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91-12/2010. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010. július 22 -i rendkívüli üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, Juhász 
Istvánné, 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 8 képviselő jelen van. Hiányzó: Ilkó Tóth Andrásné, aki a zárt ülés 
végén elment és Kapuszta János. 
 

Az ülés napirendi pontjai a következők: 
 Herédi falunap; 
 Bér patakkal kapcsolatos munkákról és 
 Egyebek, interpellációk. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 

A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

N A P I R E N D 
I. Napirendi pont 

 

Herédi falunap 
 

Kómár József polgármester 
 

A pénzmaradvány felosztásakor a falunapi programokra előirányzatot nem biztosítottunk. Az 
árvízre való tekintettel már korábbi ülésen is említette, hogy egy nagyon szolid költségvetésű 
falunap kerülne megrendezésre. Nem lenne meghívott sztár vendég, hanem helyi fellépők 
bevonásával kerülnének a programok megrendezésre. 
Sajnos sem a LEADER III. tengely pályázati támogatása, sem a vis maoir igényünkre nem érkezett 
még pénz. Az utolsó információink alapján szerdán vagy csütörtökön érkezik meg a pályázati 
támogatás I. rész elszámolása. A faluban így is az a hír járja, hogy az önkormányzat fizetésképtelen. 
Megkérdezi György Istvánné képviselő asszonyt, hogy részt tud-e venni a rendezvény 
megszervezésében és lebonyolításában? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzatnak közel 30 MFt kintlévősége van, melyből csak a LEADER III. tengely 
pályázati támogatása 25 MFt. Lassan fél éve, hogy az elvégzett munkák kifizetésre kerültek. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Elég baj, hogy vannak, akik ezt terjesztik a faluban. Szégyellhetik magukat. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Nagyon szívesen segít a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. De a véleménye, hogy 
nem kellene most falunapot tartani. A falu egy részének komoly problémát okoz, hogy az árvíz 
okozta károkat helyreállítsák. Nem néznék jó szemmel, ha falunapot tartanánk. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Nem hiányolja a lakosság a falunapot. Tőle még nem kérdezte senki, hogy mikor lesz a falunap. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Augusztus 20.-át, az államalapítás ünnepét akkor is meg kell ünnepelni, mert állami ünnep. Az 
egyház biztos, hogy megünnepli az államalapítás ünnepét. Javasolja, hogy az önkormányzat az 
egyházzal közösen, egy rendezvény keretében ünnepeljen. 
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Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a képviselőktől, hogy tartsuk-e falunapot? 
 

A Képviselő-testület nem támogatta a falunap megtartását. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy árvízre való tekintettel a falunap nem kerül megrendezésre. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Mindegy, hogy döntünk úgy is lesz, akinek nem fog tetszeni a döntésünk. 
 

Kovács József képviselő 
 

A gát megerősítésének kellene már nekifogni. Ha újabb esőzés lesz, nem fogjuk tudni bemenni a 
gáthoz, hogy megerősítsük. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem biztos, hogy augusztus 20-ig a pályázati támogatás vagy a vis maior igénylés elszámolása 
megérkezne. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy augusztus 22-e előtt még lesz rendkívüli ülésünk, mert az 
önkormányzati választásokra a HVB tagokat újra meg kell választani. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Az már késő, hogy a falunapot megszervezzük. 
 

Kovács József képviselő 
 

A lakosság nagy része azt várja tőlünk, hogy a gát megerősítése megtörténjen. 
 
 

II. Napirendi pont 
 

Bér patakkal kapcsolatos munkák 
 

Kómár József polgármester 
 

A gát megerősítéshez szükséges pénzt a költségvetésben szereplő út- és járda felújítás 
előirányzatból biztosítjuk. Ennek megfelelően ez évben nem lesz járda felújítás. Az útfelújításból 
csak az árvíz során megsüllyedt Táncsics utca útja valamint a két helyen felvágott Sport utca útja 
kerülne helyreállításra. Továbbá az Ifjúság utca útja kapna vizes makadám felületet Lőrincz Lajos 
bácsi javaslata alapján. Az utakat a műszaki ellenőr felmérte, mely alapján 1,5 MFt-ból 
megvalósíthatók. A Tarcsi völgyben lévő gát megerősítésére valamint Kádár Öcsinél a gát 
folytatásaként a patak szélének megmagasítása a kanyarig további 1,5 – 1,5 MFt-ból elkészíthetők. 
 

Kovács József képviselő 
 

Kádár Öcsi kerítése telekhatáron van? Tudomása szerint az előírásnak megfelelően 5 méter a 
védőgát és a telekhatár közötti távolság. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kádár Öcsi kerítése 1,5 méterrel beljebb van. Attól fél, hogyha a víz nem fog tudni a Bér patakon 
jönni, akkor a másik patakon indul meg a falu felé. 
 

Kovács József képviselő 
 

A második árvízkor a patak bírta fogadni a vizet. A későbbiek folyamán sem lesz gond, ha 
megerősítjük a gátat. 
György Istvánné képviselő 
 

Ha nagy mennyiségű víz fog jönni a patakon akkor azt nem fogjuk tudni megfogni. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A legnagyobb probléma, hogy a gátak melletti területek mind fel lettek szántva. 
 

Kómár József polgármester 
 

Véleménye, hogyha 2000-ben nem történik meg a patak szélek feltöltése, akkor a mostani árvízkor 
a falu elúszott volna. Az árkokat is meg kell hagyni, mert annak szikkasztó jellege van. Az árkok 
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rendbetételéhez szakemberrel bevonása szükséges. Komoly problémát okozott a Csillag utcában, 
hogy a vízelvezető csövet hova tegyük. Mert a meglévő csövek teljesen el vannak iszaposodva így 
nem képes a víz elvezetésére. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

A Csillag utcánál a vízelvezető árok fel van töltődve, iszapolódva. A régi patak medre tele van 
fával, melyeket ki kellene vágni és a medret ki kellene kotorni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az országgyűlési képviselő úr fogadónapján Visontaiék bent voltak, akik azt kérték tőle, hogy 
náluk az árkot mélyítsük ki. Szabó Zsolt képviselő úr kérte, hogy az elvégzett munkáról 
tájékoztassuk. 
A napokban az ÁNTSZ is megkereset bennünket, hogy lakossági bejelentés érkezett hozzájuk, hogy 
Heréden az ún. „Cigánygödör” környékén sok a szúnyog. Kérték, hogy faxoljuk el, hogyan 
fertőtlenítjük a víz alatt álló területeinket. 
 

Kómár József polgármester 
 

Folyamatosan fertőtlenítjük klórtablettával és granulátummal azokat a területeket, ahol áll a víz. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A Csillag utcánál a víz elvezetése jóval összetettebb probléma. A terület lejtése nem egyforma arra 
kellene törekedni, hogy normál lejtésűvé tegyük azt a területet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Régen volt ott egy nagy árok, mely a vizet összegyűjtötte. Sajnos ez az árok az évek során 
feliszapolódott. Az elmúlt 12 évben nem volt benne víz. Most is csak a magas talajvíz miatt volt 
benne víz. Itt a Rákóczi úton az egyik ház udvarán a kútból jött kifelé a talajvíz. A földekről az víz 
több helyen 70 cm magas földet hozott magával. A meglévő gátat fogjuk megerősíteni, melyhez 
nem kell engedély. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagykökényesen a TSZ közgyűlésén beszélt a gát ügyében Katona Jánossal, aki elmondta, hogy 
véleménye szerint az a terület az önkormányzat tulajdonában van. Megkérte Kis-Varga Bertalan 
mezőőrt, hogy térképpel menjen ki arra a területre és jelölje be a térképen az önkormányzat 
területének határait. Ő is azt mondta, hogy az árok szélén van a gát, ami az önkormányzat tulajdona. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A Vízügynek inkább a patak és környezetének takarításával kellene foglalkoznia, mind sem hogy 
kötekedjen az önkormányzattal. 
 

Kómár József polgármester 
 

A gát megerősítéséhez dózer munkájára is szükség lesz. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kitől 
kérjünk árajánlatot a munka elvégzéséhez? Javasolja, hogy kérjünk árajánlatot az árvízi 
védekezésben résztvevő SZÉ-GÉ Kft.-től, akinek több nagyobb gépe van, valamint Petrik András 
vállalkozásától. 
 

Kovács József képviselő 
 

Mind a két vállalkozó részt vett az árvízi védekezésben. Javasolja, hogy a munkákat osszuk meg 
közöttük. 
 

Kómár József polgármester 
 

A gát megerősítéshez jelentős földre van szükségük, melyet a homokosból tudunk biztosítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A határozatba belefoglaljuk, hogy „helyben biztosított földdel” kívánjuk a munkát megoldani. 
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy az iparűzési adó bevételünket tavaly óvatosan terveztük. 
Mivel tavaly többletbevételünk származott az iparűzési adóból, idén magasabban terveztünk.     
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Most több vállalkozó is jelezte, hogy vissza fogja igényelni iparűzési adójukat, tehát a tervezett 
bevételre nem teljesen számíthatunk. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Előre szeretné jelezni, hogyha az Ifjúság utcában az útfelújítás történik 20 méterrel a kertkapujáig 
kérné az út meghosszabbítását, mert az számára előírt. 
 

A Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Bér patak gátjának 
megerősítési munkáira árajánlat kérését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

151/2010.(VII.22.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarcsi völgyből a Bér 
patakig meglévő gát megerősítésére és az előtte lévő árok tisztítási munkáira, 
valamint a Bér patakkal párhuzamosan a gát megerősítésének munkáira műszaki 
ellenőr által felmért feladataira felhatalmazza a polgármestert, hogy a SZÉ-GÉ Trans 
Kft-től (Kerekharaszt) és a TÉR-ÚTKŐ Kft-től (Veszprémvarsány) árajánlatokat 
kérjen azzal, hogy a gát megerősítéséhez szükséges földet az önkormányzat saját 
tulajdonú területéről helyből biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület soron következő ülésére 
a gáterősítésre döntésre az árajánlatokat terjessze be. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: soron következő Kt. ülés 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
 
 

 Tájékoztatás közvilágítással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előző ülésen arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésben tervezett 
előirányzat terhére kerül a közvilágítás bővítésre. Rosszul emlékezet rá, nem idén, hanem tavaly lett 
előirányzat tervezve erre a feladatra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korábbi előirányzat átcsoportosításkor padvásárlásra 375.000 Ft-ot különítettünk el. Így ebből a 
pénzből 300.000 Ft-ot tudunk másra fordítani úgy, hogy az I. félévi beszámolókor kerül 
elfogadásra. Így a közvilágítás bővítését meg tudjuk valósítani, ha megérkezik a várt pályázati 
elszámolási pénzünk. 
 

 Tájházzal kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tájház külső felújítása megtörtént. Ha az udvar és a belső rendbetétele megtörténik, akkor az 
ünnepélyes átadatást is megtarthatjuk. A következő Herédi Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a tájház berendezéséhez szívesen vesszük a lakossági felajánlásokat, mely tárgyakat Mocsár 
Katalinhoz lehet leadni. 
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 Tájékoztatás evangélikus egyháznak adott támogatásról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egyházasdengelegi lelkész úr írt levelet az önkormányzatnak, melyben tájékoztat bennünket az 
evangélikus templom tető felújításáról. Az egyház saját bevételeiből valósítja meg a tető felújítását. 
Megköszönte a Képviselő-testület által biztosított támogatást. A támogatással a templom külső 
festése kerül megvalósításra. 
 

Kómár József polgármester 
 

A legnagyobb probléma, hogy a herédi lakosok közül már csak 4-en járnak az evangélikus 
templomba misére. 
 
 

 Önkormányzati választással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a FIDESZ-KDNP képviseletében indul polgármesterként 
és képviselőként is az önkormányzati választáson. Más szervezet nem jelezte hivatalosan a 
támogatását. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A új törvény értelmében lakosságarányosan Heréden 6 képviselő és a polgármester fogja alkotni az 
új Képviselő-testületet. A mandátumszerzési feltételek nem változtak. A polgármestereknek a 
jelöléshez a szavazó lakosság 3 %-ának megfelelő (51), míg a képviselők jelöléséhez a 
választópolgárok 1%-ának megfelelő (17 db) ajánlószelvényt kell összegyűjteniük. 
 
 

 Novák Eszter KMB-s ügyével kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Ezt a napirendi pontot Kerestély Gyula képviselő úr szerette volna felvezetni, de ő most el szeretné 
mondani az ügy előzményeit, mivel a lakosság köréből többen megkérdezték tőle, hogy Novák 
Eszter KMB-s valóban leváltották-e? Felhívta a rendőrkapitányt, hogy tájékoztatást kérjen. A 
rendőrkapitány elmondta neki, hogy miért veszi el Novák Esztertől a KMB-s megbízatást. 
Hivatalosan annyit lehet tudni, hogy Novák Eszter a hatvani rendőrkapitányság állományában 
marad csak áthelyezik járőr parancsnoknak. Azt kéri a Képviselő-testülettől a rendőrkapitány, hogy 
legyünk türelemmel az átmeneti időszakban. Szabó Zsolt országgyűlési képviselőtől azt a 
tájékoztatást kapta, hogy az új előírásoknak megfelelően 2 rendőr felügyelete alá fog esni nagy 
valószínűséggel Kerekharaszt, Heréd és Nagykökényes települések. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Véleménye szerint jobb lenne, ha helyi lakos lenne az új KMB-s megbízott. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Novák Eszterrel az önkormányzatnak egy alkalommal volt nézeteltérése, tűzgyújtási tilalom KMB-s 
általi félreértelmezése miatt, amit ismertet a Képviselő-testülettel. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Nem érti a rendőrkapitányt sem, mert amikor a beszámolót tartotta még úgy tűnt minden rendben 
volt Novák Eszterrel. Legalábbis ezt az információt adta számunkra. 
 

Kómár József polgármester 
 

A beszámoló után követett el hibát, ezért veszi el a rendőrkapitány tőle a KMB-s megbízatást. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A polgármester úr már többször is említette, hogy el fogják venni a KMB-stől a megbízatást, tavaly 
ő volt a legjobban rajta, hogy Novák Eszter legyen Heréd KMB-s megbízottja. Akkor azt mondta, 
hogy egy „tökös” csajt fogunk kapni. Most pedig ellene fordult. A beszámolókor a rendőrkapitány 
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sem említette, hogy problémája lenne a KMB-s megbízottal. Sőt azt mondta, hogy jó a kapcsolata 
Novák Eszterrel. Nem érti mire fel ez a nagy fordulat. Szerinte Novák Eszter ellátta a feladatát, 
ezért is kezdett aláírást gyűjteni, hogy ne vegyék el tőle a megbízatást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A polgármester úrnak úgy tudja azért volt konfliktusa Novák Eszterrel, mert egy esetben a 
magántelefonszámát adta meg véletlenül egy segítséget kérő lakosnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ismerteti az esetet. Ez az eset után mindkét telefonszámot kitörölte a telefonjából. Azóta minden 
bejelentést a hatvani rendőrkapitányságon tesz. Több konfliktusa nem volt a KMB-sel. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Novák Eszter szeptemberi ülésen való bemutatásakor a rendőrkapitány ismertette a KMB-s 
hivatalos telefonszámát, melyet most megtalált a korábbi feljegyzéseiben. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Herédről rengeteg lakossági bejelentés érkezik a hatvani rendőrkapitányságra. Novák Eszter KMB-s 
idehelyezésében a polgármesternek úrnak a keze is benne volt. Nem érti miért változott meg 
ennyire a viszonya a KMB-sel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Novák Eszter kinevezése nem rajta múlott csak mások ajánlása alapján javasolta. A rendőrkapitány 
döntése volt, hogy Novák Esztert átvette a hatvani rendőrkapitányság állományába és Heréd és 
Nagykökényes KMB-s megbízottja lett. A rendőrkapitány felajánlotta, hogy a következő ülésre 
eljön, ha igényeljük és elmondja miért döntött úgy, hogy másnak adja a KMB-s megbízatást. 
 
 

 Adósságrendezési programmal kapcsolatban 
 

György Istvánné képviselő 
 

Ketten megkeresték őt azzal, hogy anyagi problémájuk van, mert a válság miatt megemelkedtek a 
lakáshitelük törlesztő részlete. Azt kérdezték tőle, hogy az önkormányzat miért nem foglalkozik 
adósságkezeléssel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egy korábbi ülés keretében erről már beszéltünk. Akkor ismertettük, előterjesztést is küldtünk az 
adósságkezelési eljárás feltételeiről. De véleménye, hogy az emberek hitelfelvételekhez való 
hozzáállásán is kellene változtatni. Ez a 40.000 fő feletti lakosságszámú településeken feladat, nincs 
rá kapacitása a kistérségi szakembernek és önerőt is igényel az önkormányzattól. 
 
 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


