91-13/2010.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án 18 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Határozat száma:
152/2010.(VIII.16.)
153/2010.(VIII.16.)
154/2010.(VIII.16.)
155/2010.(VIII.16.)
156/2010.(VIII.16.)
157/2010.(VIII.16.)
158/2010.(VIII.16.)

Tárgy:
Településszerkezeti terv módosításáról
HVB tagok újraválasztásról
Előirányzat átcsoportosításról
Tarcsi-völgyi gát megerősítésére kivitelező kiválasztásáról
Immofix Kft. szerződés módosításáról
Dr. Kurpé László szerződés módosításáról
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázatról

Rendelet száma:
8/2010.(VIII.17.)

HÉSZ módosításáról

Tárgy:

2010. augusztus 31.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-13/2010.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2010. augusztus 16 -i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, 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 Képviselő-testület határozatképes, mert a
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Ilkó Tóth Andrásné képviselő asszony nem
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Javaslatot tesz a napirend módosítására. A kiküldött meghívóval ellentétben előbb nyilvános üléssel
kezdünk és utána lesz zárt ülés. A nyilvános ülés anyaga kiegészül egy napirendi ponttal, mely
keretében a kiküldött írásos előterjesztés szerint a Tarcsi-völgyi gát megerősítésére kivitelező
kiválasztása kerül megtárgyalásra. Ezt követi az „Egyebek, interpellációk” napirendi pont.
Megkérdezi a képviselőktől, hogy van más javaslat a napirend módosítására? Mivel nincs a
napirend módosítására tett javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület a módosított napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan
egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Rendezési terv módosításának elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A rendezési terv módosítására a HB-TRADE Kft. (Érd) gombatermesztő üzem építési szándéka
miatt került sor, melynek feltétele volt, hogy Gk.-s (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet)
besorolású legyen az a terület, ahová majd az üzem épül. Az Egri Építész Iroda el is végezte a
szükséges feladatokat, melynek megfelelően kiküldésre került az előterjesztés. Az előterjesztés
mellékleteként mindenki megkapta az újjá rajzolt területek térképét.
Az ülés előtt Kovács József képviselő úr és Baranyi Gábor helyi lakos mezőgazdasági
földtulajdonosok megkeresték őt, hogy a rendezési terv módosításában az ő földjeikre rárajzolták az
ún. „kiszolgáló utat” 16 méter hosszúságban. Úgy vélik, hogy az ő mezőgazdasági érdekeltségüket
ez az út sérti. Az út a Sportpálya után tervezett lakóövezetet szolgálná ki.
Elmondta nekik, hogy a rendezési terv csak egy lehetőség, mely nagy valószínűséggel nem fog
teljes egészében megvalósulni. Kovács József képviselő úr és Baranyi Gábor úr jelenlétében
felhívta Fohl Károly urat - aki a terveket készítette – ő is megerősítette az általa mondottakat. Ha
mégis sor kerülne arra, hogy az út a két tulajdonos földjén kerülne kiépítésre, akkor az
önkormányzatnak a kisajátításért azonnali kártalanítást kellene fizetnie. De az önkormányzat
egyáltalán nem szeretne élni ezeket a lehetőséggel. (Behozta a 2004-ben elfogadott rendezési tervet,
melyen megmutatta a Képviselő-testületnek a mostani rendezési tervnek megfelelő változásokat.)
A Képviselő-testület által elfogadott rendezési terv alapján a vállalkozó már be tudja nyújtani az
építési engedély iránti kérelmét.
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Kómár József polgármester
A napokban beszélt a vállalkozóval, aki közölte vele, hogy nyert a pályázata.
Papp Ákos képviselő
Közműveket és a közutat ki fogja kiépíteni?
Kómár József polgármester
A közművesítést a vállalkozónak, a közutat pedig az önkormányzatnak kell kiépítenie.
Kerestély Gyula képviselő
A rádióban hallotta, hogy az árvíz során sok helyen a legnagyobb gondot az jelentette, hogy olyan
helyekre adtak ki építési engedélyt ház építésre, mely területek korábban árterületek voltak. A
gombaüzem esetében lehetséges-e, hogy nem kapja meg az építési engedély az új szigorúbb
feltételek alapján?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem lehetséges, mert a hatvani Építésügyi Hatóság a véleményezéskor jelezte azokat a feltételeket,
melyeket az építési engedélyhez biztosítania kell a vállalkozónak. Az önkormányzat által a Tarcsivölgyi megerősített gát is azt a célt szolgálja, hogy többet Herédet ne érje árvíz.
Egyed János alpolgármester
Az építési engedély kiadásakor az eljáró hatóságnak kell tekintettel lenni erre az eshetőségre.
A Táncsics utcában Muhari Zoltánék is megkapták a pinceépítésre az engedélyt, a mostani árvízkor
teljesen víz alatt állt a pincéjük.
Kómár József polgármester
Igaza van az alpolgármester úrnak. Amikor megtudta annak idején, hogy Muhari Zoltán pincét épít
a háza alá, felkereste és elmondta neki, hogy nem szabad oda pincét építeni.
Kerestély Gyula képviselő
Ha a vállalkozó eláll a tervétől, ki fogja kifizetni a rendezési terv módosításának a költségeit?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mindenképp ki kell, hogy fizesse a rendezési terv módosítás költségeinek 50 %-át, mert év elején
erre vállalt kötelezettséget az aláírt megállapodásban.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jegyzőkönyvbe a mezőgazdasági földtulajdonosok nyilatkozatát is belefoglaljuk, mely szerint
nem kívánják lakóterületté nyilvánítani földjeiket.
Kómár József polgármester
Mivel nincs kérdés, vélemény a rendezési terv módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen szavazattal, valamint 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
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152/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes egyeztetések alapján a
143/2004. (XII.20.) határozatával elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak
szerint módosítja:
A 033/28 helyrajzi számú teleknek a kb. 2,9 hektár nagyságú belterületbe vonható
részén a terület-felhasználás falusias lakóterületről kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területre módosul.
A Sport utca – Kápolna utca – Heréd-patak – tervezett belterületi határ által határolt
tömbben kialakított új falusias lakóterület feltáró útjainak nyomvonala a módosított
településszerkezeti terv szerint módosul.
A Kápolna utca és Sport utca sarkán lévő kápolna 781 helyrajzi számú telkének
terület-felhasználása településközpont vegyes területről falusias lakóterületre
módosul.
A határozat melléklete az MT-1 jelű „Heréd településszerkezeti tervének
módosítása” c. tervlap.
Heréd Településszerkezeti Tervének a módosított területre vonatkozó része hatályát
veszti.
Kómár József polgármester
A rendezési terv HÉSZ munkarész módosításáról szóló rendelet tervezetet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen szavazattal, valamint 2 tartózkodással a következő
rendeletet hozza:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010.(VIII.17.) önkormányzati rendelete
Heréd helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében,
a törvény 8. §-ában foglalt rendezési elvek figyelembe-vételével a Heréd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2004. (XII. 30.) rendeletével jóváhagyott Heréd helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (a továbbiakban HÉSZ) rendelete módosításáról az
előírt kötelező egyeztetési eljárást követően a következőket rendeli el:
1.§

A HÉSZ A telekalakítás és az építés engedélyezéséről szóló 4. § (5) bekezdés helyére a
következő rendelkezés lép:
(5) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei telekalakítási terv, terület-előkészítés,
vízrendezés, előközművesítés hiánya miatt nem biztosítottak, az új épület építése a fenti
munkák elvégzésének és a közműrendszerre való rákötés lehetőségének igazolásával
engedélyezhető. Használatbavételi engedély csak a szükséges teendők elvégzése után és a
közműrákötések kiépítésével adható. Pinceszint építése csak talajmechanikai
szakvéleményben bizonyítottan alacsony talajvízszintű telkeken engedélyezhető.

2.§

A HÉSZ Lakóterületekről szóló 7. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal:

„7. § (3)

d)

Lf

SZ
5,5

25
2500

jelű építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület
2500 m2 , a telek területének legfeljebb 25%-a építhető be
szabadonálló beépítési mód szerint, legfeljebb 5,5 m
építménymagasságú épülettel. A zöldfelület a telek területének
legalább 50%-a legyen.”

3.§ A HÉSZ Gazdasági területekről szóló 9. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi c) ponttal:
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„9. § (4)

c)

Gk

4.§

SZ
7,5

50
5000

jelű építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület
5000 m2 , a telek területének legfeljebb 50%-a építhető be
szabadonálló beépítési mód szerint, legfeljebb 7,5 m
építménymagasságú épülettel. A zöldfelület a telek területének
legalább 25%-a legyen. A lakóterületek felőli oldalakon a
telekhatár belső oldalán védőfasorokat kell telepíteni.”

A HÉSZ Közművekről szóló 13. § (14) - (15) bekezdése helyére a következő új rendelkezés
lép:
(14) A belterület védelmére a külterületi földek felől övárok rendszer építendő.
(15) Az újonnan beépítésre szánt területek tényleges beépítése előtt, vagy azzal egy időben a
terület vízrendezését meg kell oldani, és a csapadékvíz elvezetést a többi közművel együtt ki
kell építeni.

5.§

Záró rendelkezések
(1) E rendelet az elfogadását követő 60. napon (2010. 10.15.–én) lép hatályba.
(2) A módosítással érintett területen a rendelet mellékletét képező MSZ-1 tervlapot kell
alkalmazni.
(3) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
II. Napirendi pont
HVB tagok újraválasztása

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A törvényi előírásnak megfelelően augusztus 22-e előtt újra kell választani a HVB tagokat. SZSZB
tagok újraválasztása a Képviselő-testület 2010.02.11.-i ülésén további 4 évre már megtörtént.
Levélben megkerestük az SZSZB tagokat és kértük őket, hogy jelezzenek vissza, ha várható
hozzátartozó indulása polgármesterként vagy képviselőként, mert ebben az estben nem lehet a
Szavazat Számláló Bizottság tagja. SZSZB tagok közül mindenki visszajelezett, mely alapján
senkinél nem áll fenn az összeférhetetlenség. A delegáltakkal a keretlétszám várhatóan meg lesz, de
ha mégsem akkor a póttagok behívhatóak lesznek.
A 4 évvel ezelőtti HVB tagok közül ketten kiestek, mert Faragóné Kiss Zsuzsanna már nem helyi
lakos, Báti Lajosné pedig párt tagja lett. Ennek megfelelően két új tagra volt szükségünk. Nemesné
Magasvári Aranka tanárnőt és Kis-Vargáné Juhász Mártát kérte fel az összeférhetetlenségi
szabályokra is tekintettel. A megválasztott Helyi Választási Bizottságnak - ha jelölt lesz- 2 naponta
kell üléseznie egészen szeptember 3-ig, mert ez az ajánló szelvények leadásának utolsó határideje.
Ez a választás szakmailag nehezebb lesz a tavaszi országgyűlési választástól és eredmény is később
várható. Az önkormányzati választással kapcsolatban a hirdetmények már kihelyezésre kerültek a
faluban több helyen valamint a következő Hírmondóban is tájékoztató cikk fog megjelenni a
lakosság részére.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a HVB újraválasztásáról
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
153/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyző, mint a Helyi
Választási Iroda Vezetője előterjesztésére a választási eljárásról szóló mód. 1997. C.
tv. 23. §. (2) bekezdése alapján
A Helyi Választási Bizottságába
1.
2.
3.
4.

Kis-Vargáné Juhász Márta
Heréd, Rákóczi út 75. szám alatti lakost taggá,
Nemesné Magasvári Aranka
Heréd, Rákóczi út 124. szám alatti lakost taggá,
Szecskő Gyuláné
Heréd, Rákóczi út 158. szám alatti lakost taggá,
Kissné Juhász Erika
Heréd, Kökényesi út 44. szám alatti lakost póttaggá.

VÁLASZTJA MEG.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az újraválasztott HVB tagjai
eskütételéről és az alakuló ülés lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős: Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Határidő: 2010.08.30.
III. Napirendi pont
Előirányzat átcsoportosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A polgárőrség az árvízre való tekintettel lemondott a részükre biztosított támogatásról. Pályázati
úton sikerült támogatást nyerniük, ez elegendő működésükre. A Herédi Népdalkórus által tervezett
kórustalálkozóra biztosított 250.000 Ft sem került felhasználásra, mert ez évben nem került
megrendezésre a találkozó az árvízre való tekintettel. De már jelezték, hogy előzetes számításaik
alapján elkötelezettségeiknek megfelelően további támogatásra lenne szükségük. Továbbá jelezték,
hogy megérkezett részükre a végzés, mely alapján bejegyzett egyesületnek lettek nyilvánítva és
önálló számlájukra kérik a megítélt támogatásból még fel nem használt pénzt.
Kómár József polgármester
Pusztainé Ilike már jelezte, hogy túlléptünk a 2010-es évben tervezett benzinre szánt
előirányzatunkat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valóban túlléptünk a benzinre szánt előirányzatot, de azért is, mert itt szerepel az árvízi
védekezéskor a szivattyúkhoz a lakosság és a tűzoltók részére biztosított benzin mennyiség is,
melynek 70 % -át a vis maior igénylés elszámolásakor vissza fogunk kapni.
Kovács József képviselő
A pálya mögött lévő területünkön miért nincs levágva a fű?
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Kómár József polgármester
Mert olyan kemény ott a fű, hogy egyszerűen nem viszik a gépeink. Még a traktor sem bírja
levágni.
Papp Ákos képviselő
Az 5 db lámpatest hova kerül felhelyezésre?
Kómár József polgármester
2 db kell az Ifjúság útra, 1 db a Kossuth utcába, 1 db a Táncsics utcába és 1 db a Tabán utca
sarkára. Egy padot biztos, hogy kell vásárolni, mert már több lakos is jelezte, hogy a Kökényesi úti
buszmegállóban szükség lenne rá.
Kerestély Gyula képviselő
A herédi Polgárőrség működik még? Mert már azt hallotta több helyről is, hogy meg fog szűnni.
Kómár József polgármester
Mivel a Cégbíróságnak az elnöki poszton történő változások nem lettek megfelelően jelentve így
megtudta, hogy hivatalosan még mindig ő az egyesület elnöke. Jelen pillanatban energiatakarékosan
működik a polgárőrség. Hívják őket több helyre is, ahol rendezvények vannak, jó a kapcsolatuk a
rendőrséggel is.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy ideiglenesen kinevezett új KMB-se is van a falunak.
Az új KMB-s már járt nála a Hivatalban. Erre majd az egyebekben vissza fogunk térni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előirányzat átcsoportosításról szóló határozati javaslatban most módosítás nem történt. Majd
szeptemberben visszatérünk üzemanyagra a még szükséges előirányzat átcsoportosításra.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az előirányzat
átcsoportosításról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
154/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Közművelődési tevékenységek és támogatások szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Civil szervezetek működési támogatása szakfeladat
előirányzata megemelésre kerül
2. Közművelődési tevékenységek és támogatások szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka megemelésre kerül
3. Város és községgazdálkodási szolg. szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Közvilágítás szakfeladat
előirányzata megemelésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka megemelésre kerül
4. Általános Iskolai tanulók oktatása szakf.
Előirányzata csökkentésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka megemelésre kerül

110.000 Ft
110.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
330.000 Ft
300.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
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5. Civil szervezetek működési támogatása szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka megemelésre kerül
6. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakf.
Előirányzata megemelésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka csökkentésre kerül
7. Város és községgazdálkodási szolg. szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka megemelésre kerül
8. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása. szakfeladat
előirányzata csökkentésre kerül
Zöldterület kezelés szakfeladat
Előirányzata megemelésre kerül
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakf.
Dologi kiadásainak előirányzatát csökkenti
Beruházási kiadásainak előirányzatát megemeli

100.000 Ft
100.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
38.000 Ft
38.000 Ft

130.000 Ft
130.000 Ft

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

IV. Napirendi pont
Tarcsi-völgyi gát megerősítésére kivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előző ülések alapján a SZÉ-GÉ Kft-től és a TÉR- KŐÚT Kft.-től kért árajánlatot, mely
benyújtott árajánlatok alapján a SZÉ-GÉ Kft. ajánlata a kedvezőbb. A SZÉ-GÉ Kft. az árajánlata
mellé küldött egy nyilatkozatot, melyben a munka elvégzéséhez szükséges tereprendezést ingyen
vállalja.
Papp Ákos képviselő
Az árajánlatokban konkrétan szerepelnek az elvégezendő munkák?
A körjegyző asszony felolvassa a SZÉ-GÉ Kft. által benyújtott árajánlatot.
Kómár József polgármester
Ha a gát megerősítése elkészül, akkor ott egy nagy vízfogadó terület lesz, mely a határból érkező
vizet bírja fogadni. Ezáltal megakadályozzuk, hogy a májusi árvízhez hasonló árvíz érje a falut a
későbbiek folyamán.
Visontaiék előtt az ún. „cigánygödör”-ben lévő vizet szakszerűen el kell vezetni a patakba. A
munka elvégzéséhez szakember segítségét kell kérni, melynek alapján meg lehet kérni az
árajánlatokat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A talajterhelési számlánkon lévő 6 MFt-ot már az árvízi védekezéshez felhasználtuk. A gát
megerősítésének költsége így már az út- és járda felújításra tervezett előirányzatból kerülhet
kifizetésre, melynek következtében ezen az előirányzaton lévő 4 MFt nagy része is felhasználásra
kerül. Ennyiben módosulna a határozati javaslat.
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Egyed János alpolgármester
Még mindig magas a talajvíz az ún. „Cigánygödör” egy részén, így az egyetlen megoldás az lehet,
ha a vizet elvezetjük a patakba.
György Istvánné képviselő
A probléma abból is adódik véleménye szerint, hogy a terület a lejtése nem egyenletes.
Kómár József polgármester
Így igaz. Ezért ha a vizet a Csillag utcai kertek alá el tudjuk vezetni, akkor onnan már szivattyúval
is át tudjuk emelni a vizet a patakba. Hamarosan az önkormányzatnak is kell vásárolnia legalább
egy darab szivattyút.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Műszaki ellenőrzést Lőrincz Lajos fogja elvégezni, mennyiért vállalja az ellenőrzést?
Kómár József polgármester
80.000 Ft-ért vállalta a műszaki ellenőrzést.
Samu Alfonzné képviselő
Ha a medret kitisztítjuk az a kőhídról látni lehet?
Kómár József polgármester
Nem lehet látni. Jelen állapotában teljesen fel van az a terület iszapolódva.
Papp Ákos képviselő
A Csillag utcánál lévő átfolyót most érdemes lenne megnézni. Hatékony eredményt akkor érünk el
azon a területen, ha legalább 20-30 cm-rel lejjebb kerülne a cső, de az nagyon nagy munka lenne.
Kómár József polgármester
Nem beszélve arról, hogy ahhoz már a Vízügy engedélye is kellene.
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Tarcsi-völgyi gát
megerősítésre kivitelező kiválasztását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:
155/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Tarcsi-völgyi gát megerősítésével és a vízelvezető árok tisztításával SZÉ-GÉ
Trans Kft t (Kerekharaszt - képviseli: Szénási Géza) bízza meg az árajánlata
alapján bruttó 2.867.000,-Ft vállalkozói díjért az út- és járdaépítésekre,
felújításokra tervezett 2010. évi előirányzat terhére.
A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt.
(Karancskeszi)-t bízza meg 80.000 Ft díjazásért a 2010. évi költségvetésben
biztosított előirányzat terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2010. augusztus 17.
munka befejezésére: 2010.augusztus 31.
Felelős: Kómár József polgármester
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V.

Napirendi pont

Kérdések, interpellációk
 Immofix Kft. szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi évben élelmiszer árubeszerzésre kiírt közbeszerzésünk sikeres volt, melynek alapján az
egyik beszállítónk a közbeszerzésben jártas Immofix Kft. volt.
Levélben megkerestek bennünket, melyben azt kérték, hogy módosítsuk a zöldségfélékre kötött
szerződésünket. A közbeszerzési szerződésünk erre egy évben egyszer lehetőséget biztosít. Az
emelést a piaci árak rendkívüli emelkedése indokolta. A mai napon újabb levélben jelezték, hogy a
pékáru árait is kívánják emelni. A másik nyertes beszállítónk a Szolnoktej Kft. is jelezte, hogy
kívánja emelni az árait, de annak mértéke nem rendkívüli, csak az infláció mértéke szerinti.
A zöldségfélék áremeléséről kikérte az óvoda véleményét is, hiszen napi szinten ők tartják a
kapcsolatot a beszállítóval. Korábban már többször volt probléma a szállított zöldségfélék
mennyiségével és minőségével. Az óvodai vélemény alapján a piaci árak is folyamatosan
emelkednek így a kérelem indokolt. Az emelés mértéke az, ami véleményünk szerint magas. De azt
is el kell mondani, hogy a szállítási szerződésben szereplő árak éves árak, mely alapján egész évben
átlagáron kerülnek a zöldségfélék megvásárlásra.
Megkérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt és György Istvánné képviselő asszonyt,
hogy kívánják kiegészíteni az általa elmondottakat?
György Istvánné képviselő
Az Immofix Kft. az inflációnak megfelelően már emelte az árait. Sokat érdeklődtek és számoltak a
beszerzett információk alapján és arra a következtetésre jutottak Oraveczné Samu Gyöngyike
óvodavezetővel, hogy az áremelkedés jogos csak az emelés mértéke túl magas.
Kómár József polgármester
Van mód arra, hogy alkudjunk a felkínált árakból?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, van rá lehetőség. A szerződéstől eltérő ár módosításához képviselő-testületi döntés szükséges,
melyben a mértékét kiköthetjük.
György Istvánné képviselő
A legnagyobb problémánk, hogy kötöttek az áraink és így az akciós termékekből nem tudunk
vásárolni. Valamint, hogy az ÁNTSZ előírásainak megfelelő változatos menüt kell a gyermekeknek
biztosítani, sok zöldséggel és gyümölccsel. Továbbá az áremelések miatt a nyersanyagnormánkat is
emelni kell, melyre úgyszintén egy évben csak egyszer van felülvizsgálati lehetőség.
Kómár József polgármester
Köszönjük a tájékoztatást és javaslatot kér az áremelkedés mértékére?
György Istvánné képviselő
Javasolja, hogy a megküldött új javaslatukat átlag 5 %-al csökkentett mértékben fogadjuk el.
A körjegyző felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Immofix Kft. szerződés
módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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156/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Immofix
Kft. (Budapest)-től az előre nem látható, rendkívüli időjárás miatti piaci viszonyok
romlása indokkal 2010.08.05.-én a zöldségfélékre, valamint 2010.08.16.-án a
pékáru és malomipari termékekre küldött soron kívüli áremelési kérelmeit.
A közétkeztetést biztosító óvodai konyha élelmiszer beszerzésére nyertes
közbeszerzési ajánlatuktól eltérően kért ármódosításokat - a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda vezetője és élelmezésvezetője véleményére is figyelemmel - azzal a
feltétellel tudja a Képviselő-testület elfogadni, hogy az ajánlott áraikból átlagban 5
%-ot le kell vonni.
Felhatalmazza a Képviselő-testület az óvodavezetőt és a polgármestert a határozat
szerinti csökkentett mértékű áremelési egyeztetésre és a szerződésmódosítás
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az Immofix Kft.-t
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap


Dr. Kurpé László háziorvos szerződés módosítás iránti kérelméről

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Kurpé László háziorvos azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Laszter Bt. által
2002 óta ellátott háziorvosi és iskolaorvosi feladatot ezentúl a Brill 60 Kft. vállalkozása keretében
szeretné ellátni. A módosításhoz szükséges a Képviselő-testület beleegyezése. A szerződés
tartalmában nem történik változás csak a szerződő fél ezentúl a Brill 60 Kft. lesz, mely szeptember
1-jétől lenne érvényben.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Dr. Kurpé László
háziorvos szerződés módosítási kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
157/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Kurpé
László háziorvos szerződés módosítás iránti kérelmét, mely alapján szeptember 1jétől az eddigi LASZTER Bt. keretein belüli feladatellátás helyett a BRILL 60 Kft.je (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 35.; ÁNTSZ eng.száma: 1976-9/2009)
keretében kívánja a háziorvosi és iskola egészségügyi ellátást végezni.
A Képviselő-testület hozzájárul a feladatellátó szervezeti keretekben történő
módosuláshoz azzal a feltétellel, hogy a háziorvos személyében, a rendelés helyében
és idejében módosulás nem történhet.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozatnak megfelelő
feladatellátási szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
A polgármester 7 perc szünetet rendel el.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző sürgős ügy miatt távozik az ülésről. Felkérte
helyettesítésére Terényiné Dencs Mária igazgatási főelőadót.
Terényiné Dencs Mária ig. főelőadó megérkezett az ülésre.
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 Közterület elnevezéséről
Kómár József polgármester
Korábbi képviselő-testületi döntött értelmében az ún. „Cigánygödör”-t közterületé nyilváníttatjuk.
A közterület elnevezésére több herédi civil szervezetet is megkerestünk, hogy tegyenek javaslatot.
Javaslat a Jobbik herédi alapszervezetétől érkezett Nemzeti Emlékpark elnevezésre. A közterület
elnevezéséről a szeptemberi ülésen fog a Képviselő-testület dönteni. Megkérdezi a képviselőktől,
hogy egyetértenek-e a Jobbik herédi alapszervezet javaslatával?
Orbán Gábor a Jobbik herédi alapszervezet vezetője
A szervezet azért javasolta a Nemzeti Emlékpark nevet, mert azon a területen további emlékszobor
helyezhető el pl.: az 1956-os forradalom emlékére is.
 Jobbik megkeresése a temetőben háborús sírok rendbetételéről
Kómár József polgármester
A temetőben I. világháborúban elesett katonák elhanyagolt sírjait szeretnék rendbe tenni. Az
elképzelésnek különösebb akadálya nincsen.
Orbán Gábor Jobbik herédi alapszervezetének vezetője
A benyújtott levél mellékleteként fotókat is készítettek az elhanyagolt sírokról. Természetesen ez
nem csak egyszeri felajánlás, hanem a rendbetétel után folyamatosan ők gondoznánk ezeket a
sírokat.
 Jobbik Családi Nap rendezvényről
Kómár József polgármester
A Képviselő-testület döntése értelmében augusztus 20-án nem rendez falunapot az önkormányzat.
A Jobbik herédi alapszervezete azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy augusztus 29-én
szeretne rendezni Családi Napot, melynek keretében gyermekek részére szerveznének különböző
programokat. A Családi Nap keretében a lakosság részére paprikás krumplit főznének. A
rendezvény lebonyolításának az önkormányzat részéről nincs semmilyen akadálya, a Műv. Ház
melletti közparkot rendelkezésre bocsátjuk.
 KMB –sel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Az ülés előtt Kerestély Gyula képviselőtől megkérdezte, hogy szeretné-e, ha a rendőrkapitány
eljönne az ülésre és tájékoztatást adna Novák Eszter ügyében? A képviselő úr nem tartott igényt a
lehetőségre. A volt KMB-s ügyével kapcsolatban érkezett a Hivatalba egy tájékoztatás, melyet
ismertet a Képviselő-testülettel. A rendőrkapitány tájékoztatta, hogy Herédnek van ideiglenesen
kinevezett KMB-se, aki a napokban bent járt a Hivatalban.
György Istvánné képviselő
A faluban hetente többször lehet látni, hogy a rendőrség járőrözik.
Egyed János alpolgármester
Az új megbízott nem tervezi, hogy Herédre költözik?
Kómár József polgármester
Tetszik az új megbízottnak Heréd. Jelen pillanatban Pásztóról jár Hatvanba. Lát rá lehetőséget,
hogy a faluban találjanak neki lakást. A hatvani rendőrkapitányság tervei közt szerepel, hogy Heréd,
Nagykökényes és Kerekharaszt közösen kap két rendőrt és egy autót. A két rendőr feladata lesz a
három település folyamatos ellenőrzése. Tudomása szerint az elképzelés már Egerben van a
Főparancsnokságon, ha támogatják az elképzelést hamarosan Heréden megoldódik a KMB-s
probléma.Továbbra is ki meri jelenteni, hogy nem zavarta el Novák Esztert. Véleménye szerint a
volt KMB-snek beilleszkedési problémái voltak.
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 Kolozsvári utcában fák kivágásáról és újra telepítéséről
Kómár József polgármester
Sajnos szomorúan vette tudomásul, hogy ez évben a Kolozsvári utcában az önkormányzat nem fog
tudni fákat telepíteni. A fakivágás még az idén meg fog valósulni, ha a lakók egyöntetűen kérik, de
az újratelepítésről már az új Képviselő-testület fog dönteni. Remélhetőleg az általunk kivágott fák
pótlásáról ők is fognak gondoskodni.
 Út- és járdák felújításáról
Kómár József polgármester
Sajnos az idénre tervezett út- és járda felújítások is el fognak maradni az árvízi védekezési és
helyreállítási munkák miatt.
Samu Alfonzné képviselő
A butikok előtti parkoló kiépítése sem fog megvalósulni?
Kómár József polgármester
A napokban fogja a tervező meghozni az építési engedély anyagát. Az engedélyeztetés meg fog
történni a tervek szerint.
 Hatvan-Verseg összekötő út felújításáról
Kovács József képviselő
A falu határában lévő kátyúk mikor fognak végre eltűnni?
Kómár József polgármester
Már többször telefonált ebben az ügyben, de legtöbbször azt a választ kapta, hogy nem jutott
aszfalt, ezért nem tudták a gödröket befoltozni.A múlt héten volt Egerben, ahol összefutott
Szerencsi Gáborral, aki elmondta neki, hogy a Hatvan-Verseg összekötő útra a közbeszerzés
lezajlott és már megvan a nyertes. Véleménye szerint szeptemberben várható, hogy megindul az út
felújítás ezen a szakaszon. Egy hónap alatt elkészülhet az egész út.
Papp Ákos képviselő
A Rákóczi út és a Csillag utca kereszteződésében is pont középen kezd egyre nagyobb lenni a
gödör. Ha esetleg valamikor aszfaltozunk, akkor az a gödröt is be kell foltozni. Sajnos a Csillag
utcában Podonyi Péterék háza előtt megáll az úttesten a víz és így folyamatosan romlik az út állaga.
György Istvánné képviselő
Az Arany János utca elején és végén is van két nagy gödör, melyekből előbb-utóbb baleset lesz.
Azokat a gödröket is be kellene foltozni.
Kómár József polgármester
Valóban nagy a gödör, de az út a Közútkezelő Kht. tulajdonában van. Neki kellene a kátyúkat
befoltozni. Az utóbbi időben megnőtt a nagyautók forgalma is, mert készül a 21. út újabb
útszakasza és a nagyautók erre hordják a földet, követ.


Herédi Általános Iskola elnevezéséről

Kómár József polgármester
Többen is megkeresték azzal az elképzeléssel, hogy a Herédi Általános Iskolának adjuk más nevet.
Minden esetben az elhunyt Vicián Mihály tanár úr nevét javasolták. Ennek megfelelően megkereste
a hozzátartozókat. A tanár úr felesége nagyon örült ennek a lehetőségnek.
Kerestély Gyula képviselő
Előbb a lakosság körében kellene felmérni az igényeket.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, hogy korai lenne még most ezen az elképzelésen gondolkodni.
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 BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatról
Kómár József polgármester
Az előző évekhez hasonlóan most is megérkezett a Hivatalba a Felsőoktatási intézményekben
tanulók részére biztosított ösztöndíj pályázat. Ismerteti tapasztalatait. Az önkormányzat helyi
rendeletében biztosít a felsőoktatási intézményben tanulók részére 12.000 Ft-os utalványt, melyet
véleménye szerint a hallgatók jobban tudnak hasznosítani.
Juhász Istvánné képviselő
Az előző pályázatokból hány áthúzódó pályázat van még életben?
Terényiné Dencs Mária ig. főelőadó ismerteti a pályázati feltételeket. Már nincs áthúzódó pályázat.
Samu Alfonzné képviselő
Javasolja, hogy az egyszeri támogatást kapja meg minden felsőoktatási intézményben tanuló diák.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a BURSA HUNGARICA
Ösztöndíj pályázati lehetőséget szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
158/2010.(VIII.16.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„BURSA HUNGARICA” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy nem kíván a pályázati lehetőséggel
élni, a felsőoktatási hallgatók számára továbbra is a helyi rendelete szerinti
egyszeri támogatást biztosítja.
 Herédi Népdalkör Egyesület megalakulásáról
Kómár József polgármester
A Herédi Népdalkör megküldte a Hivatalnak a bírósági végzést, melyben bejegyezték a Herédi
Népdalkört, mint hivatalos egyesületet.
 Rendőrség részére lap-top vásárlásáról
Kómár József polgármester
A rendőrkapitányság megküldte az adományozási szerződést, mely alapján megvásárolták a helyi
KMB-s részére a kért lap-topot.
 LEADER III. tengely pályázati pénz és vis maior igényünk elszámolásáról
Kómár József polgármester
A LEADER III. tengely pályázati támogatás I. részelszámolása és a vis maior elszámolás pénze sem
érkezett még meg részünkre. A vis maior elszámolás ügyében telefonáltunk az Államkincstárba,
ahol azt az információt kaptuk, hogy csak azon települések részére lett pénz fizetve, ahol házak
dőltek össze. Várjuk az önkormányzatot megillető támogatások utalását.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik segélykérelmek elbírálására.
Kmf

Kómár József
polgármester
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