102-4/2011.

Jegyzőkönyv

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. január 28-án 18 órakor megtartott
közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Határozat száma:
------

Tárgy:
---------

2011. február 14.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

~ 20 ~

102-4/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. január 28.-án 18 órakor kezdődött
közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
34 fő herédi lakos
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, körjegyzőt és hivatali dolgozót, valamint a
megjelent herédi lakosokat.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Falugyűlési beszámoló ismertetése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felolvasta a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót a 2010 évi tevékenységről:
 LEADER, TIOP és infrastrukturális pályázatról;
 Az intézményekben történt jelentősebb beruházásokról – óvodai riasztó kiépítéséről,
iskola új bejárati ajtójáról;
 Árvízi védekezésről;
 Elmaradt út- és járda felújításokról – mart aszfalt vásárlásáról, mely a Táncsics, Sport
és Ifjúság utca útjainak javítása érdekében vásárolt az önkormányzat;
 NDP pályázat elutasításáról;
 Az önkormányzat által alkalmazott közmunkásokról és az általuk elvégzett munkáról;
 Létesülendő gombaüzemről;
 A Hivatal munkájáról;
 Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről – azon belül a 2010. évi költségvetésről,
LEADER III. tengely elszámolásáról, az árvízi vis maior igénylésekről és azok
elszámolásról és a LEADER támogatás késői megérkezése miatt okozott likviditási
problémák megoldása érdekében felvett folyószámlahitelről, melyet a választások
előtt a régi Képviselő-testület rendezett.
 2010. évben a civil szervezetek részére biztosított támogatásokról;
 Adózásról – adómértékről, helyi adókról, környezetterhelési díjról, letiltásokról és más
hatóságok adók módjára történő behajtásáról.
 Szociális feladatokról – rendelkezésre állási támogatásban részesülőkről, étkeztetésről,
házi segítségnyújtásról, közmunka programról, az árvíz kapcsán adott támogatásról ahol az önkormányzat anyagi helyzetének megfelelően tudott segített, valamint az
önkormányzathoz érkezett felajánlásoknak köszönhetően a bajba jutottak
támogatásáról. A tájékoztatás keretében elmondta, hogy a lakosság egy rétege
rendszeresen nyújt be szociális segély kérelmet, amiből a megélhetését próbálja
megoldani ahelyett, hogy elmenne dolgozni és ezáltal próbálná a családját eltartani.
 Gyámügyi feladatokról – a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásról és a
nyári gyermekétkeztetésről. A nyári gyermekétkeztetésben való részvétel szociális
alapon az intézményvezetőktől és a Gyermekjóléti Szolgálattól beérkezett javaslatok
alapján történt.
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 Népesség alakulásáról;
 Képviselő-testület munkájáról – valamint a társult önkormányzatokkal közösen
megtartott ülésekről;
 A község közbiztonságáról – a polgárőrségről valamint az új KMB-s rendőr Lövei
Tamás személyéről, akit bemutatott a jelenlévő lakosságnak.
Ezt követően a 2011. évi tervekről és feladatokról:
 a novemberben elfogadott2011. évi költségvetési koncepcióról;
 A 2011. évi költségvetési tervezetről - azon belül az önkormányzatnál, a
körjegyzőségnél és az intézményeknél tervezet beruházásokról valamint a képviselők
által tett javaslatokról.
Megjegyezte, hogy 10 éves polgármestersége alatt nem emlékszik arra, hogy bármikor is lett
volna a herédi önkormányzatnak az előbbiekben ismertetett költségvetési tervezethez hasonló
költségvetése. A mostani költségvetésben a pénzmaradvány bevonásával közel 20 MFt
beruházás szerepel.
Megköszöni a herédi lakosság figyelmét és felkéri a lakosságot, hogy tegyék meg kérdéseiket,
javaslataikat és észrevételüket a közmeghallgatás keretében.
II.

Napirendi pont

Közmeghallgatás
Aranyi János herédi lakos
Csap utcában lévő út az idén felújításra fog kerülni?
Kómár József polgármester
A 2009. évi felmérés alapján a Csap utca útjának felújítása az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében szerepelt. Sajnos a tavalyi évben az út- és járda felújítások elmaradtak, mert
az árvízi védekezéshez, a helyreállításhoz és a gátak építéséhez felhasználtuk a felújításra
tervezett keretet.
Azt is tudja, hogy a gátépítéskor az utcába betolató nagyautók még tovább rontottak az út
állapotán. De mindenki tisztában van vele, hogy az ott megépített gátra szükség van, hiszen
egy olyan hatalmas víztároló terület keletkezett ezáltal, mely baj esetén a falunak azt a részét
megvédi az árvíztől. Azon a területen felgyűlt vizet utána vissza tudjuk vezetni a patakba.
A mostani költségvetésben is szerepel út- és járda felújítás, tudja, hogy azzal tenni kell
valamit. Az önkormányzat által vásárolt mart aszfaltból kapott az utca és a nagyobb gödrökbe
követ is tetetett az önkormányzat.
Mucsi Teréz herédi lakos
A Kossuth utcában lakik és ott is igen rossz állapotban van a meglévő út. Tovább rontja a
helyzetet, hogy a legtöbb eltévedt autó, traktor egy ívben fordul meg. Most utoljára az egyik
traktor olyan szerencsétlenül fordult meg, hogy a vízvezeték záró fedelét elvitte. Ő ezt
észrevette és visszarakta. A csatorna aknafedelét is rendszerint felszántják, melyre most már
nagyobb követ hordott, ezzel próbálja azt megvédeni. Sajnos, ha ez így megy tovább az
aknafedőt lassan teljesen ellepi a föld és baj esetén nem fogjuk megtalálni. Azt kéri, hogy az
önkormányzattól, hogy legalább jelölje meg ezeket a helyeket.
Kómár József polgármester
A tavasszal még 8 kamion mart aszfalt fog érkezni, melyből reméli, hogy ezekre a területekre
is marad. A vízvezeték és a csatornafedél védelmében a jelöléseket mindenképp meg fogja
tenni az önkormányzat. A tavaly kért közvilágítási lámpatestet felszereltük.
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Mucsi Teréz herédi lakos
Igen látta, hogy a kérését teljesítette az önkormányzat, melyet nagyon szépen megköszön.
Másik kérdése pedig, hogy a disznóvágás alkalmával fel nem használt sertés belet hova lehet
elvinni? Ezt azért kérdezi, mert a patak partján Hatvan felé, több helyen is talált disznóbelet
kidobva és egyszerűen nem érti, hogy miért nem viszik az erre kijelölt helyre, ha van ilyen?
Kómár József polgármester
Természetesen van az állati tetemek részére külön konténerünk, mely a Nagykökényesi TSZ
telepen Tamotán található, oda bármilyen állati tetem elhelyezhető ingyen. De tudomása
szerint a törvény arra is ad lehetőséget, hogy az ilyen kis mennyiségű állati hulladékot a
földbe elássák. Szomorúan hallja, hogy egyes emberek mit meg nem engednek maguknak.
Ezt a viselkedést elfogadhatatlannak tartja.
Sok észrevétel érkezik a Hivatalba a faluban lévő szemét miatt. Köztudott, hogy a tavalyi
évben ezt a feladatot a közmunkásokkal végeztette el az önkormányzat. Sajnos az idén erre
nem lesz módja az önkormányzatnak, mert csak kevés közmunkás lesz foglalkoztatható.
A Herédi Hírmondóban mindenki olvashatta, hogy az önkormányzat hulladékszállítási
közbeszerzése még folyamatban van, mert az egyik ajánlattevő igen kedvező árajánlatot adott,
mely ellen egy másik ajánlattevő jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A jogorvoslati eljárás
lezárult és a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevő kérelmét elutasította, az
önkormányzat nyerte meg a döntőbizottsági eljárást. Ennek megfelelően a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. megnyerte a közbeszerzést, így jelentősen csökkeni fog a
hulladékszállítási díj összege. Négy évre köt az önkormányzat szerződést az új
hulladékszállító céggel és az árakat pedig a közbeszerzésben elírt infláció mértékének
megfelelően egy évben csak egyszer emelheti.
Homor Lászlóné herédi lakos
Szomorúan tapasztalja, hogy nagyon sok helyen az eldobható műanyag palackokat elégetik.
Ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy az elégetett műanyag a falu lakosságára
nézve milyen veszélyes, hiszen mérgező anyagok kerülnek a levegőbe, melyet mindannyian
belélegzünk.
Javasolja, hogy a soron következő Herédi Hírmondóba nyomatékosabban hívjuk fel a
lakosság figyelmét arra, hogy a műanyag elégetésével komoly kárt okozunk a környezetnek
valamint saját magunknak.
Kómár József polgármester
Teljesen egyetért ezzel a kezdeményezéssel. Sajnálattal tapasztalta, hogy több helyen valóban
műanyaggal és gumival fűtenek, mert nincs más, amivel tüzelhetnének.
A szelektíven gyűjtött és a ház elé zsákokban kitett műanyagot (ún.: PEP palackot) pedig
lopják, mert be lehet váltani jó pénzért.
Török Ferencné herédi lakos
A Herédi Hírmondóban olvasta, hogy a Pékközt, a Tabán és Dózsa György utcákat
egyirányúsítani szeretné az önkormányzat. Nem tartja jó megoldásnak, mert véleménye
szerint az soha nem lesz egyirányú. A Tabán utca most is egyirányú és mégis jobban
használják, mint a Hatvani utat. Sajnos a Hatvani út állapota olyan rossz, hogy aki teheti, a
Tabán utca felől kerül. Nála a kerítés 4 tartóoszlopát már megroppantották, melyet mindenki
nyugodtan megnézhet. Addig nem érdekelte ez a dolog, míg a tulajdonában kárt nem
keletkezett. Másrészt a Tabán utcában nincs járda, mely egyrészt veszélyes, másrészt a
kocsival közlekedők rászólnak a gyalogosokra, hogy miért nem húzódnak le az útról.
Orbán Gábor képviselő
Megérti a problémát, de ha nem jó az egyirányúsítás, mi lenne szerinte ott a megoldás?
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Török Ferencné herédi lakos
A Pékközt le kellene szűkíteni annyira, hogy azon csak egy autó tudjon eljárni, hiszen a
KRESZ szabályait nagyon kevesen tartják be.
Orbán Gábor képviselő
Van a falunak új körzeti megbízottja, akinek az egyik feladata, hogy a KRESZ szabályait
betartsák.
Kómár József polgármester
A Tabán utca jelenleg nem egyirányú, hanem olyan tábla van kitéve hogy átmenő forgalom
tilos. Az oszlopait nem autóval roppantották meg, hanem az idő során elérett.
Lövei Tamás herédi KMB-s
Először is be szeretne mutatkozni: ő lett 2011. január 1-jétől a település körzeti megbízottja.
A településsel való ismerkedésekor ő is azt tapasztalta, hogy valóban a Kökényesi és Hatvani
utak rossz állapota miatt nagyon sokan a mellékutcákat használják. Megígéri, hogy
gyakrabban fog azon a területen járőrözni.
Török Ferencné herédi lakos
A polgármester úr nem hiszi el neki, hogy az autósok miatt van 4 db kerítés oszlopa
megroppanva és a drótban is kárt tettek. Jöjjön ki és nézze meg, mert azt autóból nem lehet
látni.
Kómár József polgármester
Ő kint jár és megnézte a drótot, azon semmilyen sérülést nem látott. Azon a területen két autó
elfér egymás mellett. Ha pedig valaki az oszlopoknak/kerítésnek nekimegy az autójával,
akkor abban az autóban jelentős kár keletkezik.
Laczkó József herédi lakos
Szeretné a Herédi Labdarúgó Club nevében megköszönni az önkormányzat 2010-ben nyújtott
anyagi támogatást. Büszke, hogy ilyen szép és rendezett községben él.
Az égetéshez csak annyit szeretne mondani, hogy a lakosságnak illendő lenne már a
szabályokat betartani és csak akkor égetni, amikor az lehet. Természetesen nemcsak az
időpontot kellene betartani, hanem hogy égetni kell, nem pedig füstölni. Egész nyáron a
lakosság a kerti hulladékot nem égetik, hanem elfüstölik közben a sportolók a füstben
edzenek kora tavasztól késő őszig. Legyünk már egymás iránt nagyobb toleranciával, hiszen
mindannyian egy faluban élünk.
Kómár József polgármester
Valóban van olyan rendeletünk, mely az égetést szabályozza. Ez idáig senki nem lett
megbüntetve, mert nem tartotta be a szabályt. Lehet, hogyha büntetnénk, jobban betartanák
egyesek a szabályt?
György Jánosné herédi lakos
Meg szeretné kérdezi, hogy az ő unokáját miért nem vették be a herédi óvodába? Miért kell
neki nap, mint nap Nagykökényesre felhordani az unokát? A gyermek szülei korán mennek
dolgozni és késő este érkeznek haza, így nem tudják a gyermek utaztatását megoldani. Az
utazás igen körülményes, mert nem tud mivel hazajönni és órákat vár Nagykökényesen a
buszra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mivel az óvodavezető nincs itt megpróbál ő válaszolni a kérdésre. A közoktatási törvény
értelmében óvodába elsősorban azokat a gyermekeket kell felvenni, akik már betöltötték a 3.
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életévüket valamint hátrányos helyzetűek illetve tanköteles így a felvétele kötelező.
Tanköteles az a gyermek, aki betöltötte 5. életévét és 1 év múlva megkezdi iskolai
tanulmányait. A törvény múlt év szeptemberétől ezen kritériumok teljesítése után a szabadon
fennmaradó helyekre engedélyezi a 2,5 éves korú gyermekek felvételét. A korábbi években
jelentős normatívát vontak el azoktól az önkormányzatoktól, ahol 3 évesnél fiatalabb
gyermekek jártak az óvodába, most ismét felvehetők a 2,5 évesek is, ha van hely.
Tudomása szerint a kérdező unokája is 2,5 éves. Évek óta a herédi óvodában a két csoportban
a gyermeklétszám maximálisan kihasználásra kerül. Abban az esetben, ha a következő évben
több gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait, mint amennyi 3 éves gyermek felvételre kerül,
és az óvodavezető lát rá lehetőséget, hogy bekerülhet a herédi óvodába. Pillanatnyilag a
nagykökényesi tagóvodában van szabad hely, ezért a szülők kérésének eleget téve felvették
óvodába, de a nagykökényesi tagóvodába tudta csak az óvodavezető elhelyezni unokáját.
A nagykökényesi óvoda is a herédi óvodához tartozik, hiszen társulásban működtetjük
Nagykökényessel. A tagóvodával kapcsolatban csak pozitív visszajelzéseket kapunk azoktól a
szülőktől, akiknek a gyermekei oda járnak óvodába. Jelen esetben a szülők jártak bent a
hivatalban, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr fogadónapján, ahol azt kérték, hogy
segítsünk nekik megoldani a gyermek Nagykökényesre történő utaztatását. Az önkormányzat
akkor meg is kereste levélben az iskolás gyermekek szállítását végző vállalkozást és kérte,
hogy az utaztatásban legyen a segítségükre. A vállalkozó mindenféle plusz
juttatás/ellenszolgáltatás nélkül vállalta, hogy az unokáját és a kérdező hölgyet, mint kísérő
személyt minden nap felviszi Nagykökényesre. Ennek ellenére mégis a polgári járattal oldják
meg a gyermek utaztatását. Sem a polgármester, sem a körjegyző és sem a Képviselő-testület
nem szól bele, hogy milyen szempontok alapján veszi fel a gyermekeket az óvodavezető. Az
ő döntése, hogy melyik gyermeket hová tudja felvenni.
György Jánosné herédi lakos
Korán megy az iskolabusz és az unokáját nem akarja olyan korán felkelteni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az iskolabusz 20 perccel megy előbb, mint a polgári járat, amivel most jár. Több herédi
gyermek is az iskolabusszal megy nagykökényesi tagóvodába. Az iskolabusz megvárja őt, az
iskolabusz kísérő személyzete kíséri az óvodába a busszal utazó óvodásokat is.
Kómár József polgármester
Meg lett beszélve az iskolabusz sofőrjével, hogy megvárja a felszólaló hölgyett is és úgy jön
visszafelé. Tessék nyugodtan igénybe venni az iskolabuszt.
Vladár Sándor herédi lakos
Több témához szeretne hozzászólni:
1. A beszámoló alkalmával azt hallotta, hogy a Smid András házához a Kápolna utca 44.
szám elé tervez ez önkormányzat kifolyó/átfolyó építését, míg a Rákóczi út 25. szám
elé nem tervez, pedig ott is nagy szükség lenne rá.
2. Fogászati ellátás ügyében – miért Hatvanba kell menni előzetesen egyeztetett időpont
alapján fogászatra? A korábban alkalmazott fogorvos miért hagyta el a községet?
Talán az indokolta a távozást, hogy a fogászati rendelő felújítása nem történt meg?
3. Hatvan-Verseg összekötő út még mindig nem készült el pedig már az előző
falugyűlésen is azt az információt kaptuk, hogy elnyert pályázati forrásból kerül
felújításra valamint az őszi önkormányzati választáskor is téma volt, akkor most ez
csak kampányfogás volt?
4. Örömmel értesült a beszámolóban arról, hogy az evangélikus templom mögötti gödör
végre betöltésre kerül 3 év után.
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Kómár József polgármester
A feltett kérdésekre sorban fogja megválaszolni.
1. Átfolyó ügyében: a Rákóczi út 25. szám előtti áteresz és átfolyó már elkészült csak
tavasszal meg kell hosszabbítani és egy beton előfejjel kell ellátni, mely zárható lesz.
Pontosan a Vladár úr kérése volt, hogy ez kerüljön megvalósításra, mert addig tőle
nem tud a víz lefolyni. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy nagyon magasan
helyezkedik el azon a területen a csatornacső így nincs esély, hogy az ároknak lejtése
legyen a patak felé. Az áteresz elkészült, mégis a víz arról a területről továbbra sem
folyt le és ekkor a lakosság részéről többen jelezték, hogy szerintük csőtörés van ott.
Kihívtuk a Vízmű szakembereit, akik megállapították, hogy valóban csőtörés van,
ezért áll azon a terület folyamatosan a víz. A csőtörést kijavították és mily érdekes,
azóta azon a területen nincs víz.
2. Fogászati ellátás ügyében: 2010. október 4-én az önkormányzati választás másnapján
Dr. Szalai István fogorvos megjelent a Hivatalban és benyújtotta felmondását.
Tudtunk róla, hogy el fog menni Herédről, ezért még a tavasszal megkerestük
levélben, de nem válaszolt a megkeresésünkre. Amikor behozta a felmondását erre rá
is kérdezett és azt a választ kapta, hogy most jött el az ideje, hogy válaszoljon a
tavaszi megkeresésünkre. Bár a törvény 2 hónap felmondási időre kötelezi a feleket Ő
ennek nem tett eleget. Hasonlóan járt el Zagyvaszántón is, ahol a szerződésében
szerepelt a 2 hónapos felmondási idő. Elismeri Dr. Szalai István fogorvos képességeit,
de az már tűrhetetlen volt, hogy néha 4 órát kellett rá várni. Amikor ezt a Hivatalba
jelezték, szóvá tette és ezért megharagudott rá a fogorvos. Jelen pillanatban ott tart a
fogászati ellátás, hogy addig, amíg Dr. Szalai István fogorvos nem értékesíti
praxisjogát, helyettesítő fogorvosra van szüksége a herédi lakosságnak. Erre a 6
hónapos átmeneti időszakra szerződött az önkormányzat Dr. Istók László helyettesítő
fogorvossal, aki a hatvani vasúti rendelőjében várja a herédi lakosokat.
Már két fogorvosnő is jelentkezett, hogy nagyon szívesen ellátnák itt helyben a
fogászati ellátást. Mind a két jelöltnek megmutatta a mostani fogorvosi rendelőt és
mindketten azt mondták, hogy felújítással mind a rendelő, mind a fogászati szék
működtethető. Tájékoztatta a jelölteket, hogy hamarosan elkezdődik az új háziorvosi
rendelő építése, melynek elkészülte után a fogászati ellátás áthelyezhető lesz a régi
háziorvosi rendelőbe. A mostani fogorvosi rendelőből a Testület döntésével pedig a
Családsegítő Szolgálatnak és a Gyermekjóléti Szolgálatnak tudunk biztosítani egy
megfelelő irodát felújítás után.
Orbán Gábor képviselő
A Dr. Szalai István fogorvossal kötött 1999-es szerződés valóban nem tartalmazott
felmondási időt. Arra kéri a Képviselő-testület a lakosságot, hogy még egy kicsit legyenek
türelemmel. 6 hónap után visszakerül a praxisjog az önkormányzathoz, ha Dr. Szalai István
fogorvos nem tudja eladni és akkor ismételten lesz Heréden fogászati ellátás.
Kómár József polgármester
3. Hatvan-Verseg összekötő út felújítása: Többször kért ez ügyben tájékoztatást.
Legutolsó információk alapján ez év elején a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása
megtörtént. Mostanra már el is bírálták nagy valószínűséggel. 2010. februárjában,
amikor a Bajnai Kormány hatalomra került az összes 4 és 5 számjegyű közút
felújítását visszavonta, arra való hivatkozással, hogy nincs rá pénz. Már akkor megvolt
a felújítás terv-dokumentációja, melyet az önkormányzatnak megküldtek. Bárki
megtekinthet azt a Hivatalban.
Orbán Gábor képviselő
A Kerekharaszttal és Nagykökényessel tartott társulási ülésen javasolta, hogy a három
önkormányzat egy közös levélben keresse meg a Magyar Közútkezelő Kht. és kérje az út
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folyamatos karbantartását arra való tekintettel, hogy jelenleg balesetveszélyes az út
használata. Mi nap, mint nap használjuk, hiszen az iskolabusszal szállítják a társult
önkormányzatok az iskolába a tanulókat.
Kómár József polgármester
Lassan a Hatvani Volán Zrt. vezetősége is járhatatlanná fogja az utat nyilvánítani és
megtagadja ezen az útszakaszon a járatok közlekedését. Folyamatosan kerestük ez ügyben a
Magyar Közútkezelő Kht.
Bozsik Istvánné herédi lakos
Szeretné, ha az önkormányzat az egyedülállók szemétdíj fizetési kötelezettségét eltörölné.
Kómár József polgármester
Az önkormányzati rendeletünk értelmében a 70 év feletti egyedülállók részére a
szemétszállítási díj 50 %-át, még a 70. év feletti házaspárok esetében a szemétdíj 25 %-át az
önkormányzat fizeti. Az új hulladékszállító cég által biztosított árak alacsonyabbak lesznek a
most alkalmazott áraknál, mellyel a Kistérségben Heréd önkormányzata az egyedüli, hiszen
mindenhol jelentősen magasabb áron szállítják a hulladékot. Lehetőség van arra is, hogy mint
idős egyedülálló 60 literes gyűjtőedényt kérjen, melyhez be kell jönnie a hivatalba és egy
formanyomtatványt kitöltenie és azt mi eljuttatjuk a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-hez.
A 60 literes gyűjtő edényzetre 2010. július 1-jétől lehetett jelentkezni, de úgy tudjuk eddig
csak 6 fő élt ezzel a lehetőséggel.
Nagy Mihályné herédi lakos
Az óvoda kőkerítése melletti járdát szeretné, ha az önkormányzat felújítaná valamint az óvoda
udvarában lévő nagy fákból szeretne kivágattatni, mert egyrészt meg vannak hajolva,
másrészt már teljesen átnyúlnak az ő kertjébe, ahol ősszel rengeteg a lehullott falevél.
Kómár József polgármester
Fakivágással kapcsolatban elmondta, hogy élő fát nem lehet ilyen indokkal kivágni, esetleg
jól megmetsszük azt a részt.
Az ott lévő utca kövezésével vagy járda felújításával kapcsolatban aggálya az, hogy az ottani
lakó nagy traktorral jár be a házához és félő, hogy a rendbe rakott utat teljesen összetörné.
Karancsi István herédi lakos
Az ő szomszédja sem a háza előtti részt, sem a portáját nem tartja rendben. Milyen módon
szólítható fel, hogy tartsa rendben a portáját? Azon a portán mindenféle szemét van és az
utóbbi időben látott már egeret, patkányt is a kertben lévő szemétkupacnál.
Kómár József polgármester
A saját portáján a lakók azt csinálnak, amit akarnak, addig míg a szomszédokat ez nem
zavarja. Az önkormányzat a közterületek és a kertek tisztántartását tudja számon kéri, előbbit
helyi rendelet, utóbbit törvény alapján.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az elszaporodó rágcsálók ellen rágcsálóirtásra és a gyomok irtására kötelezhető.
Kristóf Krisztián herédi lakos
A Herédi Hírmondóban olvasta, hogy milyen feltételek mellett lehet állatot tartani. Mi a
teendő olyan kutya ellen, amely egész éjszaka ugat olyan szinten, hogy nyáron nem tudnak
tőle aludni? A kutya gazdájának már többször jelezte ezt a problémát, de azóta, sem történt
változás.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha az állatvédelmi előírásokat betartják, nem sokat tehetünk ez ügyben, ha a kutya egyébként
jól tartott és egészséges, csak a természete miatt ugat sokat. A jó szomszédi viszony
fenntartása érdekében mindenkinek figyelemmel kellene lenni, hogy a szomszédja nyugalmát
ne zavarja.
Krizsán Jánosné herédi lakos
A Kolozsvári utcában az árkok mikor lesznek úgy kimélyítve, hogy elvezessék a vizet?
A májusi árvíz óta áll a víz a háza alatt. Az árkokban felgyűlt víz akár a Kápolna utca felé,
akár a Kökényesi út felé elvezethető volna.
Kómár József polgármester
A 2010-es évben nagyon sok csapadék hullott. A szeptemberi eseményekhez hasonló, az
idősek elmondása szerint valamikor 1962 környékén történt. 2010-ben az önkormányzat
jelentős pénz áldozott arra, hogy a falu védelmében gátakat építsünk. Elértük azt is, hogy a
napokban a Munkaügyi Központtól igényelt emberekkel a Vízügy kitakarítatja a Bér patak
partját és valamikor a tavasz folyamán a Zagyvától megindulva kikotorják a Bér patakot.
Több embernek az a véleménye, hogy a kotrással várhatóan a talajvíz is vissza fog húzódni.
Ezen munkák elvégzése nélkül nem várhatjuk, hogy a házak pincéjéből a talajvíz távozzon.
Az árkokban történő vízelvezetéssel egy probléma van, mégpedig hogy a falunak van egy
olyan része ahol a vizet nem lehet elvezetni.
Ilkó Tóth András herédi lakos
Szeretné megkérdezi, hogy hány tanár van az iskolában?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az iskola tanári létszáma 13,5 fő.
Ilkó Tóth András herédi lakos
Ebből hányan vannak akik herédi lakosok? Heréden több tanító végzettségű lakos van, akik
pályakezdők és szívesen tanítanának a Herédi Általános Iskolában.
Kómár József polgármester
Most hirtelen számolva hány fő a herédi és nagykökényesi tanár a nevelőtestületben Nemesné
Magasvári Aranka és Baloghné Drén Ibolya tanárnők a helyi tanárok Szabó Tímea és
Miszinszkiné Annamária a nagykökényesi tanárok. Az iskolának szakpedagógusra van
szüksége, hogy a törvényben előírtakat tudja teljesíteni. Ennek megfelelően tudta szerint
alsóban tanítók, még felsőbben szakos tanárok tanítanak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A megüresedett álláshelyek ügyében az iskolaigazgató dönt, abba az önkormányzat nem szól
bele, hiszen ő tudja, hogy milyen képzettségű tanárra van szüksége. Jelezzük Lőrincz Mária
igazgatónőnek, hogy a falugyűlésen elhangzott lenne olyan herédi lakos, aki nagyon szívesen
tanítana az iskolában.
Tóth Gyula herédi lakos
Végighallgatta a beszámolót, mely felületesen tartalmazott sok mindent, de a lényegi dolgok
fölött elsiklott. Nem kérdezi meg a lakosságtól a polgármester úr, hogy meg vannak e
elégetve a költségvetéssel? Ő nincs megelégedve. Hogy mondhat olyat egy polgármester,
hogy az iskola ügyeibe nincs beleszólása. 8 évvel ezelőtt még a polgármester úrnak fontos
volt, hogy az ifjúsággal mi történik. Erről most már megfeledkezett?A fiatalok droggal és a
nemi élettel kapcsolatos felvilágosítása már nem fontos, azzal nem kell foglalkozni? Nem
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csip-csup dolgokkal kell foglalkozni - ki füstöl, ki éget, a kutya hogy ugat meg ilyenek -,
hanem a gyermekeinkre kell figyelni, hogy a bajokat megelőzzük.
Laczkó József herédi lakos
A falugyűlés arra van, hogy mindenki a maga problémáját elmondhatja és a falu vezetősége
megválaszolja azokat. Eddig ezt történt, ha ő nem vette volna észre.
Tóth Gyula herédi lakos
Az előbb említett témával kapcsolatban konkrét válaszokat kér.
Kómár József polgármester
A lakosság által feltett kérdéseket megválaszolta. Valóban indultunk egyszer együtt
polgármesternek, de meg kell nézni kiből mi lett és mit tett a községért? Az iskolának van
drog prevenciós programja, melyet szakemberekkel közösen dolgozott ki az iskola. Tudomása
szerint az iskolai egészségnap keretében szakemberek tartanak órákat, ahol felhívják a
fiatalok figyelmét ezekre a dolgokra.
Az iskola Nevelési Programját a Képviselő-testület napirendi pontként tárgyalja, melyhez ha
tudunk hozzászólunk, de a szakmai oldalba nem tud sem a Képviselő-testület, sem az
önkormányzat beleszólni, hiszen nincs hozzá megfelelő végzettségűnk.
i

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

Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

~ 29 ~

101-6/2011.
Falugyűlés beszámolója a 2010 évről, valamint a 2011-es év terveiről
Tisztelt Falugyűlés!
A 2010. év úgy az önkormányzat, mint a község lakossága számára is egy nem
túl kellemes, sőt kemény, megterhelő esztendő volt. Mégsem szabad felejteni az
elmúlt év igazán negatívnak mondható eseményeit, mert ez irányt adhat a
további teendőkre, és a meghozandó intézkedésekre.
Köztudott mindenki előtt, hiszen az országos média középpontjába is kerültünk,
hogy 2010. május 16-án, június 1-jén és szeptember 11-én három hullámban
nagyon súlyos árvíz zúdult településünkre. Ezen túl még a Bér-patak további
három alkalommal veszélyeztette községünket, amikor már árvízvédelmi
készültséget is el kellett
rendelni. Az árvizekről az újságunkban, és
honlapunkon is tájékoztattuk már a lakosságot, de a pontos költségekről a
beszámoló pénzügyi részében adunk tájékoztatást. Azért az már most
elmondható, hogy az elmúlt év költségvetését nagymértékben befolyásolta, sőt
egyes helyeken borította, mivel fontos tervezett beruházások, felújítások
maradtak el az árvizek miatt.
A Testület ezen a fórumon is köszönetét fejezi ki heréd község lakosságának,
különböző szervezeteknek és minden embernek, aki a védekezési munkákban
bármily módon részt vett.
Most néhány olyan fejlesztésről és beruházásról adunk tájékoztatást, ami már
fizikai értelemben is megvalósult.
A 2010. évre a csökkenő normatívák, a gazdasági válság kihatásai, a
folyamatosan emelkedő közüzemi díjak, valamint az árvizek ellenére is
tartalmas, úgyis mondhatjuk, sikeres évet zártunk. A meghatározott célok
többsége megvalósult, a pályázati lehetőségeket kihasználtuk.
 LEADER program támogatásával elkészült a Művelődési Ház és
környezetének felújítása, a tájház felújítása és az iskolakertben egy parki
sétány kialakítása. Összértékük:30.192 eFt volt.
 TIOP pályázattal 14 db számítógépet, projektorokat, 3 db interaktív táblát
és egyéb kiegészítőket nyerünk az iskola részére,6.414 eFt értékben.
 Pályázati pénzből és önerőből újult meg az Óvoda két vizesblokkja is,
melynek teljes összege 2.470 eFt volt.
Önerőből elkészült
 az óvoda riasztórendszerének a kiépítse is. Sajnos a betörés miatt ez
indokolt volt, ennek összege 372 eFt,
 szintén önerőből új bejárati ajtót és előtetőt kapott az iskola 869 eFt-ért.
Egy új kistraktort, valamint fűnyírót és fűkaszát vásároltunk közel 1 millió
forintért, továbbá szintén 1 milliót költöttünk hajtó és kenőanyagra, valamint
~ 30 ~

alkatrészekre, szerszámokra és felszerelésekre, melyek a közterületek, a parkok,
a köztemető rendben tartásához szükségesek.
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A Tarcsi-völgyben egy komoly gátat építettünk, valamint megerősítettük a Bérpatak bal partját a kőhíd mellett és stabil nyúlgát épült a temető felé. A
„Cigánygödörben” átereszt építettünk és egy részén árok lett kialakítva,
összesen 5.482.750,-Ft összegben.
A Képviselő-testület döntése nyomán az árvízi védekezésben nem elszámolható
árkok, átereszek, hidak tisztítására és újjáépítésére (Kápolna utca, Sport utca,
Rákóczi út) 3.662.750,-Ft-ot költöttünk.
Engedélyezési tervekre, műszaki ellenőrzésre, hordozható és asztali
számítógépekre és egyéb eszközökre, hivatal előtti lépcsőburkolásra,
Művelődési Ház előtti parkokra, térburkolatra közel 3 millió forintot
fordítottunk.
Elvégeztettük a Tabán úti volt olajkút helyén a vállalkozó által otthagyott
munkagödör kötelező környezetvédelmi talajvizsgálatát is 120 ezer forintért.
Megállapították, hogy a talaj nem szennyezett, tavasszal a hulladékok
eltakarítása után betúrathatjuk.
Utak és járdák felújítása sajnos 2010-ben elmaradt, úgy is mondhatjuk, ezt
elvitte a víz, pedig erre a feladatra 4 milliót terveztünk. Mart aszfalttal
megpróbáltuk javítani a Táncsics és Sport utca egy részét, valamint az Ifjúsági
utcát, több kevesebb sikerrel. Sajnos az aszfalt jórészét minden engedély nélkül
egyszerűen elhordták.
Sajnálatos módon a már befogadott NDP, azaz cukorgyáras pályázatunk
forráshiány miatt ponthatár emelés indokkal nem nyert, így a két kis játszótér,
valamint az óvoda melletti park és parkoló kiépítése nem valósulhatott meg.
A nehézségek ellenére, aki nyitott szemmel jár, az láthatja, érzékelheti, hogy
fejlődött, szépült településünk. A lehetőségek függvényében rendben tartottuk a
közterületeket, parkokat és a temetőt is. A lehető legnagyobb számban
alkalmaztunk közmunkásokat, sajnos ez évben az új közmunkaprogram sokkal
szűkebb teret biztosít számunkra. Nagyon bízunk a gombaüzem pályázatának
sikerességében, ezzel nagy mértékben javulhat a munkához való jutás esélye. Az
önkormányzat részéről az elvi lehetőséget a rendezési terv módosításával már
biztosítottuk a vállalkozó számára.
Szintén nagyon fontos, hogy 2010-ben is kiválóan működtek az iskolai és
óvodai intézményfenntartó társulások és a Körjegyzőség is. Minden
intézményünk vezetője és dolgozója jó színvonalon, lelkiismeretesen és
takarékosan végezte a munkáját és tudjuk, így fogják tenni 2011-ben is.
Köszönjük!
Külön említést kell tenni a Hivatal munkájáról. 2010-ben nemcsak három árvíz,
hanem három választási esemény is volt. Aki valamelyest jártas a
közigazgatásban, az tudja, hogy a választások milyen megterhelést jelentenek a
jegyző, a hivatal és a választási bizottság tagjai számára. Nálunk
zökkenőmentesen, panasz nélkül zajlottak a választások, sőt, nagyon komoly
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munkát végeztek az árvízi munkák szervezésében és koordinálásában, az árvízi
vis maior igények benyújtásában, elszámolásában. De a napi teendők területén,
úgy a pénzügy, a szociális, az adó vagy a népesség területén is kiválóan
dolgozott a hivatal 2010-ben. Köszönjük a jegyzőasszony és a dolgozók
munkáját!
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és vagyonának alakulásáról
Az Önkormányzat 250.184.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el
2010. évi költségvetését, mely az évközi módosítások alapján az utolsó,
szeptember 30.-i zárás alapján: 292.447.000 Ft-ra emelkedett.
Bevételeink teljesítése az I.-III. negyedéves szinten időarányos, 77,57 %-os
volt. Költségvetési támogatásainkat rendben megkaptuk.
A Tájház és Művelődési Ház felújítására és a parki sétány kialakítására nyert
LEADER pályázati támogatást sajnos az állam igen jelentős, több hónapos
késedelemmel utalta.
2010. évi költségvetésünkben a biztonságos működés érdekében 1.310.000 Ft
általános és a település fejlesztése érdekében pályázati önerőkre 18.863.000 Ft
céltartalékot is képeztünk.
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a szeptember 30.-i állapot szerint
78,14 %-os, azaz szintén időarányos volt.
Mint a bevezetőben is említettünk gazdálkodásunkra rányomta bélyegét a
háromszor is ránk zúduló árvíz, ami a község közterületein, és az itt élő
polgárok saját tulajdonaiban is jelentős károkat okozott. Az önkormányzatoknak
az állam a vis-maior keretében a védekezési költségek egy részét – fő szabály
szerint 70% - át, rendkívüli esetekben 90 % -át téríti meg.
A vis-maior keretében elszámolható árvízi védekezés és helyreállítás költségei
összesen 9 millió 644 ezer Ft-ot tettek ki, amely összegből több hónapot
követően 7 milllió 196 ezer forintot kaptunk vissza állami támogatásként
hosszadalmas igénylési és ellenőrzési folyamat eredményeként.
2010. május 21-től az önkormányzat kénytelen volt a 6 millió Ft folyószámla
hitelkeret terhére gazdálkodni, mert a pályázati kifizetés késedelme és az árvízi
védekezés miatt likviditási gondjaink voltak.
A pályázati támogatások megérkezése után a folyószámlahitel felhasználására
nem volt szükségünk, elmaradt számláinkat kifizettük, költségvetési
egyensúlyunk helyreállt.
2010. december 31-én a számlánkon 6.054.980,-Ft volt, mely a 2011. évi
pénzmaradványunk része lesz.
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Az önkormányzat vagyona a 2010. év eleji ingatlan-vagyon összesítő alapján
1.197.497 eFt volt. Az ingatlan vagyon összege az év elejei állapothoz képest az
alábbiak miatt változott:
Parki sétány kialakítása, Műv.ház előtti járda építése
4.075.357 Ft
Műv. Ház külső felújítása
21.357.624 Ft
Lépcső burkolás
540.862 Ft
Óvodai mosdók vizesblokk felújítása
2.570.083 Ft
Iskolai bejárati ajtó és előtető
895.625 Ft
Tájház villamoshálózat felújítása
119.880 Ft
Tarcsi völgy gát megerősítése
2.867.000 Ft
Össz: értékben:
32.426.431 Ft
Egyéb beruházásaink az alábbiak voltak:
Fűnyírótraktor vásárlása 624.900 Ft
Fűnyíró, fűkasza 204.000 Ft
Óvodai biztonságtechnikai berendezés kialakítása 371.803 Ft
Klíma berendezés kialakítása az iskolában 268.750 Ft
Számítástechnikai berendezések vásárlása 939.255 Ft értékben
A 2010. évi támogatásokról:
A Képviselő-testület 2010. évben a következő támogatásokat biztosította:













Labdarúgó Club
Hulladék gazdálkodás
Népdalkórus:
Katolikus Egyház:
Evangélikus Egyház:
Vízügyi társulás
TÖOSZ tagdíj
Peter Cerny alapítvány
Kegyhely támogatás
Karate Club:
Herédi Néptánc csoport
Hip-Hop tánccsoport

2.700.000,Ft
41.000 Ft
290.000Ft
340.000,Ft
150.000,Ft
54.000 Ft
41.000 Ft
15.000 Ft
30.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft

A felsoroltak összértéke 3.911.000,-Ft.
Tájékoztató az adóügyi feladatok végzéséről
A helyi adók mértékében 2003. január 1-jétől változás nem következett be. Az
iparűzési adó mértéke továbbra is 1,5%, a magánszemélyek kommunális adója
5.000,- Ft/év. 2010.évtől ismételten bevezette a Testület az ideiglenes építőipari
tevékenység utáni iparűzési adót is, melynek összege napi 3.000 Ft. Ezt annak a
vállalkozónak kell fizetnie, amely 30 napot meghaladóan végez akár az
önkormányzatnál, akár magánszemélyek építési tevékenységet.
Helyi adókból (magánszemélyek kommunális adója és iparűzési adó) az elmúlt
évben közel 10.000.000,- Ft bevételünk keletkezett.
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A gépjármű adóztatás rendszerében az elmúlt évben változás nem volt. Az adó
alapja a személygépjárműveknél önsúly helyett továbbra is a kilowattban
kifejezett teljesítmény.
A gépjárművek után fizetett adó 100%-ban az önkormányzatot illeti meg. A
településen lévő gépjárművek után 2010. évben közel 9.880.000,- Ft adó került
befizetésre.
A környezetterhelési díjról szóló törvény rendelkezései alapján bevezetett
talajterhelési díjból az elmúlt évben 2.000.000,- Ft bevételünk keletkezett, mely
a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható
fel. E fizetési kötelezettség azokat érinti, akik a csatornahálózatra még nem
kötöttek rá.
A fizetendő összeg 2009. évre a számított talajterhelési díj 100%-a volt. Az
elhasznált éves vízmennyiség és egy mutatószám szorzata.
Az adóhatóság által hozott határozatok ellen az elmúlt évben fellebbezés nem
érkezett.
A félévi adók befizetésére kiküldött értesítések (adóívek) száma évi két
alkalommal 3000 db.
Az elmúlt évben 42 letiltást bocsátottunk ki. A letiltásokat elsőként mindig az
adózónak küldjük meg. Ennek hatására többen eleget tesznek fizetési
kötelezettségüknek.
A korábbi évekhez viszonyítva több volt azon elkövetők száma, akik a kiszabott
szabálysértési és helyszíni bírságot, illetve közigazgatási bírságot határidőben
nem fizették meg, így a rendőrségtől adók módjára történő behajtásra az
önkormányzathoz került. A szabálysértési és a helyszíni bírságból származó
bevétel az önkormányzatot illeti meg, míg a beszedett közigazgatási bírságból az
önkormányzat 25%-ban részesül. Ezeken a címeken bevételünk 200.000,- Ft
volt.
Szociálpolitikai feladatok:
- A rendszeres pénzellátások keretében munkanélküliek rendelkezésre állási
támogatásban 50 fő részesült, ebből 14 főnek keresőtevékenység miatt
kellett megszüntetni az ellátást, illetve 14 fő közmunkást alkalmazott az
önkormányzat, így ténylegesen 22 fő részére kellett a havi 28.500 Ft összegű
ellátást folyósítani. Rendszeres szociális segélyt 6 fő részére,
lakásfenntartási támogatást 32 fő részére állapítottunk meg. Ápolási díjban
12 fő, méltányossági közgyógyellátásban pedig 6 fő részesült.
- Az eseti pénzellátások szakfeladatról a felsőfokú tanulmányokat folytatók
támogatásában 35 fő részesült egyszeri 12.000,-Ft segélyben. Átmeneti
segélyt hivatalból és kérelemre pénzkifizetéssel 33 fő, természetbeni
támogatásként alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalványt 16 fő
kapott. Temetési segélyben 12 fő részesült, személyenként 11.000,-Ft került
kifizetésre. Két köztemetés volt, összesen 170.000,-Ft költséggel.
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Gyermekszületési támogatásként 9 újszülött szülei részére nyújtottunk
gyermekenként 20.000,- Ft-ot. Az idősek napja alkalmával 340 fő kapott
2.000,-Ft-os élelmiszer utalványt.
- A szociális étkeztetés keretében biztosított ebédet a jogosultak 310,- Ft-ért
vehették igénybe, év végén összesen 33 személy. Házhozszállítása 200
Ft/nap, amit 16 fő igényelt.
- a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás által ellátott házi
segítségnyújtásra a lakosság részéről 1 személy tartott igényt. A 600 Ft
óradíjért szakképzett gondozónő segít az idősek ápolásában. Javasoljuk hogy
vegyék többen igénybe ezt az ellátást.
Az árvizek során több lakóházban keletkeztek kisebb-nagyobb anyagi károk
enyhítésére az önkormányzat a segélykeretéből 7 fő részére nyújtott támogatást.
E mellett jelentős anyagi segítséget nyújtottak a civilszervezetek, Vöröskereszt
és magánszemélyek által összegyűjtött adományok.
Sajnos továbbra is jelentős azoknak a személyeknek, családoknak a száma, akik
a TIGÁZ és az ÉMÁSZ jelzése szerint kikapcsolásra okot adó hátralékosokként
szerepelnek nyilvántartásukban. A jegyzőnek hivatalból értesítenie kell az
érintetteket, mely alapján tájékoztatást kaptak az önkormányzatnál igénybe
vehető ellátásokról és egyre többen élnek az ellátások igénylésével.
Úgy ítéljük meg, hogy a hozzánk segítségért forduló személyeket – amennyiben
a hatályos rendelkezések feltételeinek megfeleltek – anyagiakkal és egyéb
szolgáltatással támogattuk.
A szociális törvény 2009-től hatályos módosítása következtében nagyobb
lehetősége van az önkormányzatnak a közcélú foglalkoztatásra, ezzel a
lehetőséggel élve 2010. évben 14 főt foglalkoztattunk, átlag 6 hónap
időtartamra. Alkalmazásukra éves közfoglalkoztatási tervet kellett készíteni, a
személyi kiadásaik 95 %-át a központi költségvetés megtérítette.
Gyámügyi feladatok:
 A Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján láttatjuk el a
gyermekjóléti feladatokat. A családgondozó Nagy Péter, Lőrinciből jár,
heti két alkalommal, hétfőn és szerdán tart fogadónapot és látogatja az
általa alapellátásba vett gyermekeket. Jelenleg 4 család részesül
alapellátásban, mely 11 gyermeket érint.
 Védelembe vett gyermek községünkben jelenleg nincs.
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 44 család részesül, ez
összesen 99 gyermeket érint.
 A nyári szünidőben 2010 évben is tudtuk biztosítani az ingyenes nyári
gyermekétkezést azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők gyermekeknek, akikre javaslatot tett a családgondozó, az iskolai
GYIV felelős és az óvodavezető. Ez alapján 2010.06.15-től 08.31-ig
összese 54 munkanapon át 27 gyermek részére vállalkozóval kötött
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szerződés alapján biztosítottuk a meleg ebédet. Az étkeztetés teljes
összegét, az 539 eFt-ot igénylésünk alapján az állam támogatta.
 Óvodáztatási támogatásban 2010. első félévében 5 gyermek, a második
félévben 3 gyermek részesült, összesen 80.000,-Ft-ot utaltunk ki részükre,
melyet az állam megtérít.
Népesség alakulása:
Sajnos a lakónépesség a 2009 évhez képest 18 fővel csökkent. 2010-ben 2026 fő
volt a lakosság száma községünkben.
Korcsoportos megbontás szerint a település lakossága a következő:
0 – 6 évesig
115 fő
7 – 18 évesig
262 fő
19 – 60 évesig
1210 fő
61 év felett
439 fő.
Az elmúlt év folyamán 14 gyermek született, 2 házasságkötés történt, 26 fő
lakosunk hunyt el.
Képviselő-testület munkájáról:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010 évben évi 6
kötelező üléssel szemben 8 soros és 5 rendkívüli ülése volt, valamint 1
falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tartott.
Képviselő-testület:
 nyilvános ülésen 134 határozatot hozott és 16 rendeletet alkotott, valamint
 zárt ülés keretében szociális kérelem alapján 135 határozatot hozott.
Képviselő-testület júliusban tartott rendkívüli zárt ülés keretében újabb 5 évre
megbízta két intézményének vezetőjét Lőrincz Mária iskolaigazgatót és
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt.
Januárban és áprilisban az iskola költségvetését a Kerekharaszt, Nagykökényes
önkormányzatokkal, valamint az óvodai és körjegyzőségi költségvetését és
beszámolóit a Nagykökényes önkormányzattal közösen, együttes ülések
keretében fogadtuk el.
- Heréd – Kerekharaszt - Nagykökényes együttes ülésen a községek
Képviselő-testületei 5 határozatot hoztak iskolai társulás témában.
- Heréd - Nagykökényes óvodai és körjegyzőségi társulás ülésen a
községek Képviselő-testületei 10 együttes határozatot hoztak.
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A 2006-2010 ciklusidőben tevékenykedő testületi tagok:
Kómár József polgármester
Egyed János alpolgármester
Juhász Istvánné képviselő és Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Samu Alfonzné képviselő és Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tag
György Istvánné képviselő és Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tag
Ilkó Tóth Andrásné képviselő és Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tag
Papp Ákos képviselő és Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tag
Kapuszta János képviselő
Kovács József képviselő
Kerestély Gyula képviselő
Köszönjük a 4 évi munkát, különösen azon volt képviselőtársainknak, akik a
2010. október 3-i választás után már nem lettek az új Képviselő-testület tagjai.
Korábbi 10 tagú Képviselő-testület létszáma a törvényi módosítás következtében
7 főre csökkent, akik közül 6 fő már korábban is tagja volt a Testületnek, 1 fő
Orbán Gábor képviselő úrnak pedig ez az első ciklusa.
A közbiztonságról:
A Rendőrség által kiadott jelentésekből tudjuk, hogy a településünk nem tartozik
a bűnügyileg fertőzött kategóriába. Kiemelt bűnügy 2010-ben nem volt.
Az elmúlt év végén ujjá alakult a Polgárőrség herédi szervezete, az elnöki
teendőket Jacsó Endre végzi, új vezetőséget választottak, de a tagok száma is
bővült 24 főre emelkedett.
Ez évtől új körzeti megbízott látja el feladatait Heréd és Nagykökényes
településen, Lövei Tamás személyében. Az elérhetősége a hivatal hirdető
tábláján kifüggesztésre kerül.
Reményeink szerint a polgárőrökkel együttműködve hatékony és tartalmas
munkát végeznek majd.
Terveinkről és a 2011. évi költségvetés tervezetéről:
A Képviselő-testület a testületi tagok, az intézmények vezetői és a körjegyzőség
javaslata alapján november végén elfogadta a 2011. évre szóló koncepcióját,
mely alapján összeállítottuk az idei év költségvetésének tervezetét.
Mindenképp kiemelt feladatként kell kezelni az árvíz elleni megelőző munkák
végzését és a 2011-ben megvalósuló új orvosi rendelő építését, melynek
közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van.
1.) Biztosítani kell az önkormányzati és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések
tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést
elvégezni.
2.) A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét
biztosítani kell. További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak
akkor tervez, ha kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan
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megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható,
illetve ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és a támogatás mértéke a
75 %-ot eléri.
3.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat,
amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem
szükségesek.
4.) A végleges költségvetési kondíciók ismeretében nem várt kiadások, illetve a
pályázati önrészek biztosítása érdekében általános és céltartalékot kell
terveznünk.
5.) A 2011. évre kitűzött felújítási, fejlesztése feladatok sorrendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
Önkormányzat:
1. Házasságkötő terem felújítása
Körjegyzőség:
1. 2 db számítógép
2. 8 db szünetmentes tápegység beszerzése
Általános Iskola:
A szakmai eszközök beszerzését az intézmény a költségvetési
előirányzattól függően tervezze, a felújítások pályázati lehetőségek
kihasználásával valósíthatók meg.
Óvoda: és a Konyha
1. Csoportszobák előtti folyosó (kőpadló) burkolása 200 e Ft
2. Konyhai robotgép vásárlása 1.600 e Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Művelődési Ház:
Színpadi világítás korszerűsítése, elektromos kapcsolószekrény felújítása
Színpadi függönyök cseréje, összehúzó rész felújítása
Kazánházban elektromos csatlakozási lehetőség elhelyezése
Takarítógép vásárlása
Főbejárat mellé korlát
Ellopott csatornarácsok akna, fedlap pótlása

Védőnői szolgálat:
1. Digitális személyi mérleg
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Polgármesteri javaslat:
Járda és útfelújítás építés, csapadékvíz elvezetése:
1. Kápolna utca 41. számú ház előtt egy beton, vagy fém vízelvezető
kiépítése
2. Önkormányzati hivatal épület villamos hálózatának teljes felújítása
3. Táncsics-Sport út egy szakaszának megerősítése, aszfaltszőnyeg borítása
4. Parkolók kiépítése az engedélyes tervek alapján
Város és községgazdálkodás
1. Parkosítás, fák dísznövények telepítése (kötelező fapótlások)
2. A község főbb csapadék és talajvíz-elvezető árkainak felújításához tervek
készítése
3. Használt konténer vásárlása traktorok elhelyezéséhez
4. Sport öltöző előtti terület leaszfaltozása
Köztemető:
1. Új nagykapu bejáró kiépítése
2. Lélekharang beszerzése
Támogatások:
a 2010. évi szinten tervezendők.
Képviselői javaslatok közül támogatta a Testület továbbá az alábbi javaslatokat:
 A hetedik-nyolcadikos lány tanulóik (kb.20 fő) a HPV vírus elleni
védőoltás ingyenes biztosítása
 Nemzeti színű lobogók kihelyezése a főutak mentén ünnepi alkalmakkor
 Szivattyú és aggregátor beszerzése árvízi védekezéshez
 Óvodai konyhában árnyékolás megoldása
 Az ún.„Homokos” fásítása
Az itt felsorolt feladatokra a Képviselő-testület a pénzügyi lehetőségek
ismeretében sorrendet fog megállapítani, és azt bevételeitől függően beépíti a
2011. évi költségvetésbe.
A 2011. évi költségvetésünk tervezett bevételi és kiadási főösszege 235.098 eFt.
A költségvetés tervezetét a testület 2011. január 24-i ülésén első fordulóban
megtárgyalta, ennek részleteit a számukra készített előterjesztés szerint
ismertetem.
Végezetül megköszönjük minden herédi ember támogatását és megértését.
Köszönjük a Testület és dolgozóink helytállását.
Heréd, 2011. január 20.
a Képviselő-testület
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