102-8/2011.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 28-án 15 órakor megtartott
soros üléséről.
Határozat száma:
68/2011.(III.28.)

75/2011.(III.28.)
76/2011.(III.28.)
77/2011.(III.28.)
78/2011.(III.28.)
79/2011.(III.28.)
80/2011.(III:28.)
81/2011.(III.28.)
82/2011.(III.28.)

Tárgy:
Herédi Népdalkör Egyesület 2010. évről szóló beszámolójának
elfogadása
Kokoro Dojo Egyesület 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása
Hip-Hop Tánccsoport 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása
Herédi Tánccsoport 2010. évről szóló beszámolójának elfogadása
Szivárvány
Szociális,
Gyermekjóléti
és
Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Közoktatási infrastrukturális pályázathoz finanszírozási megállapodás
módosítása
Közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulás elhatározása
Herédi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Fogorvosi körzet ellátására pályázat kiírása
Fapótlásra ALTIBEKA Kft. megbízása
Egynyári növények telepítésére ALTIBEKA Kft. megbízása
IMMOFIX Kft. szerződés módosításáról
Bálint Sándor játszótéri panasz ügyében

Rendelet száma:
8/2011.(III.29.)

Tárgy:
Nem jövedelem alapú helyi támogatásokról

69/2011.(III.28.)
70/2011.(III.28.)
71/2011.(III.28.)
72/2011.(III.28.)
73/2011.(III.28.)
74/2011.(III.28.)

2011. április 12.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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102-8/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 28. -i soros üléséről.
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,
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület tagja
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendéget és hivatali dolgozókat.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő
hiánytalanul jelen van.
Javaslatot tesz, a napirendi pontok megtárgyalására a kiküldött meghívó szerint.
A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására vonatkozó
javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend előtti
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A jelentést mindenki megkapta. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Papp Ákos képviselő
Az önkormányzat a szivattyú attól a kereskedőtől vásárolta, akit ő ajánlott?
A Csillag utcába is azok fogják a lámpatestet elhelyezni, akik a Sport utcában végezték a
közvilágítás bővítését?
Kómár József polgármester
Gyöngyösi kereskedőtől került a szivattyú megvásárlásra, övé volt a legkedvezőbb ajánlat.
A Csillag utcába nem a Kelemen Komplex Kft. emberei fogják a lámpatestet elhelyezni,
hanem az ÉMÁSZ emberei. Karbantartás címén végzik a munkát, így csak a lámpatestet kell
kifizetni 32.000 Ft összegben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Kelemen Komplex Kft. már el is végezte a Sport utca közvilágítási hálózatának bővítését,
az átvétel megtörtént a mai napon.
Kómár József polgármester
Az ÉMÁSZ a községben összesen 17 oszlopot cserélt ki. A Kelemen István szántóföldjében
lévő villanyoszlopot is kivették, és a szemközti oldalra átrakták.
Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a lejárt
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
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NAPIREND
I. Napirendi pont
Támogatott szervezetek beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról és tájékoztatója eredményeikről
 Herédi Népdalkör Egyesület beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget. Kívánja kiegészíteni a beszámolóját?
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Köszöni a kérdést, nincs kiegészíteni valója.
Samu Alfonzné képviselő,
Jelenleg hány tagú az Egyesület?
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Az Egyesületnek jelenleg 17 tagja van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Herédi Hétvége Népdal Fesztivál július harmadik szombatján lesz megtartva?
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelentősen megváltozott a jogszabály a zenés, táncos
rendezvényekkel kapcsolatban a „West Balkán”-ban történtek óta.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Tud a jogszabályi változásokról, annak megfelelően fogja bejelenteni a rendezvényt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A zárt helyen történő rendezvény 300 fő felett, a szabadtéri 1.000 fő felett engedélyköteles.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
A meghívókat 2 hónappal előbb szokta postázni majd, akkor a bejelentést is elküldi.
Kómár József polgármester
A 2011. évi támogatásról már döntött a Képviselő-testület, melyről a határozatot már
megküldtük.
György Istvánné alpolgármester
Olvasta a beszámolóban, hogy Köles Éva vezető lemondott tisztelet díjáról. Mennyi volt a
tisztelet díja?
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
90-110 eFt a tisztelet díja, melyről a csapat javára lemondott. Jelenleg további három
csoportja van és mellette még egyetemre is jár.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha lesz pályázati lehetőség, melyen az Egyesület indulni szeretne, nagyon szívesen segít a
Hivatal a pályázat elkészítésben.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Köszöni a pályázat íráshoz felajánlott segítséget. Jelenleg nincs olyan pályázati lehetőség,
amin az Egyesület indulni tudna. Az év második fele viszont mozgalmasabb lesz, hiszen több
fellépésünk is lesz.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Népdalkör
Egyesület 2010. évről szóló beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
68/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Népdalkör
Egyesület 2010. évi tevékenységéről, a kapott 290 eFt önkormányzati
támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a
határozatról a támogatott szervezetet értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Kokoro Dojo Egyesület beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Kokoro Dojo Egyesület elnöke Gyurika László lett, aki sajnos nem tudott eljönni az ülésre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tornaterem bérleti díját tavaly az ő kérésükre csökkentette a Képviselő-testület. Úgy tudja,
hogy továbbra sem tudják igénybe venni, mert olyan késői időpontban van az edzés, amikor
már utánuk a zárás, takarítás nem megoldott.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kokoro Dojo
Egyesület 2010. évről szóló beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
69/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kokoro Dojo
Harcművészeti Kulturális és Szabadidősport Egyesület (Nagykökényes) 2010.
évi 100 eFt önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját
és a 2010. éves eredmény beszámolójukat elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Hip-Hop Tánccsoport beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Baranyi Andrea a csoport vezetője munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni az
ülésen. A tavalyi évben részükre biztosított támogatás teljesen nem sikerült felhasználni,
melyet szerettek volna ebben az évben igénybe venni. Sajnos a fel nem használt támogatások
nem áthozhatók a következő évre. Ha a Képviselő-testület az ez évi támogatás felett további
támogatás biztosít a részükre, azt az általános tartalékalapból megteheti.
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az általános tartalékalap jelentős részét az ÉMOP
orvosi rendelő többletkiadásához már felhasználta a Képviselő-testület.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a HPV oltóanyag vásárlására tervezett
pénzhez még további 235.100 Ft-ra is szükség lesz, ha minden 13-14 éves leánygyermek
részére biztosítani szeretné az oltóanyagot. A szükséges pénz is az általános tartalékalapból
kerül kifizetésre, így hamarosan az általános tartalékalapon nem marad pénz.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hip-Hop
Tánccsoport 2010. évről szóló beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
70/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hip-Hop Tánccsoport
(Heréd) 2010. évi megítélt 50 eFt önkormányzati támogatásából igénybe vett
26 eFt felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Herédi Tánccsoport beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
György Istvánné alpolgármester asszonyt, aki egyben a tánccsoport képviselője is kérdezi,
hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
György Istvánné alpolgármester
Igen annyival, hogy a tavalyi évben kapott önkormányzati támogatást ruha alapanyag
vásárlására fordította a tánccsoport.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Kérdezi, hogy a 2011. évben van-e már felkérés fellépésre?
György Istvánné alpolgármester
Igen, április 30-án fog fellépni a csoport Egyházasdengelegen a tánc világnapjára tervezett
rendezvényen.
Papp Ákos képviselő
Hányféle ruhája van már a tánccsoportnak és hányféle táncot tudnak eltáncolni?
György Istvánné alpolgármester
A tánccsoport tagjainak háromféle ruhája van, és négyféle táncot tudnak eltáncolni. A csoport
hetente egyszer tud csak találkozni, melyet így is igen nehéz megszervezni, hiszen mindenki
dolgozik. Bár heti több találkozóra is szükség lenne, de jelenleg ezt tudják tartani.
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Kómár József polgármester
Az önkormányzat továbbra is igényt tart a saját rendezvényein a tánccsoport fellépéseire.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi
Tánccsoport 2010. évről szóló beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
71/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Herédi
Néptánccsoport 2010. évi 100 eFt önkormányzati támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Az Egyesület több tagja nevében szeretné, felajánlja a segítségüket a Tájház berendezéséhez,
ha a felajánlott bútorok megérkeznek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Augusztus 20-án a falunap keretében lehetne a Tájház hivatalos átadása. A pályázat
indulásakor az udvaron kemence építését valamint nyitott kocsiszínt is terveztek. Sajnos
ezeket nem lehetett a pályázatba beépíteni.
Orbán Gábor képviselő
Ha a Tájház teljesen elkészül, akkor a faluba érkező turisták részére is kellene lehetőséget
biztosítani a Tájház megtekintésére.
Papp Ákos képviselő
Továbbra is támogatja, hogy a Tájház udvarán valósuljon meg a búbos kemence akár saját
forrásból is.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
A faluház és a tájház funkciója között különbség van, kéri ezt vegyék figyelembe.
Mocsár Katalin a Herédi Népdalkör Egyesület képviselője elköszönt és távozott az ülésről.
Kómár József polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Józsa Anita családsegítő megérkezett az ülésre.
II. Napirendi pont
Tájékoztató a községben végzett családsegítő szolgáltatás
munkájáról és eredményeiről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget. A Családsegítő Szolgálattól érkezett tájékoztatót kiküldtük a
képviselőknek. Megkérdezi Józsa Anita családsegítőtől, hogy kívánja-e a tájékoztatót
kiegészíteni?
Józsa Anita családsegítő
Nem kívánja a tájékoztatót kiegészíteni.
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Egy kérése mégis lenne a Képviselő-testület felé szeretne a Családsegítő Szolgálat részére a
község újságában helyet kérni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Természetesen nagyon szívesen biztosítanak a Családsegítő Szolgálatnak helyet a helyi
újságban. Sőt ha előbb elkészül a cikk és megküldik az önkormányzatnak, akkor megőrzik azt
a következő újság megjelenéséig.
Orbán Gábor képviselő
Szeretne felajánlani a Családsegítő Szolgálat részére ruhaadományt.
Józsa Anita családsegítő
Heréden a felajánlott ruhaadományokat nem tudja, hol tárolni. A felajánlást csak abban az
esetben tudja elfogadni, ha a hatvani irodánál kerül leadásra.
Orbán Gábor képviselő
Természetesen az adomány elszállításáról gondoskodni fog.
Papp Ákos képviselő
Örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy a nyári programok sikeresek voltak. Továbbra is
támogatja a nyári programok rendezését, melyhez ha szükséges a Képviselő-testület további
támogatást is tud biztosítani. Sőt a Családi Nap rendezését is támogatja.
A tájékoztatóban az olvasta, hogy nincs számítógépük, internetük. Valamint az
adósságkezelésnél az esetszám 0. Valójában tudja, hogy Heréden is sok embernek van hitel
problémája.
Józsa Anita családsegítő
Az itteni számítógéphez vásároltak routert, melyet sajnos nem tudnak használni, mert a
számítógépünk annyira elavult, hogy nem képes azzal működni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szomorúan hallja ezt, hiszen tavaly a Képviselő-testület felajánlotta, hogy a helyi
családsegítők részére vásárol laptopot a körzetükben lévő három településsel közösen. Ezt a
kezdeményezést a Családsegítő Szolgálat központja elvetette és arra kértek bennünket, hogy
ne laptopot vásároljuk, azt a Kistérség megvásárolja, hanem biztosítsuk a laptophoz a
szükséges perifériákat.
Józsa Anita családsegítő
A rendelkezésünkre álló laptop nem az övéké, hanem a Szivárványé. Azt a laptopot ide
kihozta, de itt olyan gyenge az internet, hogy nem tudja használni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat a napokban vásárolta meg a lecserélt anyakönyvi számítógépet. A
védőnőnk is jelezte, hogy a számítógépe már olyan elavult, hogy nem tud vele dolgozni.
Ha lesz nálunk fejlesztés, akkor a lecserélt számítógépből egyet biztosíthatunk a Családsegítő
Szolgálatnak. Vagy jelezni fogunk Szabó Gábornak, hogy a nála lévő számítógépek közül egy
jobb állapotban lévőt biztosítson a Családsegítő Szolgálatnak és segítsen abban, hogy az
internet elérhető legyen rajta.
Papp Ákos képviselő úr kérdéséhez szeretné ismételten elmondani, hogy a törvény értelmében
a 20.000 fő alatti településeken nem kötelező az adósságkezelő szolgáltatás biztosítása, mely
szolgáltatás hasonlít a lakásfenntartási támogatáshoz, azaz a helyi szociális ellátások
rendeletben rögzítve kell, hogy legyen valamint megfelelő pénzkeretet kell biztosítani, sőt
személyi feltételeket is biztosítani kell. Sajnos az önkormányzatnál nincs meg ennek az
anyagi és személyi feltétele. A Kistérség keretében is csak egy embernek van meg ez a
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képesítése, aki jelenleg Hatvanban ezt a feladatot ellátja és ő annyira elfoglalt, hogy Herédet
már nem tudta volna elvállalni.
Papp Ákos képviselő
Nem a nagymérvű adósságkezelésre gondolt, hanem az anyagi gondokkal, hitelproblémákkal
küzdőkre, hogy nekik milyen segítséget tud a Családsegítő Szolgálat biztosítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tájékoztatóban lévő táblázatban ennek az általa ismertetett adósságkezelő szolgáltatásnak az
esetszámai kellene, hogy szerepeljenek. A lakosságot óvva kell inteni a meggondolatlanul
felvett hitelektől, melyből a későbbiekben folyamán komoly problémáik lehetnek. Sajnos
szociális ügyek intézése közben megdöbbenve hallja, hogy egyes kérelmezők jövedelmének
jelentős része értelmetlenül felvett hitel visszafizetésére megy el, míg a közüzemi számla
rendezése problémát okoz.
Józsa Anita családsegítő
A tájékoztatóban szereplő adósságkezelés alatt az adósság csapdába kerülő személyek nem
kerülhettek bele, mert azoknak más a besorolási kódjuk. Ők az anyagi problémákkal küzdők
közt szerepelnek, mely a tavalyi évhez képest jelentősen megugrott. Az adósság csapdában
lévők miatt szeretne cikket megjelentetni az helyi újságban, remélve hogy így szélesebb
körben tudnak a bajba jutottakhoz eljutni és segítséget felajánlani.
Papp Ákos képviselő
Sajnos a tapasztalat azt igazolja, hogy ezeken az embereken nem biztos, hogy tudunk segíteni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Országos probléma ez, az emberek felfogásán is kellene változtatni.
Józsa Anita családsegítő
Sőt sokszor előfordul az is, hogy egy problémával keresik fel, és a velük folytatott
beszélgetéskor további problémákra derül fény, így nehéz az egy-egy eset besorolása.
Kómár József polgármester
A hajléktalanról szóló adat nem teljesen felel meg a valóságnak. Tud olyan emberről, aki
másoknál húzza meg magát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A törvény értelmében az a személy minősül hajléktalannak, aki a közterületen tölti a napjait
és nincs éjszakára szállása.
Az energiatakarékos izzó pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület azért nem biztosította
az önerőt, mert nem utólag, hanem előre szeretne tudni a nevében benyújtott pályázatokról és
a támogatott személyekről.
Józsa Anita családsegítő
Terényiné Marika tudott a pályázaton való indulásról. Sajnálja, hogy elcsúszott az információ.
Kómár József polgármester
Jó dolognak tartja az energiatakarékos izzók biztosítását, csak sajnos tud róla, hogy egyesek
még azt is tovább értékesítették.
Józsa Anita családsegítő
Az izzó átadásakor nyilatkoztatják, hogy a kapott izzókat tovább nem értékesíthetik.
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Kómár József polgármester
A Családsegítő Szolgálat községben végzett munkájával meg van elégedve. Hallja a
lakosságtól, hogy baj esetén a Családsegítő Szolgálathoz fordulnak segítségért.
Józsa Anita családsegítő
Az újságban megjelenő cikkel a lakosság azon rétegét szeretné megszólítani, akik esetleg nem
fordulnának hozzá segítségért.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az elmaradt víz- és szemétdíj rendezéssel kapcsolatban felhívja a családsegítő figyelmét arra,
hogy a végrehajtás útján behajtandó tartozás esetén érdemes az elmaradt csekk befizetésével
megoldani a problémát, így ebben az esetben nem kell a végrehajtói díjat megfizetni, mely
olykor a kis összegű tartozás összegével közel azonos.
Továbbá szeretne segítséget kérni a bérpótló juttatáshoz szükséges környezettanulmány
elkészítéséhez. Terényiné Ildikóval kellene az igénylőket meglátogatni és a lakókörnyezetét
szemrevételezni.
Kómár József polgármester
Megköszöni a tájékoztatást.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Családsegítő
Szolgálat tájékoztatóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a Családsegítő Szolgálat
tájékoztatóját elfogadta.
Józsa Anita családsegítő elköszön és távozik az ülésről.
III. Napirendi pont
Új nem jövedelem alapú helyi támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Felkéri Samu Alfonznét,
a bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi. Ügyrendi Bizottság elnöke
A Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és módosítás nélkül elfogadásra javasolta.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2011. évi költségvetésben HPV oltásra 1 MFt-ot terveztek. A 1996-ban és 1997-ben
született állandó herédi lakcímmel rendelkező leánygyermekek részére biztosítja idén az
önkormányzat a HPV oltóanyagot. Kimutatás alapján 23 fő részére kell a HPV oltóanyagot
biztosítani darabonkénti 17.300 Ft-os áron, így 1.235.100 Ft-ba fog kerülni az oltóanyag, ha
minden leánygyermek szülője kéri az oltást.
A következő években már a létszám várhatóan kevesebb lesz, hiszen csak egy korosztály
részére biztosítják az oltóanyagot így várhatóan erre a feladatra kevesebb, mint 1 MFt-ot kell
biztosítani. További csökkenéssel is lehet számolni, hiszen az oltóanyag vásárlásakor az MSD
Kft. képviselője elmondta, hogy várhatóan folyamatosan csökken majd magának az
oltóanyagnak is az ára.
Papp Ákos képviselő
Mikor kerül sor az oltásra?
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Orbán Gábor képviselő
Április közepén kapják várhatóan az első oltást. De előtte a szülők kapnak egy tájékoztatót és
egy szándéknyilatkozatot. A kitöltött szándéknyilatkozatok visszaérkezése után fogjuk csak
megtudni, hogy valójában hány gyermek részesül az oltásban. Az MSD Kft. leszállítja a
pontos létszámnak megfelelő oltóanyagot Dr. Kurpé László orvos részére és ő az egyeztettet
időpontban be fogja a leánygyermekeket oltani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az MSD Kft. hozott önkormányzati rendelet mintát, melyet nem tartott jónak, mert az alapján
segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások közt szerepelt volna, akkor a család
jövedelmi helyzetét is vizsgálni kellene. Véleménye szerint az oltóanyag biztosítása egy
természetbeni formában biztosított egészségügyi ellátás, ezért gondolta, hogy inkább a nem
jövedelem alapú önkormányzati rendeletbe kerüljön rögzítésre, ahol nem vizsgálják a család
jövedelmi helyzetét, hanem mindenki jövedelemtől függetlenül megkaphatja ezt az
oltóanyagot. Az új jogszabály szerkesztési előírások miatt teljesen új rendeletet kellett
készíteni, nem módosítják az eddigi rendeletet.
Orbán Gábor képviselő
Kap az önkormányzat egy olyan plakátot is, mely a herédi lakosságot tájékoztatja arról, hogy
a részükre ugyanezt az oltóanyagot picivel drágábban - 800 Ft-tal - tudja biztosítani az MSD
Kft.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az oltóanyagot a 40 alatti korosztályból bárki megkaphatja ezen a kedvezményes áron. Az
MSD Kft.-vel egyeztetett, hogy mivel Heréden nincs gyermekorvos ezért elképzelhető, hogy
lesz olyan szülő, aki kérni fogja, hogy az ő gyermekét a saját gyermekorvosuk oltsa be.
Megnyugtatott az MSD Kft. képviselője, hogy a cég vállalja az oltóanyagok más
gyermekorvoshoz futárszolgálattal történő elszállítását is ezáltal elkerülhető, hogy bármi
történjen az oltóanyaggal. Az 1 MFt feletti 235.100 Ft-os részt a vásárláshoz a Képviselőtestület az általános tartalékalap terhére tudja biztosítani.
Orbán Gábor képviselő
Bruttó összegről beszélünk vagy ez még csak a nettó összeg?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Bruttó 17.300 Ft/db áron került az előző ülésen elfogadásra, csak 5 %-os ÁFA van rajta.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új nem jövedelem
alapú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
a nem jövedelem alapú helyi támogatásokról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a nem jövedelem alapú helyi oktatási, egészségügyi és szociális
természetbeni támogatások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja.
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1. §

A rendelet hatálya Heréd község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező lakosokra terjed ki.

2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye vásárlása céljából
azon szülők, akiknek herédi lakóhelyű gyermekük születik.
(2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát. A kérelem a
gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be, a benyújtási határidő
jogvesztő.
(3) A gyermekszületési támogatást átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.
(4) A gyermekszületési támogatás mértéke egyszeri 20.000.-Ft gyermekenként, melyet
vásárlási utalvány formájában házipénztárból felvétellel biztosít az Önkormányzat .
3.§ (1) Időskorúak egyszeri támogatására jogosultak Heréd községben állandó lakóhellyel
rendelkező a 65. életévüket betöltött lakosok.
(2) Az időskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 65. életévük
betöltésének évében rendezett idősek napja alkalmából hivatalból a polgármester
állapítja meg.
(3) Az időskorúak támogatásának mértéke 2000,- Ft/ fő melyet élelmiszervásárlási
utalvány formájában biztosít az Önkormányzat.
(4) A támogatást minden év november hónapjában az Idősek Napján ünnepélyes keretek
között a polgármester a körjegyzőségi hivatal közreműködésével adja át.
4. § (1) Iskolakezdési támogatásra jogosultak a herédi lakóhellyel rendelkező, felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók tanszer,
könyv, írószer vásárlása céljából.
(2) Az iskolakezdési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a
hallgató iskolalátogatási igazolását. A kérelem minden év augusztus 01 - október
20. napja között nyújtható be, a benyújtási határidő jogvesztő.
(3) Az iskolakezdési támogatást a polgármester bírálja el.
(4) Az iskolakezdési támogatás mértéke 12.000,- Ft hallgatónként, melyet
házipénztárból felvétellel természetbeni juttatásként vásárlási utalvány formájában
biztosít az Önkormányzat .
5. § (1) Heréd Község Önkormányzata természetbeni egészségügyi juttatásként:
a) 2011. évben az 1996-1997. években született,
b) 2012. évtől pedig a tárgyévben a 14. életévét betöltő herédi lakóhellyel rendelkező
leánygyermekek részére a méhnyak-rák megelőzése érdekében ingyenes
védőoltást biztosít három oltóanyagból álló oltási sorozat formájában.
(2) Természetbeni juttatásként a védőoltást kérelem és a Humán Papilloma Vírus (HPV)
elleni oltóanyaggal történő védőoltásra vonatkozó betegtájékoztató tudomásul
vételéről szóló, a gyermek törvényes képviselői aláírásával ellátott hozzájárulást
tartalmazó nyilatkozattal lehet igényelni.
(3) A kérelmet és nyilatkozatot minden évben április 30.-ig lehet a Körjegyzőségi
Hivatalba benyújtani.
(4) A támogatásra való jogosultságot a polgármester állapítja meg.
(5) A védőoltással kapcsolatos tájékoztató fórumok és a védőoltás megszervezése a
Körjegyzőségi Hivatal közreműködésével történik, az oltóanyag mindhárom
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vakcinájának 6 hónapon belüli beadását és az oltásokról nyilvántartás vezetését az
iskola-egészségügyi feladatot ellátó háziorvos végzi.
6. § E rendeletben szabályozott támogatások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek,
megállapításának eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ellenérdekű ügyfél hiányában- a kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat
egyszerűsített határozat, mely a Ket.71.§ (3) bek. alapján jogorvoslati felhívást és
indokolást nem tartalmaz.
7. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti. Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem szociális
alapú támogatások szabályozásáról szóló 14/2007 (XI.27.) önkormányzati rendelete,
valamint az ennek módosítására elfogadott 19/2008 (XII.16.) önkormányzati
rendelet, valamint az 5/2009 (II.10.) önkormányzati rendelet.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
IV. Napirendi pont
Kistérségi társulási megállapodások elfogadása

 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói
Társulás társulási megállapodásának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A módosított szociális törvény értelmében a társulási formában ellátott feladatok térítési
díjairól a gesztor önkormányzat a fizetendő térítési díjakról szóló saját rendeletében az ellátási
terület tekintetében rendelkezik. A társult önkormányzatok most a társulási megállapodás
módosításaként elfogadják ezt a változást.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói Társulás társulási
megállapodásának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
72/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2011.
április 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:
1.
A társulási megállapodás 12. „ Az intézmény fenntartására vonatkozó
rendelkezések” pontját az alábbiakkal kiegészíti:
„12.1.4. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat hatáskörébe utalják
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény személyes
gondoskodást nyújtó ellátására, azok igénybevételére, valamint a fizetendő
térítési díjakra vonatkozó rendeletalkotási feladatot.”
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Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti módosítással
együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, továbbá
felhatalmazza polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Kómár József polgármester
 Szociális, Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Kistérségi ülésen ez napirendi pontként szerepelt, de nem tudott a Kistérség dönteni ez
ügyben, mert még volt olyan település, ahol nem szavaztak még erről.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális, Ellátóés Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás társulási megállapodásának módosítását
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
73/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) az Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó települések
önkormányzataival megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulást létrehozó Társulási Megállapodást a társult
önkormányzatokkal közös megegyezéssel a következő alponttal egészíti ki:
„12.1.4. A gesztor önkormányzat a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott ellátásokat, azok igénybe vételét, valamint a fizetendő
térítési díjakat a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló –
mindenkor hatályos - helyi rendeletében állapítja meg, melyet évente
felülvizsgál. „
A módosítások hatályba lépésének időpontja 2011. április 1.
2.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: polgármester
V. Napirendi pont
Közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulás elhatározása
Nagykökényes tagóvoda részére
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Felkéri Samu Alfonznét,
a bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi. Ügyrendi Bizottság elnöke
Bizottság a nagykökényesi tagóvoda közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulásáról
szóló előterjesztést valamint a pályázat önerejének biztosításához szükséges finanszírozási
megállapodás módosítását megtárgyalta és módosítás nélkül elfogadásra javasolta.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az erről szóló jogszabály március 9-én jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje
március 30-a, így összesen 21 nap áll rendelkezésünkre a pályázati anyag elkészítésére. A
közoktatási infrastrukturális pályázaton már többször is indultunk már. A tavalyi évben a
herédi óvoda vizesblokkjának és a tagóvoda teraszának felújítására pályáztunk.
A herédi óvoda vizesblokkjának felújítását meg is tudtuk valósítani, hiszen arra kaptunk
támogatás.
A nagykökényesi tagóvoda teraszát saját erőből újították fel. A nagykökényesi tagóvoda
készült erre a pályázatra így már előre kértek árajánlatot, valamint a nagykökényesi
önkormányzat rendelkezi a szükséges önerővel. A közoktatási infrastrukturális pályázat nem
uniós pályázat, így a nyertesség esetén a támogatást előre meg fogja kapni a gesztor
önkormányzat.
György Istvánné alpolgármester
Ki lesz a műszaki ellenőr?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nagykökényesi önkormányzat Schósz Gabriella műszaki ellenőr munkájával maximálisan
meg van elégedve így véleménye szerint ő lesz a műszaki ellenőr.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a finanszírozási
megállapodás módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
74/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda Nagykökényes Tagóvodája óvodai vizesblokk felújítására
benyújtandó BM infrastrukturális pályázathoz kapcsolódó önerő
Nagykökényes község Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2011.
(III.25.) képviselő-testületi határozattal történt vállalása alapján az óvoda
Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott 2011. évi
finanszírozási megállapodását a következők szerint egészíti ki:
A Megállapodás kiegészül a következő 11. ponttal:
„11. Az óvoda feladatellátási hely épületei felújításával kapcsolatos pályázati
önerőt a tulajdonos önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják.
A tagóvoda vizesblokk felújítására jutó 450.771,-Ft önerőt és az egyéb
járulékos költségeket (pl.: műszaki ellenőrzés) Nagykökényes Község
Önkormányzata a a pályázat eredményes elbírálásától számított 8 napon belül
átutalja.”
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a módosított Finanszírozási
Megállapodás aláíratásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: 30 nap
Kómár József polgármester
A nagykökényesi tagóvoda közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulását szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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75/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata, mint a Heréd-Nagykökényes Óvodai
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata pályázat benyújtását
határozza el a 7/2011.(III.9.) BM rendelet 2.§-a szerint társult formában
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása jogcímre az alábbi célra:
A) Herédi Napközi Otthonos Óvoda Tagóvodája (OM azonosító: 200524)
1. Nagykökényesi tagóvoda mosdó vizesblokk felújítása
Összköltség: br. 2.253.853,- Ft
20% önerő: br. 450.771,- Ft.
-

-

A Képviselő-testület
vállalja a létszámfeltételek teljesülését;
nyilatkozza, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig eredeti
rendeletetésének megfelelően hasznosítja, feladatellátási helyét 5 évig nem
szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére; kivéve, ha helyi önkormányzati rendeleten kívüli
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézményfenntartója,
a pályázat megvalósításához szükséges 20%-os önerőt, azaz br.450.771,Ft-ot 2011. évi költségvetésében a céltartalék keret terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: polgármester, körjegyző
A polgármester 8 perc szünetet rendel el.
VI. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Herédi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvoda alapító okiratában eddig szerepelt az autista gyermekek gondozása, melyet az
óvodavezető szeretne kivenni az okiratból, mert se személyi, se tárgyi feltételei nem állnak
rendelkezésre. Ismerteti az óvodavezető aznap érkezett kérését a Képviselő-testülettel. Tény,
hogy egy csoportban a 25 fő gyermek gondozása sok, melyben az autista gyermek gondozása
plusz figyelmet igényelne.
Az alapító okirat módosítását 8 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak.
Orbán Gábor képviselő
Van most autista gyermek?
György Istvánné alpolgármester
Nincs jelenleg autista gyermek. Az óvoda jelenleg maximálisan kihasznált, egy autista
gyermek gondozása három főnek számít. Most pedig, hogy az egyik csoportban csak egy óvó
néni van, mert a másik óvó néni tartós táppénzen van még nehezebb a gyermekek
gondozásának megoldása.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a herédi óvodából 12 fő megy iskolába így oda 12
főt lehet felvenni, a nagykökényesi óvodából 3 fő kezdi meg ősszel az iskolát így oda 6 fő
vehető fel így összesen 18 fő vehető fel a két óvodába. Előreláthatólag 20-22 fő gyermeket
szeretnének beíratni óvodába.
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Kerestély Gyula képviselő
Föl kell venni egy helyettesítő óvó nénit, míg baj nem lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A helyettesítésről a vezető óvónő feladata dönteni. Költségvetési szempontból nincs akadálya
a helyettesítésnek. A kapott tájékoztatás alapján legfeljebb 4 fő gyermek elhelyezése lesz
kérdéses. Mennyi ebből a 3 évnél fiatalabb? Az ő felvételük csak lehetőség.
György Istvánné alpolgármester
Azt sajnos nem tudja.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az alapító okirat
módosításának elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
76/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes Óvodai Intézményfenntartó Társulás tagja a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda költségvetési szerv 90/2007. (VI.25.) sz. határozattal
elfogadott többször módosított Alapító Okiratát felülvizsgálta, és az
intézményvezető kérelme alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 8. pontjából az alaptevékenységhez kapcsolódó más
tevékenységek közül hatályon kívül kerül a következő rendelkezés:
(Az óvoda vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók közül az integráltan
nevelhető: )
 „Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos gyermekek tanulók közül az autista
gyermekek nevelését”
2. Jelen Alapító Okirat módosítás hatálya: 2011.04.01., illetve a társult
önkormányzat általi jóváhagyást követően.
3. Az Alapító Okirat további rendelkezései változatlanul hatályosak.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és
ezzel együtt egységesített Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzésre a MÁK-hoz a Nagykökényesi Községi Önkormányzat
jóváhagyását követően 8 napon belül nyújtsa be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: körjegyző
 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő véleménye, hogy a 2011. évi közbeszerzési tervünkben
még szerepelnie kell az ÉMOP orvosi rendelő építési beruházásnak, mert bár 2010. évben
hozta meg az elindításról a határozatot a Képviselő-testület, de 2011. 01. hóban jelent meg.
A közbeszerzési tervet április 15-ig kell elfogadnia a Képviselő-testületnek és mivel addig
már nem lesz ülése, így most kell elfogadni a közbeszerzési tervet, melyben csak az ÉMOP
orvosi rendelő építési beruházása fog szerepelni a megindításakor ismert számadatokkal.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi
közbeszerzési terv elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
77/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:
Heréd Község Önkormányzata
(3011 Heréd, Rákóczi út 39.)
2011. évi összesített közbeszerzési terve
Közbeszerzési eljárások várható száma: 1 db
1. ÉMOP orvosi rendelő pályázat
Beszerzés tárgya:
Orvosi rendelő kivitelezés tárgyú építési beruházás
Beszerzés mennyisége:
132,82 m2 hasznos alapterületű, szabadon álló, nyeregtetős , földszintes 19
helyiségből+ teraszból+ rámpából álló új építésű háziorvosi rendelő a hatvani
építéshatóság 7953-7/2010. sz. építési engedély határozata alapján.
Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:
20.976.182 Ft +Áfa
Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján: Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 20.976.182 Ft+Áfa
Eljárási rezsim: Kbt. harmadik rész VI. fejezete szerint egyszerű
közbeszerzési eljárás, a Kbt. 251. § (2) alkalmazásával.
Eljárásfajta: hirdetmény nélküli egyszerű
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2011.január 10.
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az
Önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerint
Beszerzés pénzügyi fedezete:
Br. 2 622 023 Ft saját forrás, ÉMOP pályázat keretében: br. 23.598.204 Ft
pályázati támogatás
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a
Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000
Szentendre, Széchenyi tér 35.)
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a közbeszerzési terv
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Körjegyző
Határidő: 15 nap
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 Fogászati pályázat kiírással kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Március 10-i ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a fogászati ellátás
ügyében szükséges intézkedésekre. Az ÁNTSZ-szel, MEP-pel is próbált egyeztetni.
Az ÁNTSZ-nél Egerben Török Tamás foglalkozik fogászati ügyekkel, aki március 31-ig
szabadságon van. A MEP-nél a mi ügyintézőkkel sem tudott beszélni, ő is csak március 31-től
lesz elérhető. Annyi tisztázódott, hogy mindenki kivárja a hat hónapot, amíg a praxis jog
értékesíthető, illetve a körzet tartósan betöltetlenné válik.
A jogszabályi feltételeket ismerteti a Képviselő- testülettel. A hatvani ÁNTSZ-szel egyeztetett,
akik elmondták, hogy mivel jelenleg a helyettesítés nem helyben került megoldásra így az
újranyitáshoz a fogászati rendelőben lévő gépeket felül kell vizsgáltatni, sőt ha majd a
fogászati rendelő átkerül a régi háziorvosi rendelő helyére ezt a vizsgálatot meg kell
ismételni. A Kormányhivatallal is egyeztetett a pályáztatásról. Mivel a fogorvos nem
közalkalmazott így elméletben nem kell pályázatot kiírni a megüresedett álláshelyre, de mivel
az önkormányzat erre a feladatra feladat-ellátási szerződést köt, akkor az önkormányzaton
keresztül az állam anyagi juttatásban részesíti a leendő fogorvost. Ez Heréd, Nagykökényes
esetében havonta 152.000 Ft-nak felel meg, plusz a betegforgalom után jár neki további
juttatás. Így javasolt a pályáztatás, minél többen ismerjék meg.
Nagykökényesen pénteken volt rendkívüli ülés, ahol határozatban a nagykökényesi
Képviselő-testület felhatalmazta a herédi önkormányzatot a pályázat lebonyolítására.
Zagyvaszántóval is felvette a kapcsolatot, hogy megkérdezze tőlük hogyan sikerült megoldani
a fogászati kérdést. Ott sincs még állandó fogászati ellátás, helyettesítés van Apcon.
Orbán Gábor képviselő
Ha pályázatot írunk ki a fogorvosi állásra, mennyivel csúszik a helybeni ellátás biztosítása?
Kómár József polgármester
A lehető legrövidebb időre írjuk ki a pályázatot. A lakosság már szeretné, ha helyben lenne
biztosítva a fogászati ellátás. A környező települések közt még Boldognak sincs állandó
fogorvosa ott most Dr. Vígh Annamária látja el a helyettesítést, aki a herédi körzet iránt
érdeklődik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hatvani ÁNTSZ-nél azt is mondták, hogy aki még nem szakorvos, csak fogorvos az csak
kétszékes orvosi rendelőben dolgozhatna. Nincs az ÁNTSZ és a MEP egy véleményen ebben.
A törvényi előírásoknak megfelelően kell az új fogászati ellátást biztosítani. Az lesz Heréden
a fogorvos, aki a kiírt pályázati felhívásnak eleget tud tenni. A szerződéskötés előtt ÁNTSZ
határozat szükséges.
Kómár József polgármester
Ha ezen eljárás alapján kerül betöltésre a fogorvosi állás, akkor Heréden még sokáig nem lesz
fogászati ellátás.
Kerestély Gyula képviselő
Sajnos az a baj, hogy az egészségügyben nagy a káosz.
Samu Alfonzné képviselő
Zagyvaszántóval is együtt kell működnie a herédi önkormányzatnak a fogászati ellátásban?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kell Zagyvaszántóval is együttműködni. Nagykökényessel közösen Heréd egy körzetnek
számít.
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György Istvánné alpolgármester
A lehető legrövidebb időn belül meg kell oldani, hogy Heréden legyen fogorvosi ellátás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye szerint még májusban sem lesz helyben fogászati ellátás a szükséges engedélyek
és szerződések miatt.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fogorvosi állás
betöltésére pályázat kiírás elhatározását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
78/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ellátás
helyben történő biztosítása érdekében a tartósan betöltetlenné váló
fogászati körzetre pályázat kiírását határozza el.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat kiírására,
valamint a helybeni fogászati rendelés feltételeinek előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 26. Kt. ülés
 2111.számú úttal kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
A kistérségi ülésen Szabó Zsolt tájékoztatta a polgármestereket a Hatvan-Verseg összekötő út
felújításával kapcsolatban.
Kerestély Gyula képviselő
Tavaly a Művelődési Ház átadásakor már arról tájékoztatott bennünket, hogy hamarosan
megkezdik a Hatvan-Verseg összekötő út felújítását.
Papp Ákos képviselő
Más ügyben járt a Magyar Közútkezelő Zrt.-nél és szeretett volna tájékoztatást kérni, de már
ők sem nyilatkoznak.
 Fásítással és parkosítással kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A fásításra a polgármester úr kért árajánlatot, mely alapján az ALTIBEKA Kft. nettó
335.950,-Ft-os ajánlatot, még a Maróti Díszfaiskola Kft. 462.725 Ft-os ajánlatott tett.
A kért árajánlatok a lehető legkevesebb költséggel készültek. Ebben az ajánlatban a
Kolozsvári és Hatvani úti fakivágás pótlása még nincs benne.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ÉMOP orvosi rendelő többlet kiadás
biztosításához a Képviselő-testület a fásításra tervezett keretet is lecsökkentette, 500.000 Ftra.
Orbán Gábor képviselő
A Hatvani úti kivágott tujákat minél előbb pótolni kell, mert az forgalmas főút mellett van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A fakivágásról szóló engedélyező határozat mindig úgy szól, hogy a kivágást követő év
tavaszáig kell a kivágott fákat pótolni.
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György Istvánné alpolgármester
A Kolozsvári utcai lakos már nagyon várják a fakivágást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az egynyári növények telepítésére ugyanettől a két cégtől érkezett ajánlat, mely alapján az
ALTBIKA Kft. ajánlata nettó 150.000 Ft és a Maróti Díszfaiskola Kft. ajánlata nettó 160.000
Ft. A Művelődési Ház elé, a bevezető utak tábláihoz, valamint hidakra elhelyezett ládákba
történne egynyári növénytelepítés.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fásítás
elhatározását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
79/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlata szerinti
tartalommal megbízza az ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) az alábbi növénytelepítési
feladatok elvégzésével:
1.
Heréd, Rákóczi út 84. szám elé 2 db fatelepítés
16.700,-Ft
2.
Ady Endre út 3. és 5. szám 8 db fatelepítés
153.200,-Ft
3.
Körjegyzőségi Hivatal előtt 4 db fatelepítés
78.600,-Ft
4.
Rákóczi úti ingatlanok előtti 7 db fatelepítés
87.450,-Ft
Növénytelepítés anyag és munkadíja mindösszesen:
mely az ÁFA-t nem tartalmazza.

335.950,-Ft,

A Képviselő-testület a fenti növénytelepítési munkákhoz a fedezetet 2011. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 30 nap, fatelepítésre: értelem szerint
Kómár József polgármester
Az egynyári növények telepítését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
80/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlata szerinti
tartalommal megbízza az ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) a Művelődési Ház elé,
a bevezető utak tábláihoz, valamint hidakra elhelyezett ládákba egynyári
növénytelepítéssel, mindösszesen 150.000,-Ft + ÁFA összegért.
A Képviselő-testület a fenti növénytelepítési munkákhoz a fedezetet 2011.
évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 30 nap, növénytelepítésre: értelem szerint
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 Közvilágítással kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Sport utca tervei elkészültek, sőt a közvilágítási hálózat kiépítése is megtörtént, ahogy az
ülés elején tájékoztatták a Képviselő-testületet.
Kómár József polgármester
Az ÉMÁSZ kérte, hogy nyilatkozzon a Képviselő-testület, hogy a kiépített hálózat az
önkormányzat tulajdonában marad-e vagy átadja térítésmentesen az ELMŰ-ÉMÁSZ-nak. Ha
a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kiépített hálózatot átadja, akkor az átadás költségeit az
önkormányzatnak kell megfizetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Írják le, hogy mit szeretnének, és akkor majd eldönti a Képviselő-testület, hogy mi a szándéka
a kiépített közvilágítási hálózattal.
Kómár József polgármester
A lámpatestek javítását és az izzók cseréjét akkor is ingyen elvégzik, ha az önkormányzat
tulajdonában marad az új közvilágítási hálózat.
Kerestély Gyula képviselő
Egyetért a körjegyző asszonnyal írásban jelezzék szándékukat.
Kómár József polgármester
Jelenleg a faluban nagyon komoly karbantartás folyik az ÉMÁSZ részéről több oszlopot
kicseréltek és még trafót is cseréltek.
 Gombaüzemmel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Horváth László felhívta őt és közölte vele a jó hírt, hogy nyert a benyújtott pályázata. A jövő
héten jön és rendezi az önkormányzattal szembeni tartozását, mert a rendezési terv módosítás
reá eső 500.000 Ft részét eddig még nem rendezte. Első ütemben a kerítést és az alap
elkészítést szeretné elvégezni. Tervei szerint októberben már szeretné a munkát megkezdeni.
Elmondása szerint folyamatosan 30-35 főt alkalmazna és további 5 fő szükséges az egyéb
munkákra.
 Gazdasági programmal kapcsolatban
Kómár József polgármester
Az új Képviselő-testületnek a ciklusra gazdasági programot kell készítenie. Felkéri a
képviselőket, hogy két héten belül legyenek szívesek a hivatalba eljuttatni a gazdasági
programmal kapcsolatos javaslataikat, hogy a következő ülésen elfogadhassa a Képviselőtestület a ciklusra vonatkozó gazdasági programját.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hatvani úti önkormányzati lakás állapotáról, a szükséges
és elvégzett felújításokról.
 IMMOFIX Kft. áremelési kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most érkezett faxon az IMMOFIX Kft. élelmiszer áremelési kérelme. Ismerteti a Képviselőtestülettel az IMMOFIX Kft. áremelési kérelmét. Az év elején, januárjában a szerződésnek
megfelelően megtörtént az évi egyszeri emelés.
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György Istvánné alpolgármester
A januári emelés ezt az áruféleséget nem érintette.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ehhez hasonló emelés tavaly ősszel volt, akkor is a rossz időjárási viszonyok miatti
árváltozással indokolták az emelést. Akkor is készítettünk számításokat és a Képviselőtestület 5 %-os emeléssel értett egyet.
Papp Ákos képviselő elhagyja a termet így a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre
csökkent.
György Istvánné alpolgármester
Hús-, pékáru, zöldség- és gyümölcsféléket szállít az óvodának az IMMOFIX Kft.
Szeptemberben több hetet töltött azzal, hogy utána nézett milyen változásokat okoz a
rendkívüli áremelés és annak alapján került velük egyeztetésre a rendkívüli emelés.
Kómár József polgármester
Font Sándor jelentette be, hogy az alapvető élelmiszerek beszerzését kivették a közbeszerzés
köteles beszerzések hatálya alól.
Papp Ákos képviselő visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
György Istvánné alpolgármester
Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően változatos étrendet kell biztosítani az óvodás gyermekek
részére fontos, hogy zöldséget és gyümölcsöt is tartalmazzon az étrendjük.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Első ránézésre drasztikus áremelkedésnek tűnik, de lehet, hogyha utána számolunk, és csak
azt nézzük, amit valóban meg kell vásárolnia az óvodának elfogadhatónak mondható az
emelés mértéke. Javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az élelmezésvezető készítsen egy
felmérést és annak alapján egyezkedjünk az IMMOFIX Kft.-vel.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az IMMOFIX Kft.
áremelési kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
81/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Immofix Kft. (Budapest)-től az előre nem látható, rendkívüli időjárás miatti
piaci viszonyok romlása indokkal 2011.03.28.-án a zöldség- és
gyümölcsfélékre küldött soron kívüli áremelési kérelmét.
Felhatalmazza a Képviselő-testület az óvodavezetőt és az élelmezésvezetőt,
hogy az IMMOFIX Kft. által benyújtott rendkívüli árajánlat tekintetében,
vizsgálja meg a piaci árviszonyokat és ennek megfelelően készítsen javaslatot a
soron következő ülésre.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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 Baucont ügyben tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, érkezett egy bírósági végzés arról, hogy a felszámoló által
készített beszámolót nem tudják pénzügyi beszámolóként elfogadni, hanem csak
tájékoztatásként. A 2002-ben bíróság által jóváhagyott megállapodás ellehetetlenül. Az
önkormányzat még a Minisztériumból is beszerzett egy állásfoglalást, mely alapján jogosultak
vagyunk a vagyon átadására, mégis az erről szóló megállapodást nem fogják tudni a
polgármesterek aláírni. Szeretne velünk a felszámoló találkozni. Nincs lehetőségünk arra,
hogy az önkormányzatok fizessenek.
 Vízelvezető árokrendszer karbantartásáról
Papp Ákos képviselő
ÉMOP, KEOP vagy esetleg Széchenyi Terv alapján pályázati lehetőségből tudjuk
megvalósítani a vízelvezető árokrendszer rendbetételét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nincs kiírva jelenleg pályázati lehetőség. De ha lesz, 2011. évben a Képviselő-testület csakis
hitelfelvétellel tudná a pályázathoz szükséges önerőt biztosítani.
 Fiatalok kéréséről
Papp Ákos képviselő
Pénteken megkeresték őt azok a fiatalok, akik jelenleg a Műv. Ház mozi termében edzenek.
Abban kértek tőle segítséget, hogy szeretnének egy nagyobb termet, ahol tudnának edzeni,
mert kicsi már nekik a mozi terem. Ők arra gondoltak, hogyha elkészül az új háziorvosi
rendelő és a fogorvosi rendelő pedig átkerül a régi háziorvosi rendelő helyére, akkor
biztosítsuk nekik a régi rendelő helységét konditerem kialakítására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A korábbi ülésen már elhangzott, hogy a régi fogorvosi rendelőbe a Családsegítő Szolgálatot
és a Gyermekjóléti Szolgálatot lehetne elhelyezni, mert a jelenlegi helyük kicsi.
Kómár József polgármester
A UPC központ - ami jelenleg a mozi teremben van - hamarosan kikerül onnan, mert terveik
közt szerepel az óvoda mellett lévő kettes oszlopra való kitelepítés, és akkor nagyobb hely áll
a fiatalok rendelkezésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha így lesz, akkor a jelentős bevételtől fogunk elesni, mert most bérleti díjat fizetnek a
Művelődési Háznak, nem is keveset. Ekkor a tervezett kiadásokat is csökkenteni kell.
György Istvánné alpolgármester
Mennyit fizetnek havonta?
Kómár József polgármester
Ő úgy tudja, hogy havonta 60.000 Ft bérleti díjat fizetnek, az áramszámlába is fizetnek.
 ABC-be hirdető tábla kihelyezéséről
György Istvánné alpolgármester
Ilkó-Tóth Andrásné az ABC vezetője azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy
engedélyezze az iskolában régebben meglévő hirdetőtábla ABC-ben történő kihelyezését.
Erről már korábban szóban ígéretet kapott az iskolaigazgatótól.
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Kómár József polgármester
Természetesen lehetőség van a volt faliújság tábla ABC-be történő kihelyezésére, hiszen az
iskola padlásán - úgy tudja - legalább 20 db van.
 Bálint Sándor játszótéri panaszával kapcsolatos országgyűlési biztosi jelentés
ismertetése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megérkezett a végleges ombusmani jelentés, melyből szívesen másol a képviselőknek, ha
kérik. Dr. Fülöp Sándor a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa foglalkozott Bálint
Sándor ügyével. Megköszönték az állásfoglalási tervezetre küldött körjegyzői észrevételeit és
az együttműködést. A most megküldött állásfoglalást már ismerte, hiszen az előző 2 éve már
ez ügyben érkezett megkeresés, sőt az állásfoglalási tervezetet is véleményezte.
Az állásfoglalás lényege, hogy 2006. év augusztusában Bálint Sándor herédi lakosnak volt
egy panasz beadványa, melyet a játszótér építési engedélyeztetési eljárásában figyelembe
kellett volna venni. Nem a mostani Képviselő-testület eljárását vizsgálta a biztos, hanem a
2006-os Képviselő-testületét. Összességében négy dolgot vizsgáltak: az akkori herédi
Képviselő-testület eljárását, az akkori herédi jegyző eljárást, az akkori Építéshatóság eljárását
és a Közigazgatási Hivatal közreműködését, hogy mit tettek Bálint Sándor jogai védelmének
érdekében.
Az ombusmani jelentés értelmében a 2006. augusztus 15-i és az augusztus 28-i ülésein tett
szóbeli panaszát fellebbezésnek kellett volna tekinteni a játszótér építési engedélyezése
kapcsán. A beadványt az akkori jegyzőnek meg kellett volna küldeni a hatvani
Építéshatóságnak. A hatvani Építéshatóságnak ügyfélként kellett volna kezelnie Bálint
Sándort, és ennek megfelelően a kérelmét elbírálnia.
Az akkori Képviselő-testület igyekezett olyan döntéseket hozni, amivel Bálint Sándornak
kedvezzenek, de a problémáját nem sikerült megoldani. Az állásfoglalás szerint hatásterületi
ügyfélnek számított, így be kellett volna vonni az építéshatósági eljárásba a hatvani
Építéshatóságnak. Bálint Sándor panaszos jogai sérültek és most a Jövő Nemzedéke
Országgyűlési Biztosa intézkedést kér az önkormányzattól. Felénk a kérés lényege a játszótér
körbekerítése és éjszakai zárása.
Felolvassa az országgyűlési biztos kezdeményezését.
Kómár József polgármester
Most már nemcsak az éjszakai zaj zavarja a lakost, hanem a nappali is.
Kerestély Gyula képviselő
Az autópályákon alkalmazott kerítéssel kell a játszóteret körbekeríteni.
György Istvánné alpolgármester
Nagyon sajnálja, hogy ezt történt Bálint Sándorral, hogy a beadványát 2006-ban nem kezelték
megfelelően. De a mostani játszótérhez bármiből is készítetjük el a kerítést, rontani fogja a
park természeti képét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha 2006-ban az ő beadványát megfelelően kezelték volna mára már befejeződött volna ez az
ügy.
Kómár József polgármester
A játszótér körbe kerítésével még nem fog ez a probléma megoldódni.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A legutóbbi panaszos levél után megkereste a rendőrséget, hogy éjszakánként fokozottan
ellenőrizzék a játszótér környékét és az ott tapasztaltakról tájékoztassák a hivatalt.
A rendőrség eleget tett a kérésének, majd tájékoztatták arról, hogy éjszaka a játszótér szinte
majdnem mindig üres. Sőt elbeszélgettek a panaszossal is, aki elmondta, hogy inkább már a
napközben zaj zavarja jobban. Az ombusmani jelentésre 30 napon belül válaszolni kell, ezért
kéri a Képviselő-testületet, hogy határozatban döntsön ez ügyben.
Orbán Gábor képviselő
Keressük meg Bálint Sándort és kérjünk tőle javaslatot a zaj megszűntetésére.
Papp Ákos képviselő
Fogalmazzuk bele, hogy a kerítés elkészítésével a családok és gyermekek érdekei sérülnének.
Kómár József polgármester
Lehetne növényzetet telepíteni a kerítés helyett.
Kómár József polgármester
Körjegyző asszony felolvassa az addig elhangzottak alapján határozati javaslat szövegét.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
82/2011.(III.28.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bálint Sándor
herédi lakos játszótérrel kapcsolatos panaszáról szóló ombusmani jelentést és az
abban foglalt kezdeményezést.
A Képviselő-testület véleménye szerint a játszótér körbekerítése, zárttá tétele
valamint a 21 órai bezárása nem megoldás a panaszos problémájára, mert a
megépített kerítéssel a zajhatás nem szűnik meg. A park természeti környezetébe
új, zárt kerítés megépítése nem illik.
A Képviselő-testület véleménye, hogy a kerítését elkészítésével a herédi családok
és gyermekek érdekei sérülhetnek. A Képviselő-testület a zaj elleni védekezés
érdekében a panaszos házához közel eső szakaszon a kerítésen belül zajvédő
növények telepítésére árajánlatok kérését határozza el.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az árajánlatok megkérésére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Kómár József polgármester
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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