települést elöntötte volna a víz.
Május 17-ére a Kápolna utcát is elérte az árvíz. Ekkor már azt próbáltuk elérni, hogy a falu
többi részét megvédjük az árvíztől, ezért több helyen az átereszeket felszaggattuk remélve azt,
hogy ezzel a Bér patakba vissza tudjuk terelni a vizet. A lakossági károk egy része így
keletkezett.
Kómár József polgármester
Minden ház előtt volt áteresz csak nagyon mélyen és csak 400 mm-es cső volt elhelyezve,
mely természetes hogy az évek során eltömődött, így nem volt képes elvezeti a hirtelen jött
vizet.
Ismerteti az árvíz védekezésével kapcsolatos eseményeket.
A tűzoltók elmondása szerint ekkora mennyiségű vízzel szemben a lakosság tehetetlen. A
Palotási tóból nem engedték ránk a vizet igazolhatja ezt a tényt György Istvánné képviselő
asszony is, aki saját maga ment el a Palotási tóhoz. A Tarcsi-völgyben az esőzések hatására
keletkezett víz jött a patak felé és a falu határában a patak vízével kilépve a medréből tört utat
magának a földeken át. Kádár István háza mögötti terület felől várták az árvizet a korábbi
tapasztalatok alapján. Az ottani patakparti védekezés hatásos volt, így a falu északi része a
korábbiakkal ellentétben nem került víz alá. Pedig a patak vízszintje magasabb volt, mint az
előző árvizek idején az épített nyálgátnak köszönhetően.
Szekszius József lakos
Tény, hogy 16-áig több mint 60 mm eső esett, erre a környékre beleértve a 4 vízgyűjtő
területet is. A sok esőt a föld már nem volt képes elnyelni, amely így a földekről a patakba
folyt és tovább emelte annak szintjét. Ez ellen a víztömeg ellen védekezni nem lehet. A
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polgármester jól tette, hogy a Bér patak jobb partján nyúlgát építésével megvédte a falu északi
részét az árvíztől. Arra nem számíthatott, hogy a Bér patak feljebb kilép a medréből és
megindul a földeken a falu felé. A tanulság az, hogy a határban, ahol a víz kilépett a patak
medréből gátat kell építeni, mellyel visszaszorítható a víz a környező földekre. Véleménye,
hogy a mezőgazdasági földek elárasztásával kevesebb kár keletkezik, mint ha a lakott
területeket éri el az árvíz.
Kómár József polgármester
2002-ben az önkormányzati döntésnek megfelelően 3 MFt-ot költöttek a töltések
megemelésére, melynek eredményeképp a patak nem tudott a falu területén kilépni a
medréből. Megfékezni nem tudtuk a vizet, de irányítani lehetett volna.
Az árvíz visszahúzódása után folyamatosan szivattyúztuk a vizet több helyről a tűzoltók
segítségével is, és Wébel Károly vállalkozó szivattyúival. Az önkormányzat benzint
biztosított azok részére, akik saját maguk szivattyúzták portáikról a vizet. Sajnos a talajvíz is
magasan van így nem mindig jó megoldás a szivattyúzás, mert a legtöbb helyre a víz
visszament.
Kovács József képviselő
A patakot a kanyarban fel kell tölteni.
Kómár József polgármester
Egyetért Kovács József képviselővel, de mindenki, aki a 2002-ben képviselő volt emlékszik
rá, hogy ez nem olyan egyszerű ügy. Akkor a Vízügyi Igazgatóságtól kértünk engedélyt 1 kmen a patak töltésének megemeléséhez. A hatvani kirendeltség tovább küldött bennünket a
budapesti Igazgatósághoz, akik talaj- és tömörítési vizsgálatot valamint helyszíni rajzot
kértek. Ezt követően kaptuk meg az engedélyt a munka elvégzéséhez. A patak töltésének egy
részét meg tudtuk emelni, de volt olyan hely, ami akkor is megközelíthetetlen volt az
esőzéseknek köszönhetően. Engedély nélkül nem lehet a patak töltési és gátépítési munkáinak
nekifogni. Most is a Vízügyi Igazgatóságnak megküldött jelentésünkben kértünk helyszíni
szemlét valamint szakmai tanácsot az árvíz elleni hatékony védekezéshez.
Sajnálattal tapasztalta, hogy még baj esetén is van olyan lakos, aki visszaél a helyzettel.
A jegyző asszony tájékoztatójában elmondta, hogy a magántulajdont kivették a vis maior
keretből így a lakásokban keletkezett kár helyreállítására – akinek nincs biztosítása adományokra lenne szükség. Értesülései szerint a horti FIDESZ és Jobbik Magyarország helyi
szervezete már gyűjtést kezdeményezett. Az árvízi védekezésben részt vevő vállalkozásokat
már kifizettük. A LEADER III. tengely pályázat I. részelszámolásának pénze még továbbra
sem érkezett meg, így jelen pillanatban az önkormányzatnak majdnem üres a kasszája.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Sajnos a lakosság nem tudott megfelelően felkészülni az árvízre. Hiába védekeztek késő
estétől a Petőfi, Kolozsvári és Borszéki utcai lakosok, ha a Táncsics utca felől a kerteken
keresztül jött az árvíz. Tapasztalata az, hogy a lakosság most segítségre vár. A keletkezett
károkat minél előbb helyre kell állítani. A vis maior igény bejelentésére az önkormányzatnak
5 munkanapja volt, ennek eleget is tettünk. Az átereszekben és útban keletkezett károkat
felméretettük Lőrincz Lajos műszaki ellenőrrel. Az önkormányzat vagyonbiztosítása csak a
háziorvosi rendelőben keletkezett károkat fogja megfizetni.
Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 9 főről 10
főre emelkedett.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felolvassa a vis maior igénylésének követelményeit.
A védekezés költségei 5-6 MFt körül várható, mivel a Kormány nem minősítette Heves
megyét katasztrófa sújtotta területnek így csak a költségeink 70 %-át fogjuk az államtól
megkapni. A 30 %-ot a talajterhelési díj számlánkról tudjuk fedezni. A 2010-es évre a
költségvetésben tervezett csatornázási emiatt munkák nem fognak megvalósulni, mert
számlánkon lévő pénzt az árvízi védekezéshez felhasználjuk. A Kápolna utcai átereszekben és
az útban okozott kárt még nem tudjuk, hogy miből fogjuk helyre állítani ugyanis a
helyreállításhoz támogatást csak az önkormányzat tulajdonában lévő területre lehet igényelni,
a Kápolna úton az árok, a padka és az átereszek pedig az állam tulajdonában lévő területeken
voltak.
További problémánk, hogy a kárigény bejelentéséhez szükséges egy kárszakértői vélemény,
mely megfelelően akkreditált szakértőt három napon keresztül keresték a polgármesterrel
közösen. A kárszakértőnek megküldtük a kért anyagot, melyre a mai napon faxon adott
árajánlatot. A felmérést mindösszesen 676.000 Ft + ÁFA díj ellenében végeznék el. A vis
maior igényünkben, ha benyújtunk e felújítást, de az állam nem fogadná el, akkor saját
költségünkön kell helyreállítani. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy érdemes a
kárszakértővel foglalkozni, vagy kisebb költségvetéssel a felajánlott vállalkozókkal saját
pénzből állítsuk helyre az átereszeket és az utakat.
Juhász Istvánné képviselő
Nem sok esély van arra, hogy az államtól megkapjuk a támogatás ezekre a területekre.
Véleménye, hogy saját erőből kisebb költségvetéssel készítsük el a felszaggatott átereszek
helyreállítását.
Kómár József polgármester
A Közútkezelő Kht. szakembere is kint járt. A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet
kérte, hogy küldjék meg a hivatalnak. A szakember elmondta, hogy a Bér patak hídjában
keletkezett kárral tudnak csak foglalkozni. Az útban, hidakban keletkezett kárt az
önkormányzat állítassa helyre.
Szekszius József lakos
A mezőgazdasági területekben keletkezett kárra önfinanszírozó rendszert hozott létre az
állam, mely abban az esetben nyújt támogatást, ha a földtulajdonos tagja a rendszernek és
rendszeresen fizeti a tagdíjat.
A mai napon a rádióban hallotta, hogy a Közútkezelő külön kap támogatást az államtól az
utakban keletkezett kár helyreállítására. Véleménye, hogy sok helyen nincs szükség az árokra,
mert magasabban vannak mind a patak és így a vizet nem tudja elvezetni.
Juhász Istvánné képviselő
Keressük meg a Közútkezelő Kht. és kérjünk tőlük segítséget az utak rendbetételéhez.
Kómár József polgármester
A falu határában, ahol a medréből kilépett a patak gátat kell építeni és így soha többet nem
érheti árvíz a falut.
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Kerestély Gyula képviselő
Az előző árvizek alkalmában készült árvízi terv, melyben szerepel, hogy milyen munkákat
kell végezni az esetleges árvízzel szemben. Annak egy része akkor megvalósult most az
elmaradt munkákat kellene megvalósítani.
Samu Alfonzné képviselő
A Hatvani úti árkokban sem tud rendesen elfolyni a víz. Szükség lenne az árkok és átereszek
kitisztítására és karbantartására.
Hegyalja Istvánné lakos
A víz a Postánál is felgyülemlett, mert az ottani áteresz sem vezette el a vizet. Az Arany János
utcai kertek alján lévő árkok karbantartása és tisztítása kinek a feladata?
Kómár József polgármester
Gázvezeték kiépítésekor tömődtek el az árkok és átereszek, mellyel akkor senki nem
foglalkozott.
György Istvánné képviselő
Javasolja, hogy a Herédi Hírmondó következő számában kérjük fel a lakosságot, hogy a házak
előtt lévő árkokat és átereszt tisztítsák ki. Ha nem történik változás akár rendeletben is lehetne
szabályozni ezt a kérdést. Valamint hasonlóan a parlagfűhöz ezt is lehetne ellenőrizni, és aki
nem tartja be az előírásokat komolyan meg kellene büntetni.
Kómár József polgármester
A Mezőgazdasági Szövetkezet is segített az árvízi védekezésben pl. tankolta a szippantós
kocsit. Valamint felajánlotta, hogy a fertőtlenítéshez tud biztosítani permetezős kocsit.
Molnár Attila helyi vállalkozó Budapestről hozta le a gépeit és ingyen dolgoztak az árvízi
védekezés alatt, valamint felajánlotta segítségét a helyreállításban.
Múlt héten bent jártak a Hivatalban a kórusvezetők és elmondták, hogy idén nem rendezik
meg a Kórustalálkozót, ezzel is kiadást takarítanak meg.
A Polgárőrség sem tart igényt a részükre biztosított támogatásra.
Véleménye, hogy a Holtidő rock együttessel is meg lehet beszélni, hogy ebben az évben ne
rendezzék meg a rock fesztivált.
A főzőverseny már elmaradt. A Dallamfonó pályázatunkat még nem bírálták el így javasolja,
hogy lépjük vissza, mert a falunapig úgy sem fog születni benne döntés.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kell visszalépni, hanem Szántóhoz hasonlóan halasztást kell kérni. A mostani falunapon
pedig nem meghívott sztárvendégek szerepelnének, hanem a Népdal kórus, a néptánc csoport,
a rock együttes valamint a Hipp - Hopp tánccsoport léphetne fel.
A második határozatunkban megköszönjük minden önzetlen segítőnek az árvízi védekezésben
való segítségüket. A határozatban módosítani kell Lőrincit, mert város. Valamint kimaradt a
Heréd - Nagykökényes Mezőgazdasági Szövetkezete, a rendőrség és a tűzoltóság.
Papp Ákos képviselő
Vasárnap ő is kint volt, amikor a gátat árvágták. Javasolja, hogy a Vízügytől kérjük a patakba
egy olyan mércét, mellyel nyomon lehet követni a patak vízállását. A Csillag utcában lévő híd
lábától is elhordta a víz a földet így majd azt is fel kell tölteni.
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Kómár József polgármester
A Vízügynek csak a 0 pontot kell megadni a többit meg lehet oldani úgy, hogy a híd lábát
feketére lefestjük, és 10 cm-ként bevonalazzuk.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, az árvízi védekezésről
szóló tájékoztatót és a vis maior igénylést szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
97/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2010.05.16-17-én lezajlott árvízi védekezésről szóló polgármesteri
tájékoztatót.
A vis maior igénybejelentéshez a Képviselő-testület nyilatkozza az
alábbiakat:
- A káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat intézményeire és a
tevékenységével kapcsolatos felelősségi károkra a Generali-Providencia
Biztosító Zrt-nél 2009.02.04-től fennálló vállalkozói vagyonbiztosítással
rendelkezik.
- a bejelentett orvosi rendelő épületén kívül az egészségügyi alapellátást
más, a tulajdonában lévő épületben nem tudja ellátni,
- saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem
tudja megoldani.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy
az árvízi védekezési és helyreállítási munkákhoz kapcsolódó felmért és
igazolt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk összegére a
8/2010.(I.20.) Kormányrendelet 3. § szabályai szerint megítélhető vis
maior támogatást igényeljék.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert,
intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

hogy

a

további

Határidő: 2010.06.21.
Felelős: polgármester, körjegyző
Kómár József polgármester
Az árvízi védekezésben részt vevők önzetlen segítségének köszönetéről szóló módosított
határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
98/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a
községet 2010.05.16-án ért árvíz védekezési munkákban önzetlen segítséget
nyújtó
o
o

Bereczki János herédi vállalkozónak,
Molnár Attila herédi vállalkozónak,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Petrik András hatvani vállalkozónak,
Lőrinci Város Önkormányzatának,
Jobbik Magyarországért Mozgalom herédi alapszervezetének,
Heréd-Nagykökényes Mezőgazdasági Szövetkezetnek
Hatvani Tűzoltóságnak
Hatvani Rendőrkapitányságnak
Nagykökényesi Polgárőr Egyesületnek
Soroksári Polgárőr Egyesületnek és
Heréd Község valamennyi polgárának.

Kómár József polgármester
A vis maior támogatással el nem számolható árvízi károk rendbetételére árajánlatok kérését
szavazásra teszi. Legyen a három felkért vállalkozó: Bereczki János, Molnár Attila, Petrik
András.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
99/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az árvízi védekezés során okozott károk
helyreállítására, a vis maior támogatással el nem számolható munkákra
árajánlatot kérjen
o Bereczki János herédi
o Molnár Attila herédi valamint
o Petrik András hatvani vállalkozótól.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert az árajánlatok megkérésére
és döntésre a Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
IV.

Napirendi pont

Tájékoztató a közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti ellenőrzéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Kistérség által küldött közművelődési stratégiájáról szóló előterjesztés elolvasásakor figyelt
fel arra, hogy a térség közművelődési feladatának elemzéséhez a szakfelügyelt ellenőrzéséről
készült jelentéseket használták fel. Heréden 2009.11 05-2010.02.05. között történt meg az
ellenőrzés, melynek a jelentése 2010. 03.16-án érkezett a Hivatalba. Mivel a törvény a
szükséges intézkedésekre 6 hónapot biztosít úgy gondolta, majd az országgyűlési választás és
zárszámadás után fogja elemezni és megtenni az esetleges észrevételeit. Sajnos a kistérségi
közművelődési stratégia ezek előtt átvette a jelentés anyagát, melyben több olyan pontot
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talált, mely véleménye szerint javításra szorult. Ennek kapcsán megkereste a minisztériumot
az ellenőrzéssel kapcsolatos több oldalas észrevételeivel.
Múlt héten ismét kint jártak a szakfelügyelettől Sajó Attila és Kary József és egyeztetésre
kerültek az általa tett észrevételek, melyeket maradéktalanul elfogadtak. Így elkészült a
módosított szakfelügyeleti jelentés. A határozat tartalmazza, hogy lépni kell az Államkincstár
felé, mert a feladat ellátás nem önálló intézményként működik, hanem az önkormányzat által,
ezért az intézményi Alapító okiratát vissza kell vonni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a közművelődési
feladatellátás szakfelügyeleti ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
100/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
Heréd Önkormányzata 2006-2009. vizsgálati időszakra vonatkozó
közművelődési feladatellátásának általános és részletes szakfelügyeleti
jelentését.
Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére, a közművelődési szintér kijelölése érdekében az
intézményi forma megszüntetésének előkészítésére, a helyi
közművelődési rendelet aktualizálására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2010.09.16.
V.

Napirendi pont

A HKKTT közművelődési stratégiájának elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző napirendi pontnál már elmondta, hogy a Kistérség közművelődési stratégiát küldött
elfogadásra, melyben a Herédre vonatkozó részt módosította a javított szakfelügyeleti
jelentésnek megfelelően. A módosított stratégiát kell a Képviselő-testületnek elfogadni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a kistérség
közművelődési stratégiájának elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
101/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a határozat
mellékletét képező „A Hatvani Kistérség rövidtávú kulturális stratégiája 2010151

2013” c. anyagot. A stratégiában felsorolt célokkal egyet ért, elfogadja azt,
megvalósulását támogatja.

-

-

-

A Stratégia mellékletében a Heréd községre vonatkozó megállapításokat a
javított közművelődési szakfelügyeleti jelentésnek megfelelően az alábbi
javításokkal fogadja el, kéri javítani:
2.1.6. Heréd
-25. oldal 2. bekezdése második mondata helyesen:
„Az önkormányzatnál, a körjegyzőségben, az iskolában, óvodában és a
kistérségi szintű szociális ellátásban mintegy 60 fő dolgozik.”
26. oldal. 1. Oktatás 1. mondata helyesen:
„Az iskolát – iskola fenntartási megállapodás alapján – Nagykökényes és
Kerekharaszt községgel közösen üzemeltetik. Az óvodát – szintén társulásban –
Nagykökényessel működtetik. „
- 27. oldal első sorban a pályázati támogatás mértéke helyesen: „ nyert 25
millió forintot”
27. oldal második bekezdéséből hatályon kívül kerül „ A Körjegyzőségben,
mint közművelődési feladatellátó szervezetben a szakmai tevékenységet a
szokásjog irányítja”, e bekezdés helyesen: „A közművelődési előadó intézkedik
a közművelődéssel kapcsolatos ügyekben, a közösségi színteret használók
önállóan szervezik tevékenységüket. Az információáramlás közvetlen és
személyes.”
- 27. oldal 4. Közgyűjtemények, múzeumok, tájházak második mondata
helyesen:
„A könyvtárosi teendőket a közművelődési előadó látja el.”
- 28. oldal második mondata helyesen: „ Az oldal karbantartását, frissítését
korábban a közművelődési előadó végezte, 2010. évtől külső cég látja el.”
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérségi
Társulást értesítse.
28. oldal 7. pont a Tájházról második mondata helyesen: ” Külső felújítása
LEADER pályázati támogatással történt meg.”
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérséget
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
VI.

Napirendi pont

TIOP interaktív táblák pályázat közbeszerzési döntéseiről
határozathozataláról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Az írásos előterjesztést a közbeszerzési konzorciumról mindenki megkapta, mely a
közbeszerzési döntések időpontjait is tartalmazza.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pályázatíró céggel történt legutóbbi találkozásukkor megkérte őket, hogy egy időrendi
tájékoztatást küldjenek részünkre. Ennek megfelelően a kiküldött anyag mellé azt is
mellékeltük.
152

Arról kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy kíván-e a Bíráló Bizottságba delegálni tagot
vagy sem, valamint a közbeszerzési eljárás Egyedi Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja,
mely szerint nem kell testületi határozat, elegendő a lezáró döntést a polgármesternek
jóváhagynia.
Juhász Istvánné képviselő
A Bíráló Bizottság tagjai szakemberek az ő véleményünket pedig nincs jogunk felülbírálni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kiküldött Egyedi Szabályzat szerint a közbeszerzési döntés aláírással megbízza a
Képviselő-testület a polgármestert, így további képviselő-testületi határozathozatalra nincs
szükség.
Kómár József polgármester
Egyetért Juhász Istvánné képviselő asszonnyal.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a TIOP közbeszerzési
eljárás Egyedi Közbeszerzési Szabályzatának valamint az önkormányzat nevében a
közbeszerzési döntésre jogosult személyének elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
102/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP Közbeszerzési Konzorcium
működése, továbbá „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése„ projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán
úgy dönt, hogy
1.

Tudomásul veszi az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmát, valamint
TED 2010/S 90-134982 számon a közbeszerzési eljárás megindítását;

2.

Elfogadja az egyedi közbeszerzési szabályzatot az előterjesztéshez csatolt
mellékletnek, továbbá annak megfelelő tartalommal, miszerint az Önkormányzat
nevében az eljárást lezáró döntést Kómár József polgármester jogosult meghozni;
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: a közbeszerzés ütemtervéhez igazodva, várhatóan 2010. július 16-19.
között

3.

Felkéri és megbízza a gesztorként eljáró Szolnoki Városfejlesztő Zrt-t, hogy a
szerződéskötési moratórium lejártával az ajánlati dokumentáció szerinti szállítási
szerződést az Önkormányzat nevében kösse meg:
Felelős: Szolnoki Városfejlesztő ZrtHatáridő: a közbeszerzés ütemtervéhez igazodva, várhatóan 2010. augusztus 9-én

4.

Fel kell készülni az eszközök átvételére a támogatási döntésszerinti feladat-ellátási
helyen, valamint az oktatás megtartására;
Felelős:Lőrincz Mária iskolaigazgató
Határidő: a szállítási szerződéshez és a szállító értesítéséhez igazodva, legkésőbb
2010. augusztus 31
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VII.

Napirendi pont

Kérdések, interpellációk, egyebek


Vámosgyörk csatlakozásáról Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Vámosgyörk szeretne tagja lenni a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melyhez minden társult önkormányzatnak hozzá kell
járulni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Vámosgyörk Heves
Megyei Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásának hozzájárulását szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
103/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás írásos előterjesztését, melyben
Vámosgyörk kéri a Társuláshoz való csatlakozásáról társult önkormányzatok
hozzájárulását. A Képviselő-testület hozzájárul Vámosgyörk Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásához.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap


ÉMÁSZ kedvezményes áramdíjáról

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
Az ÉMÁSZ-tól érkezett egy kedvezményes ajánlat, melyet a 2011-es évre is tudnak
garantálni. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy szeretne élni a felkínált lehetőséggel vagy
sem?
Juhász Istvánné képviselő
Mennyivel lesz kevesebb a számlán, ha elfogadjuk az ajánlatot?
Kómár József polgármester
Éves szinten 160 eFt-tal lesz várhatóan kevesebb az áramszámlánk.
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Juhász Istvánné képviselő
Az árajánlatban 2010. évben 16.40 Ft-ért kaphatjuk az áramot, de mi lesz akkor, ha mi ezt
elfogadjuk és az ár a 16,40 Ft alá esik? Mi akkor is 16,40 Ft-ot fogunk fizetni az áramért vagy
tudunk olyan határozatot hozni, hogy nagyobb mértékű árcsökkenés esetén nem tartunk
igényt a korábban elfogadott kedvezményre?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Természetesen a határozatban kiköthetjük, hogy milyen feltételek mellett vagyunk hajlandóak
elfogadni ezt a kedvezményes ajánlatot.
Kómár József polgármester
Az áramdíjakon az új Kormány most akar változtatni. Ezért nem javasolja, hogy elfogadja a
Képviselő-testület a mostani ajánlatot. Javasolja, hogy később térjük vissza rá.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2010. június 30-ig kell választ adnunk, addigra rákérdezünk mi az eljárás, ha az ár a
javaslatuk alá megy. Ha esetleg lesz rendkívüli ülés, akkor tud erről dönteni a Képviselőtestület.


LEADER IV. tengely „ Dallamfonó” pályázatról

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kómár József polgármester
A LEADER IV. tengely pályázatunkban még nem született döntés. Több településen már
megrendezésre kerültek azok a rendezvények, melyre pályáztak. Heréden a falunap 3 hónapon
belül megrendezésre fog kerülni így nincs értelme tovább várni a döntésre. Javasolja, hogy
lépjünk vissza vagy kérjünk halasztást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem javasolja a visszalépést, mert abban az esetben is ki kell fizetni a pályázatíró megbízási
díját. Van másik megoldás is, ha halasztást kérünk 1 évre.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kérjük halasztást az árvízre való tekintettel 1 évre. A falunapot saját erőből
fogjuk megvalósítani. Továbbá javasolja, hogy a falunapra ne hívjunk meg sztárvendéget,
hanem a helyi tánccsoportok és más helyi szervezetek bevonásával kerüljön megrendezésre.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a LEADER IV.
tengely „Dallamfonó” pályázat ügyében halasztás kérését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
104/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
ÚMVP IV. tengely keretében benyújtott LEADER „Dallamfonó” pályázatának
megvalósítására nyertesség esetén 1 év halasztást kér a települést ért árvízre való
tekintettel.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a halasztás érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a pályázati
projektmenedzsert értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értesítésre 15 nap
halasztás kérésére: értelem szerint


„Mária út”- i társulathoz való csatlakozásról

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A romániai csíksomlyói búcsúra tartó zarándoklat megkereste az önkormányzatot, hogy
csatlakozzunk hozzájuk. Tapasztalataik alapján a későbbiek során jelentős turista forgalmat
fog eredményezni, ha csatlakozunk a társulathoz. Egyetért az elképzeléssel csak az a kérdés,
hogy az önkormányzat mit vállal?
Samu Alfonzné képviselő
Az előterjesztés végében szerepel, hogy havonta 10.000 Ft-tal kell őket támogatni.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az árvízre való tekintettel ne csatlakozzon a társulathoz.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs a Mária-úthoz való
csatlakozásról szóló döntést szavazásra teszi azzal, hogy Heréd község jelenleg nem tud
csatlakozni.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
105/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mária-út”
zarándoklatról szóló előterjesztést, valamint az együttműködési megállapodás
tervezet és úgy határozott, hogy a települést ért árvízre való tekintettel nem tudja
az együttműködést vállalni.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az egyesületet
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap


Háziorvosi ügyeletről tájékoztatás

Kómár József polgármester
Az orvosi ügyeletet jelenleg kistérségi szinten a környező települések háziorvosai látják el. A
háziorvosok szeretnék az ügyeleti díjukat a kétszeresére felemelni. A Kistérség úgy döntött,
hogy nonprofit szervezetként kívánja tovább ellátni ezt a feladatot. Ebben az esetben a
törvényi előírásoknak megfelelően kell a háziorvosoknak ügyeletet teljesíteni az erre
meghatározott díjért.
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Szivárvány Családsegítő Szolgálat támogatási kérelméről

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Szivárvány Családsegítő Szolgálat megkeresésében megköszönte a Képviselő-testület
felajánlását laptop vásárlásra, de a saját keretein belül pályázat útján kívánják megoldani ezt a
vásárlást, mert a több önkormányzat közös vétele esetén elszámolási nehézség lenne. Így arra
kérnek bennünket, hogy biztosítsunk részükre további pénzösszeget nyomtatóhoz patron és
pendrive vásárlásához. A 2010. évi költségvetésben terveztünk 5.000 Ft-ot a Szivárvány
Családsegítő Szolgálatnak íróeszközökre.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy további 20.000 Ft-os támogatást biztosítson a Képviselő-testület a Szivárvány
Családsegítő Szolgálatnak.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány
Családsegítő Szolgálat támogatását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
106/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szivárvány Családsegítő Szolgálat kérelmét és úgy határozott, hogy részükre a
889924 Családsegítés szakfeladaton további 20.000 Ft előirányzatot biztosít
informatikai eszközök beszerzéséhez az általános tartalék terhére.
Az előirányzat módosítás rendelettel történő jóváhagyására a 2010. I. félévi
beszámoló keretében kerül sor.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Szivárvány
Családsegítő Szolgálatot értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap


Lőrincz Mária iskolaigazgató gyermeknapi kérelméről

Kómár József polgármester
Lőrincz Mária iskolaigazgató azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a
gyermekek részére egy-egy tábla csokoládéval járuljunk hozzá a június 12-én tartandó iskolai
gyermeknaphoz.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs a Lőrincz Mária
iskolaigazgató gyermeknapi kérését szavazásra teszi további 15.000 Ft biztosítására.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
107/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Herédi Általános Iskola gyermeknapi rendezvényhez 15.000,- Ft többlet
előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.
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Az előirányzat módosítás rendelettel történő elfogadására a 2010. I. félévi
beszámoló részeként kerül sor.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az intézményt
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap


Művelődési Ház beázásáról

Kómár József polgármester
Sajnos az esőzés a Műv. Házban is gondot okozott, mert beázik. A felújítás során a
bádogozási munkák alkalmával már jelezték, hogy az úgynevezett „Attika” fal sérült és
nagyobb esőzés esetén be fog ázni. A tetőszerkezet részleges javítása 100.000 Ft + Áfa-ba
kerülne ennyiért, vállalná el a Viktória Épker Kft.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Minden további nélkül a költségvetésben biztosított felújítási keretből a szakfeladaton
előirányzat pénzátcsoportosítással elvégeztethetjük a munkát, többletforrás nem szükséges.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a Műv. Ház
tetőszerkezetének javítási munkáinak elvégzésére vállalkozó megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
108/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár tetőszerkezetének javítási munkáinak
elvégzésével a Viktória Épker Kft. (Kartal)-t bízza meg 100.000 Ft + Áfa
összegben.
A Képviselő-testület a tetőszerkezet javítási munkáinak költségét a
910501közművelődésitevékenységek
szakfeladaton
lévő
előirányzat
átcsoportosításából fedezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap


Közbeszerzési összegzés elfogadásáról

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőnk elkészítette a 2009. évi közbeszerzési összegzőnket,
melyet a honlapra is fel kell tenni. A Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia az összegzést,
melyben rögzítjük, hogy hány eljárásunk volt 2009. évben, milyen eredménnyel.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs a 2009. évi
közbeszerzési összegzést elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
109/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásai összegzéseként az alábbi eljárásokat fogadja el és kéri közzétenni:
1.

Tárgy: Heréd Község Önkormányzata Heréden
1. rész Tájház felújítása
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása
3. rész: Iskola kerítés létesítése tárgyú közbeszerzési eljárása
nyertes pályázó: Viktória Épker Kft. (Kartal)

2.

Tárgy:Élelmezési nyersanyag beszerzés
I. Pékáru
II. Tejtermék
III. Sertéshús, marhahús termékek
IV. Baromfihús termékek
V. Felvágott termékek
VI. Zöldségfélék
VII. Mirelit termékek
VIII. Tojás
IX. Szárazáru
részek
nyertes pályázó:I., III.-VIII. rész tekintetében: Immofix. Kft.
(Budapest)
II. rész tekintetében:SZOLNOKTEJ- ’98 KFT.
IX. részre: eredménytelen

3. Tárgy: Heréd Község Önkormányzata „Heréden ravatalozó magas tető építés és külső
felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárása
nyertes pályázó : ÉPKOMPLEX KFT (Gödöllő)
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozat és a Kbt. előírásainak
megfelelő összegzés közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal


Intézményvezetői álláspályázatokról tájékoztatás

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kiírt pályázatokra eddig egyetlen igazgatói külsős pályázat érkezett. A pályázatok
benyújtási határideje június 4.
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Parkolók építésével kapcsolatban tájékoztatás

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Somfai Péter tervező megküldte részünkre az ABC előtti parkolóról készült tervrajzot és azt
kérdezi, hogy véglegesíthető-e ebben a formában, vagy esetleg a Képviselő-testület kíván
rajta változtatni.
Körjegyző asszony felolvassa Somfai Péter levelét és körbe adta a tervrajzot.
Kómár József polgármester
A terveknek megfelelően további 20 autó tud kényelmesen leparkolni az ABC és a butikok
előtt.
Mivel észrevétel nincs, Somfai Péter tervezőt tájékoztatjuk, hogy nem kíván a terveken
változtatni a Képviselő-testület.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azt is kérdezi. Hogy jó-e az aszfaltburkolat, vagy viacolor-e az igény?
A Képviselő-testület egyet értett az aszfaltburkolattal.


Közterület elnevezéséről

Körjegyző asszony felolvassa Homor László közterület elnevezéséről szóló levelét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az említett terület a rendezési terv alapján nem közterület besorolású hanem beépítetlen
terület, így azt első lépésként közparkká kell minősíteni, majd ezt követően lehet nevet adni a
parknak.
Samu Alfonzné képviselő
Mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az eljárás díja a földhivatali eljárási díj, ami 6.500 Ft lehet.
Kerestély Gyula képviselő
A mostani elnevezésénél minden név jobb lenne.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a közterület
elnevezését megelőző átminősítés elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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110/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület elnevezésének
előkészítése érdekében a kizárólagos tulajdonában lévő 7839 m2 nagyságú, 65.
hrsz.-ú jelenleg „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlana „közpark” területté
átminősítését határozza el, mellyel a területet törzsvagyoni körbe sorolja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a földhivatali eljárás
megindítására.
Felkéri a Testület a polgármestert, hogy a Trianoni emlékműnek helyet adó
közpark hivatalos elnevezése érdekében a helyi társadalmi szervezetektől,
intézményektől és a lakosságtól javaslatokat kérjen és azokat a terület
átminősítését követően döntésre a Képviselő-testület elé terjessze.
Felkéri a Testület a körjegyzőt, hogy az ingatlan vagyonkataszteri átsorolásáról
gondoskodjon.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2010.09. 13 Kt. ülés


Ifjúsági és Táncsics utcák útjairól

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Költségvetésünkben biztosított előirányzat alapján Lőrincz Lajos műszaki ellenőr ezeknek az
utcáknak a felmérését is elkészítette, mely alapján vizes makadám út építését javasolja
megfelelő árkok kiépítésével. Ezt a munkát csak akkor tudjuk elvégezni, ha az árvízi
helyreállítási munkákon túl vagyunk és látjuk, hogy maradt-e rá pénz.
Ilkó Tóth Andrásné képviselő
Az Ifjúság utcában az új építési házaknál elegendő lenne egy kocsi kavics is, mert jelen
pillanatban járhatatlan az a szakasz még autóval is.


Óvodai vizesblokk felújítására kivitelező kiválasztásáról

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A belső ellenőrünktől és a Perfectus közbeszerzési tanácsadótól is kért írásos véleményt, hogy
az elnyert óvodai infrastrukturális pályázatunk és a benyújtott ÉMOP pályázatunk
összeszámítás köteles e, mert abban az esetben az elnyert óvodai mosdó kivitelezésre
közbeszerzést kellene kiírni. A megérkezett írásos vélemények alapján az ÉMOP
pályázatunkat egyrészt még nem bírálták el, másrészt nem azonos az elvégzendő munka sem.
Így ennek tudatában az előző ülésen a Képviselő-testület által felsorolt öt vállalkozótól
kértünk árajánlatot. Mindenki árazatlan költségvetést kapott, melyet a mai napig kellett
visszajuttatni. A beérkezett árajánlatokat iktattuk, de nem bontottuk fel. A felkért vállalkozók
közül egyedül Kapuszta Mihály nem adott árajánlatot.
Körjegyző asszony felbontja a benyújtott árajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Zagyva-Bau Kft. árajánlata 2.475.515 Ft, a Viktória Kft. árajánlata 2.680500 Ft, Svejk és
Társa Kft. 2.470.083 Ft és Bereczki és Társa Kft. 2.749.789 Ft.
Kómár József polgármester
Felkéri Egyed János alpolgármestert, hogy szakmai szemmel nézze át a beérkezett
árajánlatokat és utána mondjon véleményt a beérkezett árajánlatokról tartalmuk azonos-e.
Egyed János alpolgármester
Összehasonlította a benyújtott ajánlatok egyes tételeit.
A Svejk és Társa Kft. árajánlata a legkedvezőbb, mely szakmai vonatkozásában is helytálló.
Kerestély Gyula képviselő
Az alapanyag minőségére is kell figyelni, hogy minőségi munkát tudjuk csináltatni. Ha
mindennek megfelel, akkor az ő ajánlatát kell elfogadni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Eltérés főleg a munkadíjból adódik és a beszerzett anyag árából is.
Kómár József polgármester
A műszaki ellenőrzéssel Tóth János műszaki ellenőrt javasoljuk megbízni 80.000 Ft + Áfa
összegért azzal a kikötéssel, hogy három naponta kérünk bejárást.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs az óvodai vizesblokk
felújítására kivitelező kiválasztását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
111/2010.(V. 31) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése”
pályázati támogatással megvalósuló Herédi Napközi Otthonos Óvoda
székhely intézményében a gyermek vizesblokkok felújításával a
beérkezett ajánlatok közül azonos műszaki tartalom mellett a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Svejk és Társai Kft. (Hatvan)–t bízza
meg árajánlata szerinti tartalommal 2.470.083 Ft (azaz: kettőmillió
négyszázhetvenezer-nyolcvanhárom) díjazásért, mely az ÁFA-t is
tartalmazza.
A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a LX –
KOMFORT Bt.( Hatvan, képviseli: Tóth János) bízza meg 3
naponkénti helyszíni ellenőrzéssel 80.000 Ft + Áfa díjazásért.
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A Képviselő-testület a felújítás és műszaki ellenőrzés költségeit
2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: szerződés kötésre: 30 nap
munka elvégzésére:2010.08.01.
értesítésre: 15 nap
Kerestély Gyula képviselő elhagyta az ülést a Képviselő-testület létszáma 10 főről 9 főre
csökkent. A polgármester 7 perc szünetet rendelt el.


VELO túráról tájékoztatás

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a VELO túrával kapcsolatban és felolvassa a megküldött
levelüket, megmutatta a kapott emléklapot. Elmondta, hogy Pünkösd vasárnap
mozgáskorlátozott lovasok részvételével zajló túra résztvevői keresték fel Herédet. Az iskola
tornatermében szálltak meg, megvendégeltük őket. Az árvízre tekintettel látnivalóként
Nagykökényesre lovagoltak át, ahol megnézték a Könyvtárban a régészeti kiállítást és a
templomot is. A lovakat a Hivatal udvarán szállásoltuk el.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, megköszönte a
részvételt és a nyilvános ülést bezárta Zárt ülés következik.

Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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