91-9/2010.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. április 26-án 19 órakor megtartott
üléséről.
Határozat száma:
84/2010.(IV.26)
85/2010.(IV.26)
86/2010.(IV.26)
87/2010.(IV.26)
88/2010.(IV.26)
89/2010.(IV.26)
90/2010.(IV.26)
Rendelet száma:
5/2010.(IV.27.)
6/2010.(IV.27.)
7/2010.(IV.27.)

Tárgy:
Az önkormányzat dolgozói jutalomkeretéről
A polgármester jutalmáról
Belső ellenőri jelentés elfogadásáról
Előirányzat átcsoportosításról
Folyószámlahitel felvételéről LEADER III. tengelyhez
Óvodai riasztó rendszer kiépítéséhez kivitelező megbízásáról
Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti díjáról
Tárgya:
2009. évi költségvetés módosításáról
2009. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
2009. évi pénzmaradványról

2010. május 11.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-9/2010.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2010. április 26-án 19 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és
Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Pusztai Ottóné pü. ea.
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy Heréd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen
van. Egyed János alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésen nem tud részt
venni.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület előbb a nyílt ülés napirendi pontjait tárgyalja meg és ezt
követően kerüljön sor a zárt ülésre.
Megkérdezi van más javaslat? Mivel nem volt szavazásra teszi a módosított napirendi pontok
elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend előtti
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Papp Ákos képviselő
Miért nem került minden ház elé fa az Arany János utcában?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Bár az írásos kérelmet mindenki aláírta az utcából mégis olyan visszajelzéseket kaptunk a
kivitelezőtől, mely szerint nem mindenki örült a fásításnak.
Kómár József polgármester
Az ajánlatban szereplő gömbakác fák helyett az ALTIBEKA Kft. értékesebb gömbjuhar fákat
ültetett.
Papp Ákos képviselő
Milyen magasra nő meg a gömbjuhar fa?
Kómár József polgármester
A gömbjuhar fa hasonlóan a gömbakáchoz kb. 5 méter magasra nő meg.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az olajtartály ügyében a talajvizsgálattal megbízott vállalkozó megküldte a szerződés
tervezetet, melyet továbbított Hősfi László környezetvédelmi szakértőnek véleményezésre az
előzetes egyeztetésnek megfelelően.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.

Napirend
I. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének módosítása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
ülésén elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Tartalmában nem történt változás. Csak formai
változások szükségesek. A Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet a formai módosításokkal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy a formai
változásokat ismertesse a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Módosultak a jogszabályszerkesztés szabályai, melynek megfelelően kell az
önkormányzatoknak az új rendeleteiket megalkotniuk. Ezek a változások csak rendelet
szerkesztési változásai így a rendelet tartalmában módosítás nem történik. Felsorolja a formai
változások a rendelet megnevezésében, bevezetésében, hatályába lépésében.
Kómár József polgármester
A vágya, hogy az önkormányzat 2009. évben 300 MFt-os költségvetést érjen el nem sikerült.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat és
intézményei 2009. évi költségvetés módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2010.(IV.27. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1)
felhatalmazása alapján Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009.(II. 10.)
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) módosítására a
Képviselő-testület a következőket rendeli el:
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1.§
A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik:
A képviselő-testület a Heréd Községi Önkormányzat és az intézmények valamint HerédNagykökényes Körjegyzőség együttes 2009. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:

294.714 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

294.714 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§
(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete
lép.
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.
Önk. költségvetési működési bevételek
Helyi adó
Gépjárműadó
Átengedett központi adók (SZJA)
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Normatív támogatások
Központosított előirányzat
CÉDE támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány
Hitel
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
17.937
16.612
7.600
67.640
235
111.819
6.754
4.769
4.760
27.578
25.010
4.000
294.714

(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3.sz. melléklet helyébe jelen rendelet
3.sz. melléklete lép.
(4) A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Önálló kv-i szerv működési kiadásai:
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
ban
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok
 Dologi jellegű kiadások
 Felújítási, felhalmozási kiadások
 Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:
Részben önálló intézmények működési kiadásai:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok
 Dologi jellegű kiadások
 Felújítási, felhalmozási kiadások
 Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:
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adatok ezer Ft27.113
7.444
2.032
371
24
36.984
71.740
21.464
28.986
11.545
1.255
134.990

Önkormányzat működési kiadásai:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok
 Dologi jellegű kiadások
 Működési célú pénzösszeg átadás
 Felújítási célú pénzösszeg átadás
 Felújítási, felhalmozási kiadások
Összesen:

22.750
6.383
37.583
18.829
2.660
29.766
117.971

Tartalék
Kiadás összesen:

4.769
294.714
3.§

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

0 e Ft

(2) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés cél tartaléka

4.769 e Ft

(3) A R. 4.§ (7) bekezdésében szereplő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet
2. sz. melléklete lép.
(4) A R. 4.§ (11) bekezdésében szereplő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
4. számú melléklete lép.
4. §
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
5.§
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k m f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

II. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
ülésén elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
A beszámolóról készített előterjesztés részletes, a mellékletek jól áttekinthetők. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és a formai módosításokkal elfogadásra javasolja.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jogszabályi változás miatt az önkormányzat összes rendeletét felül kell majd vizsgálni. Az
új Képviselő-testület fogja már a rendeleteket módosítani vagy esetleg újra alkotja az új
rendeletszerkesztési szabálynak megfelelően.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat és
intézményei 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzat és intézményei 2009. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) Heréd Községi Önkormányzata és intézményei, valamint Heréd- Nagykökényes
Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. sz.
melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
2009. évi tényleges bevétel
2009. évi tényleges kiadás

285.805 ezer Ft
273.004 ezer Ft
2.§

(1) A bevételek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza, a Körjegyzőség
bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.
(3)

Heréd Községi Önkormányzat és intézményei összevont egyszerűsített mérlegét a 4/a
sz. melléklet alapján 784.154 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(4)

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 5. sz. melléklet szerint elfogadja.

(5)

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 6. sz. melléklet szerint
15.903 ezer Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá, melyből az önkormányzat
pénzmaradványa 15.320 ezer Ft, a Körjegyzőségé 583 ezer Ft. A pénzmaradvány
felosztást az önkormányzat külön rendelettel fogadja el.

(6)

A beruházások és felújítások intézmények szerinti részletezését a 4.sz. melléklet
tartalmazza.
3. §

A rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
körjegyző gondoskodik.
k m f.
Kómár József
polgármester
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Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

III. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradvány felosztása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság
ülésen elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Az előző együttes üléseken elfogadták a társult önkormányzatok Képviselő-testületei az
oktatási intézményi és körjegyzőségi dolgozók jutalmazására fordítható kereteket. A nem
közös fenntartási intézményekhez tartozó önkormányzati dolgozók részére is biztosítunk
jutalomkeretet, összesen 400 eFt értékben. Valamint a polgármester jutalmazására bruttó
200. 000 Ft-ot javasol a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság a pénzmaradványról szóló
rendelet tervezetet megtárgyalta és a formai módosításokkal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A polgármester jutalmazásáról külön, egyedi határozatban kell dönteni.
Az elemi költségvetésben tervezett támogatási összegeken túl további támogatásra is érkeztek
kérelmek. Valamint új szervezetek is megkeresték az önkormányzatot támogatási
kérelmükkel, melynek egy része a pénzmaradvány felosztásába, másik része pedig az ezt
követő előirányzat átcsoportosításban fog szerepelni.
Papp Ákos képviselő
A Glóbusz fásításával és a temetői szemét ügyeiben sikerül tájékozódni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A temetői szemét elszállításával kapcsolatban tájékozódott, melyet most ismertet a Képviselőtestületnek. A konténerbérlése évi 532.000 -Ft kerülne az önkormányzatnak, havonkénti
kétszeri ürítéssel. A fatároló építése kb. bruttó 75.000 –Ft-ba kerülne. Az így összegyűjtött
szemét elszállításának díja 18.000 –Ft, melyet egy évben kb. 16 - szor kellene üríteni. Ha
kiszámoljuk, akkor tisztán látszik, hogy jobban jár az önkormányzat, ha közmunkás
bevonásával megépíti a szeméttárolót és az összegyűjtött szemetet válogatása után havonta
elszállítatja. A szeméttároló anyagának beszerzésére az előirányzat átcsoportosításakor
temetői szakfeladaton bruttó 75.000 –Ft-ot kellene biztosítunk, ha a Képviselő-testület úgy
dönt, hogy megépíti a szeméttárolót.
Kómár József polgármester
A tavalyi évben kb. 500 eFt -ért szállították el a szemetet.
Kerestély Gyula képviselő
Ha konténert vásárolnánk, nem kerülne kevesebbe?
Kómár József polgármester
50.000 Ft-tal kerülne kevesebbe.
Papp Ákos képviselő
Lőrinciben, hogy gyűjtik a szemetet?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lőrinciben is szeméttárolók vannak építve, de több kisebb, mely a temető különböző területén
van elhelyezve.
Kerestély Gyula képviselő
Az égethető szemetet külön kellene gyűjteni.
Kómár József polgármester
Most is a közmunkások válogatják szét a szemetet.
A fásítással kapcsolatban a felméréseket elvégeztetjük. A fásítást viszont nem tudunk
elvégeztetni, amíg a LEADER III. tengely januárban benyújtott I. rész elszámolásának pénze
meg nem érkezik.
Kerestély Gyula képviselő
A fásítást régen a lakosság végezte. Így jobban ápolták az elültettet fákat, valamint
kevesebből is megoldható lenne a fásítás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kertészeti szakmunka hiánya nagy valószínűséggel azt is eredményezné, hogy az elültetett
fák nem mind fakadnának be. Az ún. „Cigánygödör”-ben az ALTIBEKA Kft. által
szakszerűen elültetett fák mind befakadtak.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Kolozsvári utcában a 40 lakóból, ha 20 lenne, aki vállalná, hogy elülteti a fákat és utána
gondozza azokat.
Kómár József polgármester
A Glóbusz fásítását addig nem szabad elkezdeni, még a Glóbusz le nem bontjuk. A Vízmű
ígérte, hogy segít a lebontásban. A Glóbuszt lebontás után értékesíteni fogjuk. A felszabadult
területből 3-4 telket tudna az önkormányzat kialakítani, melyet utána értékesíthetne. A fásítást
ezért csak az úttal párhuzamosan kellene megoldani.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
Az önkormányzat mikorra tervezi az Ifjúság utcában az útépítést, mert jelen pillanatban az ott
lakók alig tudják megközelíteni telkeiket és házaikat.
Kómár József polgármester
Az elemi költségvetésben 4 MFt-ot terveztünk útfelújításra. A műszaki ellenőrünkkel
megnézette, aki azt tanácsolta, hogy még nem szabad ott útépítést tervezni. Egy módon tudjuk
járhatóbbá tenni az utat, ha ismét követ szórunk rá. A gáz kiépítésekor megállapodtak a
lakókkal, hogy átfúrják az utat, ehelyett felásták az utat.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat
2009. évi gazdálkodás pénzmaradványának felosztásáról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
rendeletet alkotja:
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Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2009.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az
Önkormányzat 2009. évi zárszámadásához kapcsolódóan 2009. évi gazdálkodás
pénzmaradványa megállapításáról és felosztásáról a következőket rendeli el.
1. §
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodás összevont
szabad pénzmaradványát
12.908 e Ft összegben
állapítja meg és hagyja jóvá.
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat összevont jóváhagyott 12.908 e Ft szabad
pénzmaradvány összegéből az alábbi feladatok végrehajtását határozza el az önkormányzati
feladatellátásnál:









Talajterhelési díj körny.véd. kapcs. kiadásokra
2010. évi költségvetési hiány finanszírozása
Dolgozók jutalmazására
Munkáltatót terhelő járulékok
Körjegyzőség támogatására
Népdalkórusok találkozójára
Evangélikus egyház többlet támogatása
Karate Egyesület többlet támogatása
Összesen:

1.135 e Ft
7.092 e Ft
2.535 e Ft
683 e Ft
480 e Ft
250 e Ft
100 e Ft
50 e Ft
12.325 e Ft

3.§
A Körjegyzőség 583 eFt szabad pénzmaradványának felhasználására az alábbi feladatok
végrehajtását határozza el a Képviselő-testület:
 Dolgozók jutalmazása (11 fő)

459 e Ft

 Munkáltatót terhelő járulékok

124 e Ft
4.§

1. Jelen rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.
2. Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k m f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A társulások elfogadták határozatban a közös fenntartású intézményekre a jutalomkereteket
így most az önkormányzatnál lévő dolgozók jutalomkeretéről, kell dönteni. Bérarányosan
számították ki a kereteket. Felolvassa a javaslatot.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat
dolgozói jutalomkeretéről szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
84/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzmaradvány
felosztás során jóváhagyott jutalomkeret felhasználását a nem társulásban
fenntartott intézményeknél, szakfeladatokon a következők szerint
határozza meg:
1. Herédi Napközi Otthonos Óvoda konyha

223.000 Ft

2. Védőnői szolgálat

77.000 Ft

3. Szociális étkeztetés

23.000 Ft

4. Könyvtár

77.000 Ft
Összesen:

400.000 Ft és

ennek járulékai.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert,
megállapításáról gondoskodjon.

hogy a

jutalmak

Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét tegye szavazásra a
polgármester jutalmát.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a polgármester jutalmát. A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
bruttó 200.000 Ft jutalmat javasol. Munkája, tevékenysége ismert a Képviselő-testület előtt.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza. 1 fő személyes érintettség miatt a szavazásban nem vett részt:
85/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság indítványát megtárgyalta. Kómár József főállású
polgármester részére a mód. 1994. évi LXIV. törvény 4/A §-a figyelembe
vételével elmúlt évi munkája alapján bruttó 200.000 Ft jutalmat állapít
meg a 2009. évi pénzmaradvány terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről
gondoskodjon.
Felelős: Körjegyző
Határidő: 30 nap
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Kovács József képviselő
A dolgozókat jutalmazzuk, a számlák kifizetéséhez hitelt veszünk fel. A jutalom összegét
inkább a számlák kifizetésre kellene fordítani.
Peterkéné dr. Farka Andrea körjegyző
A folyószámlahitelre csak akkor lesz szüksége az önkormányzatnak, ha nem érkezik meg a
LEADER III. tengely I. rész elszámolása. A Takarékszövetkezet által felajánlott éves10%-os
hitelkamat véleménye szerint igen kedvező. Nem beszélve arról, hogy ezt a konstrukciót csak
a herédi önkormányzatnak ajánlotta fel a Takarékszövetkezet úgy, hogy ingatlan jelzálog
helyett elfogadja az önkormányzat befolyt saját bevételeit fedezetül. A talajterhelési
számlánkon lévő pénzt lekötöttük, melynek 200.000 –Ft csak a kamata, de nem szeretnénk a
lekötést felbontani. A folyószámlahitelnél csak a felvett pénz után kell fizetni kamatot, ha
nem nyúlunk hozzá, nem kerül az önkormányzatnak semmibe.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Neki is van folyószámlahitele, melyet jó dolognak tart, mert csak a felhasznált pénzösszeg
után kell kamatot fizetni és az évi 10 %-os kamat igen kedvező a bankok által ajánlott 2030%-os kamatokhoz képest.
Peterkéné dr. Farka Andrea körjegyző
A LEADER pályázat benyújtásakor arról volt szó, hogy az elnyert támogatás 25-25 %-át
előre megkapják az önkormányzatok. Ezzel szemben a januárban benyújtott rész
elszámolásunkhoz még hozzá sem nyúltak és lassan a végelszámolást is postára fogjuk adni.
A folyószámlahitelről az egyebek napirendi pontnál fog tájékoztatást adni.
Kerestély Gyula képviselő
Az önkormányzat gazdálkodása stabil, de sajnos a lakosság jelentős részének folyamatosak a
fizetési problémái. A fizetési probléma előbb vagy utóbb az önkormányzathoz is begyűrűzik
és egyre többen fordulnak felénk segély kérelemmel.

IV. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett
2009. évi belső ellenőrzésről
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Vincent Auditor Kft. által megküldött belső ellenőri jelentésben szereplő táblázatot
egészítette ki egy intézkedési rovattal. A tavalyi évhez képest 2010-ben kevesebb belső
ellenőrzési feladat fog megvalósulni, mert erre a feladatra a kistérség kevesebb összeget tud
2010-ben fordítani. Ebben az évben már az óvodai konyhánk felülvizsgálata megtörtént, de
még a jelentés nem érkezett meg.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és
intézményeinél végzett 2009. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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86/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzatnál és intézményeinél a Vincent Auditor Kft (Dabas) által
végzett – e jegyzőkönyv mellékletét képező - 2009. évi belső
ellenőrzésekről szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
V. Napirendi pont
Kérdések, interpellációk, egyebek
 Előirányzat átcsoportosításáról
Kómár József polgármester
Az előirányzat átcsoportosításról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A Képviselőtestülethez beérkezett támogatási kérelmeket itt vannak nála, azt mindenki megtekintheti.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Kolozsvári utca lakói is nyújtottak be kérelmet fakivágásra, fásításra hasonlóan, mint az
Arany János utcai lakók. Kérdezi György Istvánné és Juhász Istvánné képviselő asszonyoktól,
hogy mindenki aláírta a kérelmet?
György Istvánné képviselő
A lakókkal a kérelem aláíratása még folyamatban van.
Kómár József polgármester
A kistraktor rossz állapotban van folyamatosan javításra szorul. Több helyről is kért
árajánlatot, mely közül a gyöngyösi cég ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
Helyi fiatalok Hipp - Hopp tánccsoportja is kér támogatást fellépéseikhez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kistraktor vezetőjének megfelelő oktatásban kell részesülnie, melyet le kell papírozni az
esetleges későbbi bajok elkerülése végett.
Az önkormányzat vagyonbiztosítása kapcsán szeretné elmondani, hogy a régi
vagyonbiztosításunk nem volt teljes, csak az önkormányzatra és az iskolára terjedt ki. Most az
újra kötéskor a hivatal, az iskola, a művelődési ház, a felújított ravatalozó, az óvoda, a
háziorvosi rendelő és a KMB iroda is szerepel benne ugyanakkora összegű biztosítási díjért.
A polgármesterek költségtérítésének elszámolása és adózása ez évtől megváltozott.
A munkáltatót járulékfizetési kötelezettség is terheli a költségtérítésre vonatkozóan.
A Pénzügyi Bizottság javaslatot tett a parki sétány területére padvásárlásokra is.
Az óvodai kerítés újra festésére tavaly 50.000 –Ft-ot szavazott meg a Képviselő-testület, mely
újra festés akkor nem történt meg. Ebben az évben közmunkásunk fogja lefesteni, mely
feladatra 70.000 Ft-ot tervezünk. Továbbá az óvoda tisztasági festéséhez a festéket egy
festékgyárhoz benyújtható pályázat útján kívánjuk biztosítani, így erre a feladatra tervezett
pénzt az óvoda további játékok vásárlására tudja fordítani.
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Kómár József polgármester
A Labdarugó Klub is nyújtott be pályázott közel 1 MFt összegre, mely pályázat ha nyer, a
költségvetésben tervezett 800.000 –Ft-os támogatás elegendő lehet a Klubnak. Ha mégsem
nyer a pályázatunk, akkor további támogatást kell biztosítani részükre.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az előirányzat
átcsoportosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
87/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
 Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól
előirányzatát 504.000 Ft összeggel megemeli, és
 3.000.000 Ft hitel fedezetet jelöl meg az alábbi feladatok megvalósítására:
o Város és községgazdálkodási szakfeladatra
Kolozsvári utca fásítási munkálataira
885.000 Ft
Kistraktor vásárlásra
625.000 Ft
Laptop vásárlás körzeti megbízott részére
45.000 Ft
o Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám. szakfeladatra
Labdarúgó Klub támogatása
1.000.000 Ft
o Napközi Otthonos Óvoda
Riasztó szerelése
372.000 Ft
o Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Költségtérítés munkáltatót terhelő járuléka
271.000 Ft
o Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Hip-hopp tánccsoport támogatása
50.000 Ft
o Fejezeti és általános tartalék elszámolása szakfeladatra
Általános tartalékra
256.000 Ft
Kiadás összesen:
3.504.000 Ft
 A körzeti megbízott részére laptop vásárlásához
o Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladat
Dologi kiadását lecsökkenti
o A Város és községgazdálkodási szakfeladat
beruházási előirányzatát megemeli
összeggel.

75.000 Ft
75.000 Ft

 Az általános tartalék terhére a következő feladatok végrehajtását határozza
el a Testület:
o Város és községgazdálkodási szakfeladatra
Padok vásárlására
375.000 Ft
o Napközi Otthonos Óvoda szakfeladatra
Kerítés festésére
70.000 Ft
o Köztemető fenntartás és működtetés szakfeladatra
Hulladéktároló létesítéséhez faanyagra
75.000 Ft
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy
pályázati előfinanszírozáshoz átmeneti likviditási nehézségek áthidalására a
Környezetvédelmi Alap számlán kezelt pénzeszközt felhasználják a pályázati
támogatás megérkezéséig.
Az előirányzatok módosításának rendelettel való elfogadására a II. negyedévi
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
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 LEADER III. tengely pályázathoz folyószámlahitel felvételéről
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2009 novemberében értesültünk róla, hogy nyert a LEADER III. tengely pályázatunk.
A közbeszerzésünknek megfelelően a nyertes Viktória Épker Kft. megkezdte a tájház
felújítási munkálatait. December végén már be is fejezte és ezt követően megkezdődött a
Művelődési Ház külső felújítása is. December végére az elvégzett munka elérte azt a szintet
mely indokolta, hogy az I. részelszámolást benyújtsuk, melyet 2010 január végén meg is tett
az önkormányzat. Tájékoztatás alapján értesültünk róla, hogy az elszámolásunk megérkezett,
de az elbírálásához még hozzá se fogtak. Az önkormányzat az I. rész elszámolási összegét
14.424.513 Ft-ot már kifizette. Április 30-ig a vállalkozó a szerződésben foglaltaknak
megfelelően be fogja fejezni a teljes felújítást és a Művelődési Ház körüli parki sétány
megépítését, így a fennmaradó részt is ki kell fizetnünk a vállalkozónak, majd ezt követően az
elszámolás további részét is meg tudja igényelni az önkormányzat. Így minden szabad
pénzeszközét felhasználja az önkormányzat, és nem marad pénze, hogy a működésével
kapcsolatos havi kiadásait fedezni tudja. Ezért van szüksége az önkormányzatnak átmeneti
hitelre.
Megkérdeztük a Takarékszövetkezetet, hogy milyen hitel konstrukciót tudnak ajánlani az
önkormányzatnak. A Takarékszövetkezet azt a választ adta, hogy csakis kizárólag a herédi
önkormányzat részére felkínál egy igen kedvező folyószámlahitelt kedvező kamat
lehetőséggel.
A Takarékszövetkezet faxon érkezett hitelajánlatról és kamatról szóló tájékoztatását
felolvassa.
Az első tájékoztatóban önkormányzati ingatlant kértek fedezetül, ennek megfelelően
készítette el az előterjesztést. De a faxon érkezett tájékoztatásban már elfogadták az
önkormányzat befolyó bevételeit, ha csatol mellé APEH jövedelem igazolást, mely
tartalmazza, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása. Az igazolást az önkormányzat meg
tudja kérni az APEH-tól és így ha Képviselő-testület elfogadja a felkínált hitel konstrukciót
nincs akadálya a folyószámlahitel szerződés aláírásának. A kiküldött határozati javaslat abban
változik, hogy az ingatlanfedezet helyébe a költségvetési bevétel kerülne.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a folyószámlahitel
felvételi elhatározásról szóló módosított határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
88/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER III.
tengely pályázat keretében megvalósuló Tájház, Művelődési Ház felújítás
és parki sétány kialakítás fejlesztési célokra megnyert 24.821.741,-Ft
pályázati támogatás megelőlegezésére szükséges fedezet biztosítására
felhatalmazza Heréd Község Polgármesterét és Körjegyzőjét a Hatvan és
Vidéke Takarékszövetkezet számlavezető pénzintézetnél 6 millió forint
folyószámlahitel felvételére.
A hitelkeret igénybevehetőségének időtartama 2010.12.31.
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja az önkormányzati saját
bevételeit.
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Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a polgármestert és körjegyzőt,
hogy a vállalkozói számla kifizetéséhez a környezetvédelmi alapszámlán
kezelt talajterhelési díj bevételt legkésőbb 2010.12.31-ig, az állami
támogatás számlán lévő pályázati támogatást a folyószámlahitel keret
rendelkezésre nem állásáig igénybe vegyék.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázati támogatás
megérkezéséről és az áthidaló hitelről tájékoztatást adjon.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értelem szerint
 Óvodai riasztó rendszer kiépítéséről
Kómár József polgármester
Az óvodai betörést követően az óvodavezető úgy döntött, hogy riasztó berendezéssel látná el
az óvodát. Ennek megfelelően több helyről is kért árajánlatot. A megküldött árajánlatok itt
vannak nála és azok alapján a Polisz Biztonsági Szolgálat árajánlata bizonyult a
legkedvezőbbnek.
Kerestély Gyula képviselő
A hatvani RIA-SAT boltnak dolgozó vállalkozókat is megkereste az óvodavezető?
Kómár József polgármester
Nem tudja, de a Szűcs János egyéni vállalkozó a hatvani RIA-SAT bolttal áll kapcsolatban.
Papp Ákos képviselő
A riasztó rendszer betörés esetén ad riasztás valakinek telefonon?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye szerint nem, mert annak külön havi díja van.
György Istvánné képviselő
A berendezés kiépítésére adták a vállalkozók az árajánlataikat.
Kómár József polgármester
Azok a vállalkozók, akik az őrzést-védést vállalják beszereléssel nem foglalkoznak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkérdezi a Képviselő-testülettől, hogy a beérkezett árajánlatok alapján tud-e dönteni a
Képviselő-testület, vagy következő ülésre kérjük további árajánlatokat?
Ismerteti a beérkezett árajánlatokat, mely szerint Szűcs János elektrotechnikus egyéni
vállalkozó (Hatvan) 440.040 Ft –os és a Polisz Biztonsági Szolgálat (Budapest) 371.803 Ft-os
bruttó árajánlatot tett.
Kómár József polgármester
Látszik, hogy a Polisz Biztonsági Szolgálat árajánlata a legalacsonyabb. Ennél a
vállalkozásnál dolgozik Grubicskó Árpád helyi lakos.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az óvodai riasztó
rendszer kiépítésére a kivitelező kiválasztását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
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89/2010.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Herédi Napközi Otthonos Óvoda riasztó rendszerének
kiépítésére a beérkezett ajánlatok közül azonos műszaki tartalom
mellett a legkedvezőbb ajánlatot tevő POLISZ Biztonsági Szolgálatot
(Budapest) bízza meg, árajánlata szerinti tartalommal 371.803-Ft
díjazásért, mely az ÁFA-t is tartalmazza.
A Képviselő-testület a riasztórendszer kiépítésének költségeit 2010.
évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 Óvodai vizes blokk felújításról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Örömmel értesültünk, hogy a most tavasszal az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtott
infrastrukturális pályázatunk részben nyert, melynek köszönhetően 2.190.000 Ft-ot nyertünk a
herédi óvoda vizesblokkjának felújításához. Az óvodavezető kéri, hogy a felújítás a nyári
szünetben történjen, mert a munkálatok balesetveszélyesek. Felkéri a Képviselő-testülettől,
hogy tegyenek javaslatot, kiktől kérjen az önkormányzat árajánlatot a nem közbeszerzés
köteles beruházáshoz?
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
Javasolja, hogy herédi vállalkozók legyenek felkérve.
Kómár József polgármester
Bereczki és Társa Kft. az egyetlen olyan vállalkozó Heréden, aki nemcsak a vizes munkákat,
hanem a burkolói munkákat is el tudná végezni. Felkéri a képviselőket, tegyenek javaslatot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy csak olyan vállalkozót tud az önkormányzat
megbízni a munkával, aki számlaképes és garanciát is tud vállalni az elvégzett munkákra. A
másik szempont, hogy minőségi munkát kell végeztetni.
Kerestély Gyula képviselő
Javasolja, hogy Kiss Imre vállalkozótól a Zagyva - Bau Kft-től Zagyvaszántóról, valamint a
herédi Bereczki János vállalkozótól a Bereczki és Társa Kft-től kérjük árajánlatot. Mind a két
vállalkozás számlaképes, mellyel tudja a pályázati feltételeket teljesíteni.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a Viktória Épker Kft-tól is kérhetünk árajánlatot, hiszen jó munkát végeztek a
tájház és műv. ház felújításánál.
Kerestély Gyula képviselő
A hatvani Svejkovszki Józseftől és a herédi Kapuszta Mihály vállalkozásától is kérhetünk.
Kapuszta János elhagyja az ülést a Képviselő-testület létszáma 9 főről és 8 főre csökkent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Minden vállalkozó meg fogja kapni az árazatlan költségvetést így mindenki pontosan
ugyanarra a munkára adja az árajánlatát.
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Kapuszta János visszatért az ülésre a Képviselő-testület létszáma 8 főről és 9 főre emelkedett.
 Polgárőrségről tájékoztatás
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgárőrségnek hivatalosan még mindig ő az
elnöke, mert az elnökségben történt változások nem lettek a Cégbíróságnál bejegyezve.
Le fog mondani az elnöki posztról, és ha nem lesz jelentkező az elnöki poszt betöltésére,
lehet, hogy meg fog szűnni Heréden a polgárőrség.
A polgárőrség is pályázott, ha sikeres lesz a pályázata 200.000 Ft támogatást kap. Jelen
pillanatban a polgárőrség autóját szeretnék felkészíteni, mert megy műszaki vizsgára.
 Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti díjáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Heves Megyei Vízmű által küldött 2009. évi beruházásaikról szóló tájékoztatót.
Kérdezi a képviselőktől, hogy elfogadja-e a Képviselő-testület ezt és ez alapján megküldheti-e
az önkormányzat a bérleti díjat részükre? Ha igen, akkor erről határozatot kell hozni.
Ismerteti a határozat szövegét.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Heves Megyei
Vízmű Zrt. bérleti díjáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
90/2010.(IV.26) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. beruházásokról készült tájékoztatóját, ennek
alapján az 1999. 05.03.-án kelt Üzemeltetési Szerződés 5. pontjának
megfelelően a 2010. évi 2.660.000 Ft + Áfa bérleti díjról szóló
megállapodást és az ehhez kapcsolódó megegyező összegű fejlesztési
támogatási megállapodást jóváhagyta.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megállapodások
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a VÍZMŰ
Zrt.-t értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 30 nap
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik.
Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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