102-5/2011.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. február 14-én 15 órakor megtartott
soros üléséről.
Határozat száma:
25/2011.(II.14.)
26/2011.(II.14.)
27/2011.(II.14.)
28/2011.(II.14.)
29/2011.(II.14.)
30/2011.(II.14.)
31/2011.(II.14.)
32/2011.(II.14.)
33/2011.(II.14.)
34/2011.(II.14.)
Rendelet száma:
1/2011.(II.14.)
2/2011.(II.14.)
3/2011.(II.14.)
4/2011.(II.14.)
5/2011.(II.14.)
6/2011.(II.14.)

Tárgy:
LEADER IV. tengely „Dallamfonó” pályázat visszavonása
ÉMOP orvosi rendelő közbeszerzési döntés meghozatala
Herédi Labdarúgó Klub beszámolója
Rendőrség beszámolója
Polgárőrség beszámolója
Vendéglátás és munkahelyi étkeztetés díjairól
Önkormányzat szivattyú vásárlásáról
Közvilágítási hálózat bővítési terveinek elkészítésével a MOHA-BILK Bt.
megbízásáról
Közvilágítási hálózat bővítéséhez villanyoszlop és lámpatest vásárlásáról
Mozgókönyvtárhoz való csatlakozáshoz
Tárgy:
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről
A gyermek étkeztetés térítési díjairól
Piactartásról
Szociális ellátások helyi szabályairól
A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló
8/2003.(VI.23.) rendelet módosításáról
2011. évi hulladékszállítási díjak megállapításáról

2011. március 1.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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102-5/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. február 14 -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,
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
Juhász Istvánné Közbeszerzési Bíráló Bizottság pénzügyi szakértő
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, hivatali dolgozókat és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből,
7 fő jelen van.
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett 1.-2. napirendi pontok felcserélésére. Felkéri a
képviselőket, hogy aki egyetért a módosítással, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendi pontokra tett módosító javaslattal egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A társult önkormányzatokkal az intézmények költségvetése már januárban elfogadásra került.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése pedig most fogadjuk el. Az ÉMOP közbeszerzés 9
MFt-os többlet kiadásait is tartalmaznia kell a 2011. évi önkormányzati költségvetési
rendeletnek, ezért kellett a két napirendi pontot felcserélni.
A költségvetési rendelet tervezetet a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri
Samu Alfonznét a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési eljárásban hirdessünk nyertest valamint
az új háziorvosi rendelő építéséhez szükséges 9 MFt-os többlet kiadást az önkormányzat
2011. évi költségvetésének átcsoportosításával biztosítsa. A költségvetés átcsoportosításra tett
javaslatot a körjegyző asszony fogja ismertetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztésben mindenki olvashatta, hogy a közbeszerzési eljárás során az
ÉPKOMPLEX Kft. által benyújtott ajánlat 8.964 eFt-tal meghaladja a kiírási összeget.
Pénzügyi Bizottság ülésén a polgármester úr elmondta, hogy három féleképpen dönthet a
Testület:
 vagy visszalépünk a pályázattól arra való hivatkozással, hogy a tervezet
költségvetésből nem lehet megépíteni az új háziorvosi rendelőt, és így elszalasztjuk
ezt a lehetőséget;
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 vagy újból kiírjuk a közbeszerzési eljárást annak reményében, hogy lesz olyan
ajánlattevő, aki a kiírási összegért elvállalja a beruházás megvalósítást. Ez a megoldás
kb. 2 hónapos csúszást fog eredményezni a munkálatok elvégzésében, valamint a
VÁTI-val a támogatási szerződésünket módosítatni kell,
 vagy elfogadjuk a benyújtott árajánlatot és a közel 9 MFt-os többlet kiadást az
önkormányzat biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére.
A Pénzügyi Bizottság az utóbbi lehetőséget tartja elfogadhatónak és ezért javaslatot tett arra,
hogy a hiányzó 9 MFt-ot a 2011. évi költségvetéséből biztosítja átcsoportosítással a Testület.
Lényegében a beruházási tételeket tudjuk átcsoportosítani. A bizottsági javaslat alapján:
 az út- és járda felújításra tervezet keret teljes egészében lehúzásra kerül, mely 4 MFt;
 a későbbiekben napirenden lesz, hogy az önkormányzat szivattyút vásárol, mely
keretből 480 eFt megmaradt,
 főnyíró vásárlása is elmaradna ebben az évben, mely 100 eFt-ba került volna,
 Temető bejárati kapujának és az út felújítása is elmarad 500 eFt összegben,
 1 MFt-os fapótlásra tervezet keretet csökkentik 500 eFt-ra,
 a LEADER IV. tengely keretében benyújtott „Dallamfonó” pályázatát az
önkormányzat visszavonja ezáltal - a felszabaduló önrészből, mely 1.380 eFt - 380
eFt-ot megtartva az idei évben megrendezésre kerülő falunapra - a fennmaradó
1 MFt-ot átcsoportosítja, valamint
 a házasságkötő terem felújítására tervezet keretet is lecsökkentetik 500 eFt-al- csak az
elektromos hálózat felújítása utáni falak rendbe tételére hagyunk egy minimális
összeget ezen a kereten.
Ezekkel az átcsoportosításokkal 7.080 eFt-ot tudunk biztosítani. A fennmaradó részre nem
szeretnénk hitelt tervezni, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az általános
tartalékalapon lévő pénzből pótoljuk a hiányzó összeget. Ha a Képviselő-testület ezeket az
átcsoportosításokat jóváhagyja, akkor ennek megfelelően fogadják el a 2011. évi költségvetési
rendeletet. A közbeszerzési eljárásban pedig lehetővé válik, hogy eredményt hirdessenek és az
ÉPKOMPLEX Kft. ajánlatát elfogadják.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy ettől a lehetőségtől nem szabad visszalépni, mert még egyszer nem biztos,
hogy lesz rá lehetőségünk. Valóban a meghívót vállalkozások közül többen is jelezték, hogy a
pályázati összeg nem fedezi az épület teljes kiadását. Így tisztában voltunk vele, hogy az
ÉPKOMPLEX Kft. ajánlata magasabb lesz, mint a kiírásra került értékhatár, de arra nem
gondoltunk, hogy közel 9 MFt-tal fogja túllépni ezt az összeghatárt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Emlékezteti a képviselőket, hogy 2.685 eFt összegben hitel is szerepel a költségvetésben,
melyet nem szeretnénk igénybe venni. A Képviselő-testületet mindig arra kérte, hogy
biztonságosan gazdálkodjon.
A költségvetés fő összegében nem történik változás az átcsoportosítás miatt.
Az előterjesztés 1. oldalán a lap háromnegyede környékén hibásan szerepel 2010. évi
költségvetés, melyet 2011. évi költségvetésre szükséges javítani.
Kerestély Gyula képviselő
Összességében, akkor az ÉMOP pályázat költségvetése alul lett tervezve.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzési eljárásra meghívott vállalkozók közül csak az ÉPKOMPLEX Kft. vett részt.
Bereczki János vállalkozót kérdeztük miért nem vásárolja meg a pályázati anyagot, aki akkor
elmondta, hogy ilyen alacsony költségvetésből nem tudja kihozni a beruházást és a
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közbeszerzés egy másik kritériumának sem tud megfelelni. A pályázatírók tudnának erre
pontos választ adni, ők a pályázat %-os korlátait említik.
A jövőre nézve azt javasolja, hogy legközelebb pályázaton való induláskor legyen jelen a
pályázatíró és itt ismertesse a pályázati feltételeket. Ebben az esetben elkerülhető, hogy ilyen
hibák történjenek. Akkor a tények ismeretében dönthet a Képviselő-testület, hogy kíván élni a
felkínált lehetőséggel.
A tervezővel pedig a polgármester úr beszélt, aki még most is azt állítja, hogy ebből a
költségvetésből megvalósítható a beruházás. A bontás után az ajánlatot Egyed Jánossal a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tárgy szerinti szakértővel véleményezettük, aki szerint
alacsony és közepes árfekvésű áron tervezet a vállalkozás.
A pályázat benyújtásakor hiba történt, hiszen kimaradt egy 1,1 MFt-os villamossági tétel.
Az épület költségei lettek alacsonyak az egyéb költségek helyett. A pályázatíró felhívta a
figyelmemet arra, hogy az egyéb költségek nem lehetnek alacsonyabbak a pályázatban
szereplő áraknál, mert akkor borul az egész pályázat számítása.
Kerestély Gyula képviselő
A pályázat benyújtásakor kellett volna 8 MFT-tal többet tervezni és nem utólag az
önkormányzatot kellett volna ezzel a 8 MFt-tal megbüntetni.
Kómár József polgármester
A pályázatíró azt mondta neki, hogy ezekkel az összegekkel lehetett a pályázatot megnyerni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A problémánk ezzel csak az, hogy az elején kellett volna tisztázni, hogy ez valójában nem
biztos, hogy 10 %-os önerejű pályázat lesz, hanem esetleg 30 %-os. Ebben az esetben a
Képviselő-testület csak magát hibáztathatta volna, hiszen az elején is tudta, hogy várhatóan a
10 %-os önerőnél többet kell hozzá tennie.
A módosított költségvetési rendelet elfogadása előtt a Képviselő-testületnek határozatban kell
dönteni arról, hogy visszalép a LEADER IV. tengely „Dallamfonó” pályázattól.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a LEADER IV. tengely pályázat visszavonásával,
szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
ÚMVP IV. tengely keretében benyújtott LEADER „Dallamfonó” pályázatát
visszavonja, a pályázat 1308 eFt önerejét céltartalékából felszabadítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a visszavonás érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a pályázati
projektmenedzsert és a pályázatot kiíró szervezetet értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a PÜB által javasolt átcsoportosításokkal a
módosított 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht.
68.§ (1)-(2) bek, 69.§, 75.§ valamint 77.§ (2) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat
2011. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 67.§ (3)
bekezdése alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet
tartalmazza.
(3) Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a
2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd –
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi működési és felhalmozási
költségvetésének
Bevételi főösszegét:

235.092 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

235.092 e Ft-ban

állapítja meg.

3.§ (1)A 2011. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet, az
önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 1/b melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
(2)A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak
szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei
adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek
11.853
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
90.205
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
88.710
ad) Átvett pénzeszköz
30.025
ae) Termőföld bérbeadása
130
Működési költségvetési bevétel összesen:
220.923
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
300
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
300
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:
221.223
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(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 235.092 eFt
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Ft-ban
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ab) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás
ac) Önállóan működő kv-i szervek működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
ad) Önállóan működő kv-i szervek felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás

adatok

ezer

28.425
6.999
2.134

413
67.357
16.516
29.820
1.440
3.300

ae)Önkormányzat működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Működési célú p.e. átadás
Általános tartalék

16.796
4.590
26.846
12.583
603

af) Önkormányzat felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék

4.963
12.307

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai
Személyi jellegű kiadások
112.578
Munkaadókat terhelő járulékok
28.105
Dologi jellegű kiadások
58.800
Ellátottak juttatása
1.440
Működési célú p.e. átadás
12.583
Általános tartalék
603
Működési költségvetési kiadások összesen:
214.109
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék
Felhalmozási költségvetési kiadás összesen:
c) Költségvetési kiadások összesen:

8.676
12.307
20.983
235.092

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
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(7) Költségvetési kiadás összesen:
Költségvetési bevétel összesen:
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület

235.092 eFt
221.223 eFt
13.869 eFt-ban állapítja meg.

(8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybe
vétele felhalmozási célra:
11.184 eFt
(9) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Hitel
2.685 eFt
(10) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

235.092 eFt

(11) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését
a
3. melléklet tartalmazza.
(12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készítet előirányzat
felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
4§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra
603.000 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 12.307.000 Ft összegben
határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására:
a) ÉMOP orvosi rendelői pályázat önrész
12.307.000 Ft
5§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát(álláshely) 54 főben hagyja
jóvá.
ebből: a)Körjegyzőség 11 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
11 fő
b)Általános Iskola 18 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatottak
c)Óvoda 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
d)Konyha 5 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
e)Önkormányzat 6 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak
- részmunkaidőben foglalkoztatottak
f)Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő

17 fő
1 fő
9 fő
5 fő
4 fő
2 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1)
Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 77.§-a szerint a polgármester jogosult a
helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére
és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2011. január
1-től-február 14.-ig.
(2)A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás
során beszedett bevételek és teljesített kiadások elszámolását elfogadja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények
vezetőit a 2011. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott
kiadások teljesítésére.
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4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését, valamint a
felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetését rendelet
módosítással megváltoztathatja.
(2) Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmények költségvetését és
annak módosítását a társult önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az
intézményfenntartó társulási megállapodásnak megfelelően.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő HerédNagykökényes Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és
Nagykökényes Önkormányzatok közös döntésükkel fogadják el.
(4) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok
rendelettel való elfogadására a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester
előterjesztése alapján a testület dönt.
(6) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a
képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8)

Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet 2011. február 16. -án lép hatályba.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendelet 1.-6. mellékleteit - melyek Excel táblázatban készültek - a nyomtatott jegyzőkönyv
tartalmazza.
II. Napirendi pont
ÉMOP orvosi rendelő közbeszerzési döntés meghozatala
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Ezt a napirendi pontot tárgyalta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság és a Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottság. Felkéri Dr. Dóka Zsoltot, hogy összegezze a Bíráló Bizottság döntését.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
ÉMOP kivitelezési közbeszerzési eljárásban egyedül az ÉPKOMPLEX Kft. indult.
A benyújtott ajánlatában 5 év jótállással vállalta a beruházást. Ezt a vállalkozást ismeri már a
Képviselő-testület, hiszen 2009-ben ő nyerte el a ravatalozó magas tető építésre kiírt
közbeszerzést és az elvégzett munkájával meg volt az önkormányzat elégedve.
Egyed János tárgy szerinti szakértő véleménye szerint a munka ezzel a költségvetéssel
megvalósítható, a tervezet árakból kitűnik, hogy alacsony vagy közepes áron kerültek
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betervezésre. Referencia anyagukban 200 MFt beruházások szerepelnek, melyet Leányfalun
és Szigetmonostoron végeztek. Ismerete szerint mindkét önkormányzat maximálisan meg volt
elégedve a munkájukkal és valójában azt mondják, hogy az ÉPKOMPLEX Kft.-ben egy
szakmai partnert kaptak. Rugalmasan állnak az elvégezendő beruházáshoz és szakmailag
kifogástalan munkát végeznek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyed János véleményét mindenki megtekintheti, vagy ha kérik, nagyon szívesen felolvassa
azt. Román Ernő gazdálkodási előadó kikereste a támogatási szerződésből azt a részt, mely a
csökkentett összegű pályázati támogatásról szól. A szünetben lemásoljuk és megkapja minden
képviselő, hogy láthassák pontosan mire, mennyit nyertünk.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Nem lát más lehetőséget arra, hogy az új háziorvosi rendelő megvalósuljon, csak úgy hogy a
különbözetet biztosítja a Képviselő-testület. Felkéri a képviselőket, hogy a lakosság felé a
valóságnak megfelelő tájékoztatást legyenek szívesek adni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP háziorvosi
rendelő közbeszerzési döntését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-20094.1.1/A, B-09 jelű pályázati program keretében megvalósuló Heréd Iskola
úton új orvosi rendelő építés kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg:
1. Az eljárás eredményes
2. A nyertes ajánlattevő
ÉPKOMPLEX KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, RÉT U. 37.
28 147 124 FT+ÁFA
Jótállás időtartama: 60 hónap.
Indokolás: Az adott ajánlattevő bírálati részszempontonként és
összességében is a legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó, egyetlen
ajánlattevő.
3. Az ellenszolgáltatást a Képviselő-testület úgy biztosítja, hogy a
pályázati önkormányzati önrész és a pályázati támogatás építéskivitelezésre jutó összesen 26 220 227 Ft összegén felül további
8 963 678 Ft-ot rendelkezésre bocsát a 2011. évi költségvetése
céltartalékából.
4. A képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzést
e határozat mellékleteként elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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Melléklet a 26./2011. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozathoz
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi út 39.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Heréd Iskola úton új orvosi rendelő építés kivitelezése.
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.
Részletek a dokumentációban.
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélkül induló nemzeti a Kbt. 251. § (2) bekezdés alapján.
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
ÉPKOMPLEX KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, RÉT U. 37.
28 147 124 FT+ÁFA
Jótállás időtartama: 60 hónap.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén
részenként):
Az ajánlattevő neve:
ÉPKOMPLEX KFT.
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)
Nettó ajánlati ár
(HUF)

80

100

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

8000

Jótállás időtartama 20
100
2000
(min. 36 hónap, 60
hónapot ajánlatkérő
már maximális
pontszámra értékeli)
A súlyszámmal
10 000
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Az adott ajánlattevő bírálati
részszempontonként és összességében is a legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó egyetlen ajánlattevő.
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
1-100
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d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot:
A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz
viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.
Képlet:
1. részszempont: P = A legjobb /A vizsgált x (P max - P min) +P min;
2. részszempont: P = A vizsgált /A legjobb x (P max - P min) +P min;
(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a
pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme).
Ajánlatkérő számára az alacsonyabb összegű ár és a hosszabb jótállás a kedvezőbb.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
ÉPKOMPLEX KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, RÉT U. 37.
28 147 124 FT+ÁFA
Jótállás időtartama: 60 hónap.
Az adott ajánlattevő bírálati részszempontonként és összességében is a legelőnyösebb érvényes ajánlatot
benyújtó, egyetlen ajánlattevő.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k
közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem
haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:12. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011. február 15.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011. február 25.
14.* Egyéb információk: A szerződéskötés tervezett időpontja 2011. február 28. 09.00 óra.
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja:16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja:
az ajánlattételi felhívás közvetlenül került megküldésre az ajánlattevőknek 2011. január 10-én.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011. február 15. 15.00 óra.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. február 14.
19.* Az összegezés javításának indoka:

kmf
Kómár József
polgármester
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
Holnap lesz az eredményhirdetés és 5 napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az
eredményt meg fogja küldeni, valamint arra kéri a körjegyző asszonyt, hogy a herédi honlapra
is tegye fel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hány napunk van a szerződéskötésre?
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Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
A szerződéskötést február 28-ig meg kell kötni.
Kómár József polgármester
Meg szeretné köszönni Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőnek a hulladékszállítási
közbeszerzésben végzett munkáját is. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkáját is
megköszöni.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
A hulladékszállítási közbeszerzésben az A.S.A Magyarország ajánlata nagyon magas volt.
Heréd község az új közszolgáltatást elnyerő Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel jól járt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. számára Heréd stratégiailag fontos községnek számít és
ezért adták ezt az igen kedvező árajánlatot, melynek mi nagyon örülünk.
Kómár József polgármester
A multi cégek már túl magas árakon szeretnének dolgozni. A Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt. partnerének tekinti Herédet.
Papp Ákos képviselő
Az önkormányzat 4 évre kedvező áron tudja a lakosság részére biztosítani ezt a szolgáltatást.
Juhász Istvánné Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja és Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési
szakértő elköszönnek és távoznak az ülésről.
A polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
Egyed János Herédi Labdarúgó Klub elnöke megérkezett.
III. Napirendi pont
Herédi Labdarúgó Klub beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás
felhasználásról és tájékoztatója működésükről és eredményeikről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti Egyed János elnököt. Az előterjesztést pénteken mindenki megkapta. A Herédi
Labdarúgó Klubbal az önkormányzatnak folyamatos a kapcsolata, tisztában vagyunk minden
gondjukkal és problémájukkal és szinte minden mérkőzésükön ott van.
Megkérdezi Egyed János elnököt, hogy kívánja az előterjesztést kiegészíteni?
Egyed János elnök
Köszönti a képviselőket és megköszöni a Képviselő-testület 2010-ben biztosított pénzügyi és
erkölcsi támogatását. A Klub 2010-ben megnyerte a bajnokságot, melyen sok képviselő
tiszteletét tette, mely jól eset a játékosoknak. A Klub környezetében bekövetkezett
változásokért külön köszönetet szeretne mondani, mert folyamatosan dicsérnek bennünket a
tiszta, kulturált körülményekért.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Markó Ferenc kitüntetést kapott a futballért végzett
munkájáért. Éveken keresztül teljesen egyedül vitte a foci dolgait, az utóbbi időben Bóna
András vette át a napi feladatokat, de Szabó Gábor, Fekete Rajmund és Varga Nándor is sokat
tesz a focicsapatért. 2010-ben az önkormányzat segítségével pályáztunk, mely sajnos nem járt
sikerrel. Köszönetet szeretne mondani a körjegyző asszonynak és Czibolya Krisztina
pénzügyes dolgozónak a pályázatírásban nyújtott segítségért.

~ 41 ~

Céljaik 2011. évben a bajnokság ismételt megnyerése. 2010.-ben jelentősebb változás, ami
történt, hogy a patak felőli oldalon a pálya mögötti részen egy kisebb edzőpályát tudtak
kialakítani, melyre nagyon szívesen beengednek másokat is játszani.
Múlt héten a petőfibányai focicsapat vezetőség lemondott vagy lemondatták nem tudja, de így
az ottani egyik vezetőségi tag, aki a csapat szponzora is volt megkereste őket, hogy szeretne
őket támogatni – pl.: meccs után vacsorával, sportszerek/sporteszközök vásárlásával és a
csapat szállításával. Egy kérése volt, hogy szeretne az ottani focicsapatból pár játékost áthozni
hozzájuk. A kapott támogatást el szokták fogadni, hiszen minden támogatás jól jön.
György Istvánné alpolgármester
Tehát petőfibányai focisták is jöttek vele?
Egyed János elnök
Igen jöttek át focisták is, de ők már játszottak a herédi csapatban így ismerik őket.
Kómár József polgármester
Ő is tudott erről a támogatóról, nyíltan megmondta neki, hogy tisztességes hozzáállást kér
tőle. Nyilatkozata alapján a vezetőségben nem kíván részt venni. A csapatból 4 fő távozott
betegség és visszavonulás miatt így a helyükre kerültek be a volt petőfibányai játékosok.
Továbbá szeretné elmondani, hogy a Herédi Labdarúgó Klub korábbi szponzora Kapuszta
Mihály herédi vállalkozó egészségi állapota az elmúlt időszakban nagyon megromlott.
Samu Alfonzné képviselő
A kisgyermekek részére fociedzéseket tart-e valaki? Tari Győző felkereste őt és elmondta
neki, hogy több szülő is megkereste és kérte, hogy tartson edzést a gyermekeknek.
Egyed János elnök
Sajnos nem foglalkozik senki a kisgyermekekkel, ahhoz megfelelő személyt kellene találni.
Valójában az iskolai tornatanárnak kellene az utánpótlással foglalkozni.
Kerestély Gyula képviselő
A Herédi Labdarúgó Klub utánpótlása, hogy áll? Mennyi herédi focista a csapatban?
Egyed János elnök
5-6 herédi játékos játszik jelenleg a csapatban.
Kerestély Gyula képviselő
Utánpótlás nevelésére az jelentene megoldást, ha találnánk egy olyan felnőttet, aki
visszavonulás után hajlandó lenne a gyermekekkel foglalkozni. Jó lenne elérni, hogy a
gyermekek a focit megszeressék, és akkor le lehetne őket a nyáron is kötni nem a falut járnák
és azon munkálkodnának, hogy mit lehetne csinálni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy hirdessük meg az újságban ezt a lehetőséget.
Egyed János elnök
Egyetért Kerestély Gyula képviselő úrral és ő is azt szeretné, ha a herédi focicsapat csak
herédi focistákból állna, de ezt jelen pillanatban nem tudjuk megoldani. Megoldást az
jelentene, ha lenne egy megfelelő személy, aki utánpótlással foglalkozna.
Kerestély Gyula képviselő
Jelenleg ki látja el az edzői feladatokat?
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Egyed János elnök
Bóna András az edző az ifjúsági csapatnál, aki mindenféle juttatás nélkül végzi jelenleg ezt a
feladatot. Az iskolás gyermek fociedzését, csakis az iskola tudná megoldani, hogy az alapvető
dolgokra megtanítsa őket.
Kómár József polgármester
Tari Győzőt a Bozsik program keretében tartott edzéseket a kicsiknek, melyet abbahagyott.
Samu Alfonzné képviselő
Tari Győzőnek a képzését, hogy gyermekeknek tarthasson edzést az önkormányzat állta, most
őt alkalmazhatnánk erre a feladatra.
Kerestély Gyula képviselő
Emlékei alapján a közüzemi számlák kifizetését az önkormányzat átvállalta és most mégis a
Klub fizeti.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egy évekkel ezelőtti megállapodás értelmében a közüzemi számlákat a Klub állja a részükre
biztosított támogatásból.
Román Ernő gazdálkodási előadó
Kérdezi, hogy a kiadási oldalon szerepel belépőjegy vásárlás, az mit takar.
Egyed János elnök
A kiadási oldalon a tornaterem díj és az uszoda belépő jegyei szerepelnek. A Klubnak
semmilyen más bevétele nincs, csak az, amit az önkormányzattól kap. A legtöbb szponzor
felszerelés és sporteszköz vásárlásával támogatja őket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Továbbra is felajánljuk a segítségünket, ha a Klub pályázni szeretne. Az elutasított
pályázatban lehet, hogy sokat kért a Klub legközelebb majd kevesebbre kellene pályázni.
A gyermekekkel a foci jobban megkedveltethető, hogy lenne pár olyan lehetőség, amikor akár együtt a focistákkal – sportolhatnának a focipályán.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Herédi Labdarúgó
Klub 2010. évi beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó
Klub tevékenységéről, a 2010. évi 2.700.000 Ft 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
Egyed János a Klub elnöke távozik az ülésről.
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány és Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, herédi KMB-s
rendőr valamint Jacsó Endre herédi Polgárőrség elnöke megérkeztek az ülésre.
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IV. Napirendi pont
Hatvan Város Rendőrkapitánysága beszámolója Heréd község
közrend- és közbiztonsági helyzetéről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendégeket. Az előterjesztést mindenki megkapta.
Megkérdezi Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány urat, hogy kívánja kiegészíteni a
beszámolót?
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
Köszönti a képviselőket és be szeretne mutatkozni. Dr. Széchy Zsoltnak hívják 2011. január
5-e óta a hatvani Rendőrkapitányság vezetője. A rendőrkapitányságon azt tapasztalta, hogy jól
szervezett csapatmunka folyik, melyet továbbra is szeretne, ha megmaradna. Legfontosabb
szempontnak azt tartja, hogy a rendőrség jó kapcsolatot alakítsanak ki a lakossággal, melynek
érdekében mindent megtesznek.
Örül, hogy Lővei Tamás r. főtörzsőrmester lett Heréd körzeti megbízottja, jó szakembernek
tartja. A tavalyi évben jelentősen csökkent a községben a lopások és betörések száma,
melynek örül, és szeretné, ha ez tovább javulna.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Papp Ákos képviselő
Az óvodai betöréssel, a postai rablással és a doni emlékmű megrongálásával kapcsolatban
szeretne tájékoztatást kérni.
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
A postai rablásról nem tud nyilatkozni, mert még tart az eljárás. Az óvodai betöréssel és a
doni emlékmű megrongálással pedig eddig még nem tudott foglalkozni, de ígéri, hogy
levélben tájékoztatás fog küldeni ezzel kapcsolatban.
Kómár József polgármester
Fontos dolognak tartja az információ áramlását. A hivatalba jelzett észrevételeket azonnal
ellenőrzi. Véleménye szerint a lakosság megtanult, védekezni és megelőzni a
bűncselekményt. A lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell.
Reméli, hogy Lővei Tamás KMB-s jelenléte elősegíti a bűncselekmények elkövetésének
visszaszorítását. A téli időszakban a legtöbb problémát a falopások okozzák. Tisztában van
azzal is, hogy a faluban a megélhetési bűnözés is jelen van.
György Istvánné alpolgármester
Az illegális szemét elhelyezése ügyében milyen intézkedés lehet? A családi veszekedésbe
mikortól lehet beleavatkozni és, hogy a rendőrség mit tud ilyen esetekben tenni? Az ifjúság
védelmében a 12-13 éves gyermekek a szórakozóhelyeken italozó gyermekeket, hogyan lehet
hazaküldeni vagy milyen védelem illeti meg őket?
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
A hulladék illegális helyen történő elhelyezése szabálysértési cselekménynek minősül csak
igen nehéz és körülményes az elkövetőre ezt rábizonyítani.
A családon belüli erőszakra jött létre a távoltartási intézménye, mely Heréden még nem került
alkalmazásra. Igen összetett dologról van szó. Ismerteti az eljárás menetét. Valójában a
rendőröknek ebben az esetben nincs mérlegelési lehetősége, hiszen ezekből az ügyekből
minden esetben a helyszínre vonulásról jelentést kell írni, mely alapján megindul az eljárás.
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Ha gyermekek is van a bántalmazott családban, akkor azt jelenteni kell az illetékes gyámügyi
hatóságnak írásos formájában.
A szórakozóhelyek ellenőrzésekor sokszor késő este kiskorú gyermekek tartózkodnak, és ha a
rendőr jelez a szülőnek még ő vannak felháborodva.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az illegális hulladéklerakókkal szemben közvetett bizonyítékkal nem megyünk sokra, mert az
ki lehet magyarázni. Eredmény csak akkor várható, ha tetten érés történik és erre tanúk is
vannak. A faluban szétszórt szemetet a hulladékszállítást végző cég ingyen kell, hogy
elszállítsa.
Fiatalkorú szabálysértéseknél sok esetben a szülő is hibás. Emlékszik régebben a
szórakozóhelyek ellenőrzése az ifjúságvédelmi járőrszolgálatnak volt az egyik feladata,
melyben rendőr és gyámügyes is volt.
Kéri a rendőrséget, hogy minden olyan esetben, ahol kiskorú gyermek testi, lelki egészsége
veszélyben van, azt jelezzék felé.
Megköszöni a rendőrség mindhárom árvízi védekezésben nyújtott segítségét.
A község újságába bármikor nagyon szívesen megjelentetünk cikket, ha igényt tart rá a
rendőrség. Most is lesz március 15. környékén egy újság kiadva, ha gondolják, már ebben is
megjelenhet.
Szeretné megkérdezni, hogy amióta a tulajdon elleni szabálysértések ügyében indult eljárások
átkerültek a Bírósághoz milyen eredménnyel zárulnak ezek az eljárások?
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
Hatvanban 2010 augusztusa óta elzárás nem történt ezekben az ügyekben. Heréd
vonatkozásában statisztikai adattal nem szolgálhat. Ismeretei szerint több esetben történt
figyelmeztetés és csak egy esetben került kb. 20.000 Ft-os bírság kiszabásra, valamint elzárás
nem történt. Gyorsított eljárást nem kezdeményezett a rendőrség. Tény viszont, hogy ennek a
törvénynek a hatására országos szinten csökkent a tulajdon elleni bűncselekmények száma.
György Istvánné alpolgármester
Kötelező minden közúti ellenőrzéskor a szondáztatás?
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
Mindig is része volt a rendőri intézkedésnek.
Kómár József polgármester
Megkérdezi Lővei Tamás KMB-stől, hogy minden rendben van a KMB-s irodával és az
önkormányzat által vásárolt laptopot megkapta-e?
Lővei Tamás KMB-s
Igen, minden rendben van, a laptopot is használja.
Kómár József polgármester
Lővei Tamás KMB-nek sikerült a Polgárőrséggel jó kapcsolatot kialakítani, segítik egymás
munkáját. A Közbiztonsági Egyeztető Fórumra (KÖBEF) a Kistérségből ő a delegált, a
fórumon sok jó dolgot hall, igen tanulságos esetek kerülnek ismertetésre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Droggal kapcsolatban is szeretnénk tájékoztatást kérni.
Kómár József polgármester
Tudomásunk szerint az ősszel volt egy sikeres akció. Igaz, hogy akiket letartoztattak már
másnap hazajöhettek?
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Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány
Sajnos a drogfogyasztókkal szemben jelenlegi jogszabály nem elég szigorú. Ismerteti az
eljárás folyamatát.
Kómár József polgármester
Köszöni szépen a beszámolót és a jelenlétet. Jó együttműködést kíván a herédi lakossággal, a
Polgárőrséggel és a hivatallal.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rendőrség
beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2010. évi
tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült –
a jegyzőkönyv mellékletét képező - beszámolóját a rendőrségről szóló mód.
1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) bek. alapján elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a
határozatról értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
V.

Napirendi pont

Polgárőrség helyi szervezetének beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról és tájékoztatója a községben végzett tevékenységükről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a Polgárőrség elnökét Jacsó Endrét, aki nagyon jó beszámolót készített annak
ellenére, hogy a tavalyi év végén választották a Polgárőrség elnökévé. A Polgárőrség
szervezetében jelentős változás történt, amikor Juhász István a szervezet egyik oszlopos tagja
meghalt. Halála után lazult a Polgárőrség szervezete, de reméli, hogy a mostani tisztújítás
kedvezően fog hatni a szervezetre.
Megkérdezi Jacsó Endre elnöktől, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Jacsó Endre Polgárőrség elnöke
Valóban tavaly decemberben választották meg a Polgárőrség herédi szervezetének vezetőjévé,
így a beszámoló készítéséhez próbált minél több információt begyűjteni.
Felkéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket, melyre megpróbál majd
válaszolni.
Papp Ákos képviselő
Örül annak, hogy mégis működik a Polgárőrség, hiszen tavalyi beszámolókor már a
megszűnéséről beszélgetünk. A falugyűlésen felvetődött, hogy a szelektíven gyűjtött szemetet
lopják, melynek megelőzéséhez szeretné a Polgárőrség segítségét kérni.
Jacsó Endre Polgárőrség elnöke
Továbbítani fogja a Polgárőrség felé a képviselő úr kérését.
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György Istvánné alpolgármester
Minden nap szolgálatban van a Polgárőrség?
Jacsó Endre Polgárőrség elnöke
Péntek és szombat este 22 órától hajnal 2 óráig van szolgálat, mert jelenleg ezt tudják
megoldani. De hétköznap természetesen ügyeletük van, aki mindig elérhető az Podonyi Péter
és Zsiga József.
Orbán Gábor képviselő
Nyilvántartás szempontjából van jelentősége, de sokszor az szolgálat letelte után is kint
vannak a faluban.
Kómár József polgármester
A civil és egyházi rendezvényeken továbbra is számítunk a Polgárőrség segítségére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha szükségük van segítségre - akár pályázat megírásához vagy bármi máshoz -, nagyon
szívesen segít a Hivatal.
György Istvánné alpolgármester
Javasolja, hogy a következő Hírmondóban a Polgárőrség tisztújításáról legyen egy cikk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha szeretnének cikket megjelentetni a Hírmondóba azt küldjék meg a Hivatalba.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Polgárőrség
beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
29/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Polgárőrség
2010. évi tevékenységéről készült tájékoztatóját elfogadja. 2010. évben az
Egyesület az önkormányzati támogatást nem vette igénybe.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az egyesületet
tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Rendőrség jelenlévő képviselőitől kérdezi, szakmai segítséget kérhetnek-e, hogy a Pékköz
egyirányúsítását hogyan lehetne megoldani?
Dr. Széchy Zsolt rendőrkapitány
Természetesen nagyon szívesen segítenek ebben is. Már több helyről kaptak ilyen felkérést,
melyre egy külön csapat van, akik kimennek, felmérik a szükséges helyeket és a felmérés
eredményét megküldik az önkormányzatnak.
Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitány és Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, herédi KMB-s
valamint Jacsó Endre herédi Polgárőrség elnöke elköszönnek és távoznak az ülésről.
A polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
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VI. Napirendi pont
Térítési díjak megállapítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kiküldött előterjesztés mellékletében történt egy elírás a 2011. évi adatoknál az ebéd
kiszállítása nem 185 Ft/alkalom, hanem 200 Ft/alkalom. A szociális alapon biztosított ebéd
díja 310 Ft-ról 325 Ft-ra emelkedett a nyersanyag norma 5 %-os emelkedése miatt.
Javasolja, hogy a térítési díjakat a jövőben ne külön rendeletként fogadja el a Képviselőtestület, hanem az új szociális rendelet valamint a gyermekvédelmi rendelet mellékleteként.
Ennek megfelelően az új szociális rendeletünk már tartalmazni fogja a szociális étkeztetés
díjait. A gyermek intézményi étkeztetés díjait most még külön rendeletben fogadjuk el, de
hamarosan azt a rendeletet is felül fogja vizsgálni és akkor a rendelet melléklete lesz. A
vendéglátás és munkahelyi étkeztetés díjat határozati formában kell csak elfogadni.
Román Ernő gazdálkodási előadó készített részletes önköltségszámítást.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az intézményi
gyermek étkeztetés díjáról szóló térítési díjakról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
a gyermek étkeztetés térítési díjairól
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében
valamint (2) e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetési térítési díjak
szabályozására a következőket rendeli el:
1.§

Heréd Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak alapján
a gyermekek napközbeni ellátása során óvodai ellátást, iskolai napközi otthonos
ellátást és étkeztetést (menza) nyújt.

2.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
(2) A térítési díj alapja gyermekétkeztetés esetén az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege,
(3) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak mértéke:
Norma
a) Óvodai étkeztetés
296 Ft +
b) Iskolai 3-szori étkeztetés
352 Ft +
c) Általános iskolai ebéd(menza) 228 Ft +

Rezsi

25%ÁFA
74,- Ft
88,- Ft
57,- Ft

Br. térítési díj
= 370 Ft/nap
= 440 Ft/nap
= 285 Ft/ebéd

3. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermek- és

~ 48 ~

felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 9/2007.(VI.26.) önkormányzati rendelete,
valamint az ennek módosítására elfogadott 1/2008.(I.29.) önkormányzati rendelet,
6/2008.(II.12.) önkormányzati rendelet, 1/2009(I.27.) önkormányzati rendelet,
6/2009. (III.31.) önkormányzati rendelet, 12/2009 (VII.10.) önkormányzati rendelete,
1/2010 (I.26.) önkormányzati rendelete, 4/2010 (III.30.) önkormányzati rendelete.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József polgármester
A vendéglátás és munkahelyi étkeztetés díját, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 03.01.-től a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda konyháján az intézményi dolgozói és a
vendégebéd térítési díjakat a következők szerint állapítja meg:
- az önkormányzati és intézményi dolgozók, valamint a vendégétkezők
étkeztetési térítési díja 228 Ft nyersanyagnorma + 208 Ft szolgáltatási
önköltség + 109 Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 545 Ft/ebéd.
Felkéri a Képviselő-testület az élelmezésvezetőt a határozat szerinti díjak
beszedésére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző, élelmezésvezető
Határidő: értesítésre: 15 nap
Díjbeszedésre: 2011.03.01-től folyamatos
VII.

Napirendi pont

Új piac rendelet elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Módosult a központi rendelet ennek megfelelően került módosításra az önkormányzat
rendelete - a nyitva tartásban minimális változás történt, és a piac pontos helyét is meg adtuk.
Szigorúbb nyilvántartási kötelezettségünk van, mely plusz feladatot jelent az önkormányzat
részére.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új piacról szóló
rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
a piactartásról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi piactartás
szabályairól a következőket rendeli el:
1. Az árusítás szabályai
1.§ (1) Heréd Község Önkormányzata napi élelmiszer és vegyes piacot működtet.
(2) A piactartás helye az önkormányzat tulajdonában lévő 350/17 hrsz-ú a Heréd, Arany
János utca 19. szám előtti közterület.
(3) A piac üzemeltetéséről és engedélyeztetéséről az önkormányzat gondoskodik.
(4) A piacon mezőgazdasági termékek, élő- és művirágok, magvak, palánták,
dísznövények, termények, valamint új és használt ruházati termékek, vegyes iparcikk,
nem veszélyes fokozatú vegyiáruk hozhatók forgalomba.
(5) A piacon gombavizsgáló szakellenőr nem működik, gyűjtött-szedett gomba a piac
területén nem árusítható.
(6) Az árusítók a piaci elárusító szakmánként elkülönített, méterenként sorszámozott
helyeket érkezési sorrendben foglalhatják el.
2.§ (1) A piac területére nem eladásra szánt árukat és állatokat bevinni és ott elhelyezni nem
lehet.
(2) A piacon szerencsejáték nem folytatható.
(3) A piac területére csak rakodás céljából hajthatnak be járművek.
(4) A piacra vitt áruféleségeket a piacot felügyelő utasítása szerint úgy kell elhelyezni,
hogy azok ne akadályozzák a szabad közlekedést.
(5) Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad
használni.
(6) A piaci kereskedelmi tevékenység rendjének megtartását a Körjegyző ellenőrzi.
2. A piac nyitva tartása
3.§ (1) Az árusítás rendje: hétfőtől szombatig
(2) Az árusítás ideje:
a) március 1-től szeptember 30-ig reggel 06 órától 12 óráig
b) október 1-től február 28-ig 08 órától 12 óráig.
(3) Az árufeltöltés, áruelhelyezés a nyitva tartási idő előtt, az összecsomagolás a nyitva
tartási idő után is megengedett.
(4) Az árusítás idejéről, rendjéről és díjairól az üzemeltető önkormányzat hirdetményt tesz
közzé a piacon jól látható módon.
3. Az árusítás közegészségügyi előírásai
4.§ (1) A piactér takarításáról, a rágcsálók irtásáról a piac üzemeltetője az általa megbízott
személy útján gondoskodik.
(2) A helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi és köztisztasági
előírásainak megfelelően tisztántartani, a szemetet és a növényi hulladékot a
kihelyezett szemétgyűjtőben elhelyezni.
(3) Élelmiszert a hatályos jogszabályok előírásainak megtartásával szabad forgalomba
hozni, gyorsan romlandó és hűtést igénylő áru, tőkehús nem árusítható.
(4) Élelmiszert az eladó kizárólag asztalról vagy állványról, ha nincs a piacon elegendő
asztal gyümölcs és zöldségfélét tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból
árusíthat a közegészségügyi szabályok betartásával.
(5) Kacsa-, és libatojás árusítása esetén fel kell hívni a vevő figyelmét a fertőtlenítés és a
jól átsütés, nyers tej árusítása esetén a felhasználás előtti felforralás szükségességére.
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……(6) A piaci árusok számára a kézmosási, vízvételi lehetőség a piac sarkán közkútból,
nyilvános WC használati lehetőség a Művelődési Házban (Heréd, Vörösmarty tér 1.)
biztosított.
(7) A piaci árusítás egyéb előírásait a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet alapján köteles
az árus betartani.
4. A piaci helypénz
5.§ (1) A piaci árusok a rendelet melléklete szerinti díjak fizetésére kötelesek.
(2) A piac területén mindenkor fizetendő helypénzt az üzemeltető köteles jól látható
helyen kifüggeszteni.
(3) A helypénzt az elfoglalt terület nagyságának megfelelően méterenként kell megfizetni.
(4) A helypénzről megfelelő értékű folyószámmal és napi keltezéssel ellátott készpénz
fizetési számlát kell adni, amit az árus köteles megőrizni, ellenőrzés során bemutatni.
(5) A piaci helypénzt beszedő önkormányzati alkalmazott a piacon kereskedelmi
tevékenységet végzőkről a személyes adatok védelme mellett naprakész nyilvántartást
köteles vezetni, mely tartalmazza:
a) a piac helyszínrajzát,
b) naponként a piaci árusító hely sorszáma szerint az árusítást végző
ba) nevét,
bb) címét, székhelyét,
bc) telefonszámát,
bd) egyéni vállalkozói vagy cégjegyzékszámát,
be) őstermelői, kistermelői számát.
(6) Aki az árusításra vonatkozó szabályokat, vagy a piac rendjét megszegi pótdíj
megfizetésére kötelezhető.
5. Záró rendelkezések
6.§ (1) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a piacról szóló 3/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt
módosító 4/2007.(II.20.) önkormányzati rendelet.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea
körjegyző

1.melléklet a piactartásról szóló 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelethez
1. Piaci helypénz
a) Az elfoglalt sorszámozott árusítóhely minden megkezdett métere után 300,-Ft/m.
b) Ha az áru az asztalon nem fér el, az asztal melletti földről való
árusítás esetén zsákok, ládák, kosarak, vödrök után
100,-Ft/db.
2. Bérleti díj
asztalfoglalási díj:
5.000,-Ft/hó
3. Parkolási díj 30 perc után óránként
a) személygépkocsi díja
100,-Ft/ó
b) tehergépkocsi díja
150,-Ft/ó
4. Pótdíj
1.000,Ft/alkalom
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VIII. Napirendi pont
Új szociális rendelet elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az új rendeletszerkesztési előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni az önkormányzat
összes rendeletét. Az új szociális rendelet elfogadását leginkább a rendelkezésre állási
támogatásban bekövetkezet változások is indokolták. A további változásokat ismerteti a
Képviselő-testülettel, melyet a kiküldött előterjesztésben kivastagítással jelölték. A törvényi
lehetőséggel élve a bérpótló juttatás feltételeinél a lakókörnyezet rendezettségét is előírtuk.
Papp Ákos képviselő
Szociális étkeztetésnél figyelembe vesszük a kérelmező jövedelmi helyzetét?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A törvény értelmében nem vizsgálhatjuk jövedelmi helyzetét a rászorultság megállapításánál
csakis a személyi térítési díj megállapításánál.
Papp Ákos képviselő
Most mennyi a nyugdíj minimum?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
28.500 Ft-ot a nyugdíj minimum, mely évek nem emelkedik.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új szociális
ellátásokról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, 32. § (1) bekezdése
b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. §
(9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) be3kezdésében, 92. § (1) bekezdése a)
pontjában, valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el.
1. Eljárási rendelkezések
1. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket:
a) a Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
b) a Heréd Községi Önkormányzat polgármestere,
c) az önkormányzat körjegyzője gyakorolja.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a szükséges mellékletekkel a HerédNagykökényes Körjegyzőség Székhely Hivatalába (Heréd, Rákóczi út 39.) kell
benyújtatni.
(3) A Képviselő-testület első és másodfokú döntései ellen bírósági felülvizsgálat kérhető.
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(4) A polgármesteri döntés elleni fellebbezés a képviselő-testülethez nyújtható be.
(5) A körjegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a fellebbezést a Heves Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani.
(6) Az ellátásokra és igénylőre vonatkozó fogalom-meghatározásokra a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
4. §-a, a jogosultságra vonatkozó bejelentési kötelezettségre Szt. 9. §-a vonatkozik.
(7) Az ellátások összegének és jogosultságának felülvizsgálata Szt. 25. §-ában, a
jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése Szt. 17. §-ában foglaltak alapján
történik.
(8) A szociális kérelmekhez csatolandó jövedelemigazolásoknál az irányadó időszakra, a
jövedelmek igazolására, valamint bizonyítására a Szt. 10. § szabályait kell alkalmazni.
(9) Környezettanulmányt kell készíteni a méltányossági ápolási díj iránti kérelmek és
felülvizsgálatuk, a szociális helyzet miatti kivételes méltányosságból megállapított
közgyógyellátási ügyekben és az átmeneti segély kérelmek előkészítése során.
(10) A környezettanulmányt a szociális ügyintéző a családsegítővel közösen végzi.
(11) A rendeletben szabályozott időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt,
bérpótló juttatást és ápolási díjat folyószámlára, a lakásfenntartási támogatást
folyószámlára vagy a megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz kell utalni a tárgyhót
követő hó 5. napjáig, az átmeneti és temetési segély kifizetése a döntést követő 8
napon belül a házipénztárból történik.
(12) A kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat a Közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján ellenérdekű ügyfél hiányában
egyszerűsített határozatként is meghozható, mely jogorvoslati tájékoztatást és
indokolást nem tartalmaz.
2. Időskorúak járadéka
2. § Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével
kapcsolatos hatáskört az önkormányzat körjegyzője gyakorolja a Szt. 32/B - 32/D. §-a
alapján.
3. Aktív korúak ellátása
3.§ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a bérpótló juttatást (BPJ), és a rendszeres szociális
segélyt (RSZS) a körjegyző az Szt. 33-37/G. §-ai szabályai alapján állapítja meg és
folyósítja, és a jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.
(2) A nem egészségkárosodott személy rendszeres szociális segélyezett köteles
együttműködni a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében működtetett
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Családi Tanácsadó
Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). Az együttműködés helyszíne:
Heréd, Vörösmarty tér 1.
(3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az
együttműködési kötelezettség módjáról, az együttműködésre kijelölt szerv
megnevezéséről,
elérthetőségéről,
az
együttműködés
megszegésének
következményeiről.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott rendszeres szociális segélyezett köteles a
Családsegítő Szolgálatnál
a) nyilvántartásba vetetni magát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül,
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b) írásban megállapodni a beilleszkedést segítő programról, a nyilvántartásba
vételtől számított 60 napon belül,
c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(5) A beilleszkedési program típusai:
a)
kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
b)
életvitelt, életmódos formáló foglalkozás, tanácsadás,
c)
munkavégzésre történő felkészülést segítő program,
d)
végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel.
(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a
rendszeres szociális segélyezett
a)
a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, majd azt követően
írásbeli felhívásra nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba
vételére,
b)
a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, majd ezt követően írásbeli
felhívásra sem köti meg a beilleszkedést segítő programról az írásbeli
megállapodást,
c)
nem tartja be a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési
kötelezettsége teljesítésében akadályozott, ennek tényét és indokát köteles az
együttműködésre kijelölt szervhez előre, amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb
az elmulasztott időponttól számított 8 napon belül utólag bejelenteni.
(8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét a (6)
bekezdés szerint megszegi és a (7) bekezdés szerint nem menti ki magát, a
mulasztástól számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálat családgondozója
írásban értesíti a kötelezettség megszegéséről a körjegyzőt.
(9) A (6) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség 2 éven belüli ismételt
felróható megszegése esetén a körjegyző a rendszeres szociális segélyt megszünteti.
(10) A BPJ egyéb feltételeként az önkormányzat előírja, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa.
(11) A (10) bekezdésben előírt egyéb feltétel körében köteles a kérelmező, vagy a
jogosult az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület és a járda tisztán tartására.
(12) A (10) – (11) bekezdésben előírt feltételek teljesülését a körjegyző írja elő és
ellenőrzi.
4. Lakásfenntartási támogatás
4.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást állapít meg:
a)
az Szt. 38. § (2) bekezdésében nevesített normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosultnak,
b)
az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás).
(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, feltéve, ha a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át
meghaladja.
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(4) A lakásfenntartás elismert havi költségeként az önkormányzat az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség az Szt. 38. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglalt, a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó mértékeket
állapítja meg.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítására a normatív
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, de összege nem
lehet kevesebb havi 2.500,- Ft-nál. A támogatás maximális havi összege a
nyugdíjminimum 20 %-áig terjedhet, de mindenkor 100 forintra kerekítetten kell
meghatározni.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor
benyújtható, jogosultság esetén a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakás
négyzetméterének hitelt érdemlő igazolását. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre
vagy aránytalanul nehezen szerezhető be, a Körjegyzőség szociális igazgatási előadója
a helyszínen területfelmérést végez.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható,
amely közvetlenül a jogosult közüzemi szervhez is utalható.
(9) Megszűnik a helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása
a)
a megállapított idő elteltével
b)
a jogosultságra vonatkozó feltételek megváltozása esetén a támogatás
megszüntetésével.
5. Ápolási díj
5.§ (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére az Szt. 41-44 § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás.
(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy
gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41.§.-43/A.§.-ában szabályozott
feltételek szerint a körjegyző állapítja meg és kétévente felülvizsgálja.
(3) A Képviselő-testület az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében nevesített méltányossági
ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy gondozása miatt munkát vállalni nem tud, vagy
emiatt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150
%-át nem haladja meg.
(4) Nem jogosult a (3) bekezdés szerinti ápolási díjra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1)
bekezdésében foglaltakon túl, ha az ápolt tartási, életjáradéki szerződést kötött.
(5) Az ápolási díj megszűnésének okait az Szt. 42. § (2) bekezdése állapítja meg.
(6) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy nem
gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az
ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges
vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. Az ápolási kötelezettség teljesítését az
önkormányzat környezettanulmány felvételével évente legalább egy alkalommal
ellenőrzi.
(7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról,
hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg és szakvéleményét arra
vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós
felügyeletre, gondozásra szorul.
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(8) Ápolási díj – függetlenül a gondozottak számától – csak egy személy után állapítható
meg.
(9) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítása a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával, egyéb esetekben a megszűnésre okot adó körülmény
napjával szűnik meg.
(10) Az ápolási díj havi összege az éves költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg
a) 100%-a alanyi ápolási díj,
b) 130%-a fokozott gondozási igényű,
c) 80%-a helyi önkormányzati méltányossági ápolási díj esetén.
(11) Ha az ápolási díjra jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ápolási díj
összege az adható minimum összeg és a jogosult részére folyósított más pénzbeli
ellátás különbözete. Az ápolási díj minimum összege 1.000,- Ft.
6. Átmeneti segély
6.§ (1) A Képviselő-testület egyszeri átmeneti segélyt állapít meg hivatalból és kérelemre a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
120%-át,
b) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 170 %-át -át.
(2) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély minimum összege 2.000,- Ft, éves
összege nem lehet több a nyugdíjminimum 150%-ánál.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jövedelemhatárra való tekintet nélkül, de a jövedelmi
helyzet igazolásával
a) a Képviselő-testület méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg tartós
betegség és kórházi kezelés esetén,
b) azonnali intézkedést igénylő élethelyzet esetén (különösen: haláleset, baleset,
egyedül élő kérelmező ellátatlansága) a polgármester jogosult különleges
méltányosságból a költségvetésben elkülönített összegű segélyezésre.
(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire feltételezhető, hogy jogosult a készpénzben
megállapítandó segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használná fel, az
megállapítható részben vagy egészben természetbeni támogatásként élelmiszer
utalványban, tűzifa segélyben, közüzemi díjtartozás rendezésére, térítési díjak
fizetésére.
(5) A (4) bekezdésben foglalt élelmiszer utalvány a település élelmiszert forgalmazó
boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására
jogosít.
(6) A természetbeni támogatásként megállapított átmeneti segély biztosításáról, az ellátás
megszervezéséről a körjegyző gondoskodik.
(7) Az a természetes személy, akinek lakása elemi kár: tűzeset, ár- és belvíz, valamint
egyéb katasztrófák miatt életveszélyessé, lakhatatlanná vált, illetve súlyosan
károsodott szociális rászorulónak minősül, ha jövedelme:
a) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
b) egyéb esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át
nem haladja meg.
(8) Aki a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelel, legfeljebb a nyugdíjminimum 300%-áig
részesülhet egyszeri segélyben.
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7. Temetési segély
7.§ (1) A polgármester a meghalt hozzátartozója eltemettetőjét temetési segélyben részesíti,
ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250
%-át, egyedül élő esetén 300 %-át.
(2) A hozzátartozó fogalmát a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk)
685. § b) pontja állapítja meg.
(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a,
2011. évben 11.000,- Ft.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit illetően a Körjegyző minden év
január hó 15.-ig megkért, a temetkezési vállalat árjegyzékét ezer forintra kerekítve kell
figyelembe venni.
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki hadigondozotti
temetési hozzájárulásban részesül.
(6) A temetési segély iránti kérelemben csatolni kell a kérelmező nevére kiállított
temetési számla eredeti példányát, melyre a kifizetett segély összegét, vagy az
elutasítás tényét rá kell vezetni és másolását követően vissza kell adni.
8. Köztemetés
8. § (1) A Heréd községben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a
polgármester gondoskodik a halálesetről a tudomásszerzést követő 30 napon belül, az
Szt. 48. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.
(2) Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető.
(3) A köztemetés költségének megtérítésére az azt elrendelő határozatban 12 hónap
határidővel kell kötelezni a hozzátartozókat.
9. Közgyógyellátás
9.§ (1) A Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak körén túlmenően a körjegyző
szociális rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot
állapít meg 1 évre a kérelmező részére, ha annak családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a nyugdíjminimum 170 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 210 %át nem haladja meg és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége
meghaladja a nyugdíjminimum 25 %-át.
(2) A körjegyző egyedi elbírálás alapján kivételes méltányosságot gyakorolhat abban az
esetben, ha a kérelmező egy főre eső jövedelme 20 %-kal meghaladja a (1)
bekezdésben foglaltakat, de egészségi állapota, előrehaladott súlyos betegsége,
valamint önmaga, vagy családja szociális helyzete különösen indokolja azt. A
kivételes méltányosságot igénylő egészségi állapotot háziorvosi igazolással, a szociális
helyzetet környezettanulmánnyal kell igazolni.
(3)A méltányossági alapon biztosított közgyógyellátási igazolványt a MEP – a
jogosultságot megállapító határozat alapján – egyéves időtartamra állítja ki.
10. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
10. § A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult
szociálisan rászorult személy részére az Szt. 54. §-ában szabályozott feltételek szerint a
körjegyző 1 évi időtartamra érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági
bizonyítványt állít ki.
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11. Szociális szolgáltatások
11.§ (1) Heréd községben biztosított szociális alapellátások formái:
a)
étkeztetés,
b)
házi segítségnyújtás,
c)
családsegítés,
d)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
(2) Az önkormányzat az előző bekezdésben foglalt ellátások közül az étkeztetést a Napközi
Otthonos Óvoda Konyhája, a családsegítést, a házi segítségnyújtást, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással
kötött ellátási szerződés által biztosítja akként, hogy a házi segítségnyújtási és a
családsegítési feladatokat a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény Családi Tanácsadó Szolgálat (Hatvan) keretében, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) által látja el.
12. Étkeztetés
12.§ (1) Étkeztetésre jogosult Heréd községben szociális rászorulóként a személy:
a) kora miatt: mindenki, aki 75. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt, aki legalább III. csoportú rokkant vagy egyedül élő
rendszeres szociális járadékos,
c) aki fogyatékos, pszichiátriai beteg,
d) aki szenvedélybeteg,
e) aki hajléktalan,
f) akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei
együttesen nem teszik lehetővé önmagáról való gondoskodást.
(2) Kérelmet a Körjegyzőségi Hivatalban a jogosultságot megalapozó igazolások
csatolásával, valamint a személyi térítési díj megállapításához az előző havi nettó
jövedelem igazolásával lehet benyújtatni.
(3) Az ellátásra jogosultság elbírálása polgármesteri hatáskörbe tartozik, aki határozatban
bírálja el a jogosultságot, a fizetendő térítési díjat, az egyéb kérdésekre
megállapodást köt.
(4) Hajléktalan személy esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell.
(5) Az étkeztetés megszűnik:
a)
az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
b)
az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,
c)
a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését bejelenti,
d)
a jogosult elhunyt.
(6) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(7) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szt. 114. § (2) bekezdése
szerinti tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.
(8) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
(9) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a polgármester határozattal állapítja
meg, amely az intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának
szorzata, de nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme
30 %-át.
(10) Az önkormányzat étkeztetési feladatát az óvodai konyháról saját elszállítással vagy
kérelemre házhoz való szállítás keretében biztosítja az év valamennyi munkanapján.
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(11) A fizetendő intézményi étkezési térítési díj és a kiszállítási díj mértékét e rendelet
melléklete tartalmazza.
(12) Az étkeztetési személyi térítési díjat a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell számla
ellenében megfizetni a Körjegyzőség szociális ügyintézőjénél befizetéssel.
13. Házi segítségnyújtás
13.§ (1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja a gondozásra szoruló
igénylő lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartását.
(2)A házi segítségnyújtás keretében biztosított gondozási feladatokat az Szt. 63. § (2)
bekezdése állapítja meg.
(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. § (4)-(6) bekezdés szerinti
gondozási szükségleti vizsgálat alapján kell meghatározni.
(4) A házi segítségnyújtási feladatokat az Önkormányzat a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás keretében biztosítja.
(5) Ha fizetendő térítési díjat a Társulási Megállapodásban kijelölt Hatvan Város
Önkormányzata rendelete állapítja meg.
(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevő jövedelme 25 %-át.
14. Családsegítés
14.§ (1) A családsegítés szolgáltatását az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokra a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében biztosítja az önkormányzat.
(3) A Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény családgondozói a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár helyiségében minden héten szerdai és
csütörtöki napokon 8.00 és 11.30 óra között tartanak fogadóórát.
(3) A családsegítő az Szt. 64.§.-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl:
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális
helyzetét.
b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem
minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások
bevezetését.
c) Részt vesz az egyes szociális ellátások feltételeként előírt környezettanulmány
készítésekben a szociális ügyintézővel.
d) Ellátja az Szt. 37/D. §-a szerint a beilleszkedést segítő program feladatait.
e) Részt vesz a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában.
15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
15.§ (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Heréd Község Önkormányzata a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében biztosítja a Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) keresztül.
(2) A társulásos feladatellátással végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési
díját a Társulási Megállapodásban kijelölt, Lőrinci Város Önkormányzata rendelete
állapítja meg.
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16. Szociálpolitikai Kerekasztal
16.§(1)A Szt. 92. §. (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.
(2) A kerekasztal tagjai a körjegyző, a háziorvos, a védőnő, a családsegítő, a
Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője, nyugdíjas pedagógus és a
Mozgáskorlátozottak Hatvani Egyesületének helyi képviselője.
(3) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából a Szociálpolitikai
Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, ülését a körjegyző hívja
össze.
17. Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1 - jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2)

Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008.(IV.1.) önkormányzati rendelete, valamint az
ezt módosító 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet és a 4/2009. (II.10.)
önkormányzati rendelet.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

1. melléklet a Heréd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez
A szociális étkeztetés térítési díjai Heréd községben:

a) Szociális étkeztetés (norma+önköltség-normatíva+ 25%ÁFA)
b) Szociális étkeztetés kiszállítási díja ÁFA mentes

Térítési díj
(kerekítve)
325 Ft/ebéd
200 Ft/alk.

IX. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Hulladékszállítási közbeszerzésről tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2011. január 1-jétől átmeneti időszakra meghosszabbítottuk a Bio-Pannóniával a hulladék
elszállítására kötött szerződésünket, amíg az önkormányzat hulladékszállítási
közbeszerzésének a jogorvoslati eljárása le nem zárul. Örömmel értesültünk a napokban róla,
hogy a jogorvoslati eljárás lezárult és a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította az A.S.A.
Magyarország Kft kérelmét, melynek alapján az önkormányzat megkötheti a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt.–vel a közszolgáltatási szerződést.
Az átmeneti időszak díjairól a lakosságot úgy tájékoztattuk, hogy a decemberi ülésen
elfogadott rendeletet mindenkinek kiküldtünk. A lakosságból többen kérték ezután a 60 literes
gyűjtő edényzetre való átállást.
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Az önkormányzat az új szállítónál is biztosítja a 70 év feletti lakosok kedvezményét.
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. jelezte, hogy hétfőn szeretné a hulladékot szállítani és a
szelektív hulladékot minden hónap utolsó péntekén fogja elszállítani. Az első szelektív
hulladék szállításakor még elviszik a hulladékot bármilyen zsákban, utána viszont a cserébe a
postaládába helyezett zsákban kell a szelektív hulladékot gyűjteni. A megvásárolható plusz
szemetes zsákokat pedig itt a hivatalban lehet majd kérni, melyet átvételi elismervényen
igazolunk le és csekket adunk, melyet a postán kell befizetni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a köztisztaságról szóló
módosító rendeletet a szállító neve és a hétfői napra áttérés szabályairól, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó szervezetben és a szállítási
napokban bekövetkezett változások okán, a helyi környezet védelméről és a település
tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket
rendeli el.
1.§ A 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
összegyűjtése, elszállítása és ártalommentesítés elhelyezése az önkormányzat által
szervezett, jogszabályi feltételeknek megfelelő vállalkozó által végzett közszolgáltatás
útján történik.
(2)Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a Hatvan város külterületén lévő 055/5
helyrajzi számú az AVE Heves Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Kft. által működtetett átrakó állomásra történik.
(3) A hulladékkezelési közszolgáltatást a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 7400
Kaposvár, Cseri út 16. végzi.
(4) A szolgáltató a kommunális hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti gyakorisággal, hetente a hétfői napokon zártrendszerű
kukásautóval végzi.
(5) A szállítási útvonalba a település összes utcája beletartozik.”
2.§ Ez a rendelet 2011. február 18.-án lép hatályba.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új 2011. évi
hulladékszállítási díjakról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete
a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi
közszolgáltatási díjáról

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító
hatáskörében eljárva települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére, elszállítására
kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
díjkalkulációját elfogadva a 2011. évi hulladékszállítási díjak megállapítására a
következőket rendeli el.
1.§ (1) A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és
elhelyezés közszolgáltatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási
díj 197 Ft /ürítés, negyedéves díj: 2561 Ft, éves díj: 10.244 Ft.
(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó
közszolgáltatási díj 109 Ft/ürítés, negyedéves díj: 1417 Ft, éves díj: 5668 Ft.
(3) lakossági 1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja 5997 Ft.
(4) A közszolgáltatási díjak ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§ (1)A Képviselő-testület a lakossági 1. § (1) és (2) bek. szerinti szállítási díjból a lakásban
egyedül élő 70 éven felüli személyek esetében 50 %, 70 éven felüli házaspárok, élettársak
esetében 25 % díjkedvezményt biztosít.
(2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70.
életévét betölti, házas és élettársak esetében, ha mindkét fél betölti a 70. életévét.
3.§ Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2011. február 16.-tól érvényesek.
4.§ (1) E rendelet 2011.02.16.-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XII.17.)
önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi
közszolgáltatási díjáról.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

 Önkormányzat szivattyú vásárlásáról
Kómár József polgármester
Több ajánlatot is kértek. A legkedvezőbb ajánlatot Gyöngyösről kapták Honda V 30-as nagy
teljesítményű szivattyúra. Az ajánlat tartalmazza a kiszállítást és a beüzemelését is.
Papp Ákos képviselő
Összesen mennyibe kerül?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Bruttó 520.000 Ft-ba, 2 év garanciával.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a szivattyú vásárlását
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a beérkezett árajánlatok alapján megvásárol a HONDA Kisgép Kft. –től
(képviselő: Varga Tibor cégvezető, Gyöngyös) 1 db WT 30X szivattyút a
hozzátartozó tartozékokkal együtt bruttó 519.300,- Ft összegben a 2011. évi
elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére.
Felhatalmazza Képviselő-testület
megrendelésére.

a

polgármestert

a

szivattyút

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
 Közvilágítási hálózat bővítéséről
Kómár József polgármester
A Sport utca közvilágítási hálózatának bővítéséhez tervet kell készíteni valamint 7 db
villanyoszlopot és lámpatesteket kell vásárolni. A villanyoszlopra és a lámpatestekre két
árajánlat érkezett, melynek alapján az aszódi Kelemen Komplex Kft. árajánlata bizonyult
jobbnak bruttó 1.228.730 Ft-ért. A hálózat bővítése olyan nagyméretű, hogy ezt már meg
kell terveztetni. A tervezésre érkezett ajánlatok közül a MOHA-BILK Bt. bruttó 262.500,Ft-os árajánlata a kedvezőbb. Így a költségvetésben tervezett keret teljes egészében
felhasználásra kerül, mert 1,5 MFt terveztünk.
Papp Ákos képviselő
Csillag utcában is megvásároljuk azt az egy lámpatestet a villanyoszlopra?
Kómár József polgármester
Igen az a plusz egy lámpatestet is megrendeljük, még az is belefér a keretbe.
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a közvilágítási hálózat
bővítéséhez a tervek elkészítését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
32/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
beérkezett árajánlatok alapján megrendeli a MOHA-BILK Bt. –től
(Nyíregyháza) a Heréd Sport úton közvilágítási hálózat bővítésének
tervezését. A tervezési munka: 7 db beton oszlop és lámpa valamint a hozzá
kapcsolódó közvilágítási vezeték a szükséges közműegyeztetésekkel. A
210.000 Ft + Áfa tervezési díjat a Képviselő-testület 2011. évi elemi
költségvetésében biztosított előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a
megrendelésére.

Képviselő-testület

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
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a

polgármestert

a

tervezés

Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a lámpaoszlop és
lámpatestek vásárlását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
beérkezett árajánlatok alapján kedvezőbb ajánlata alapján megrendeli a
Kelemen Komplex Kft-től (Aszód) a Heréd, Sport utcában 7 db közvilágítási
lámpaoszlop világítótestekkel a szükséges tartozékokkal együtt való kiépítését
az ajánlata szerinti tartalommal bruttó 1.228.730 Ft díjazásért, mely az anyag
és a munkadíjakat is tartalmazza.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződéskötésre.
Felelős: polgármester
Határidő: az tervek engedélyezését követően
 Fogászati ellátásról tájékoztatás
Kómár József polgármester
Egy másik jelentkező is van már Dr. Vígh Annamária személyében, aki az ülés szünetében
felhívta és tájékoztatta arról, hogy Dr. Szalai István fogorvos a múlt héttől hirdeti eladásra a
neten a praxisjogát. Teljesen mindegy, hogy eladja-e a praxisjogát vagy sem Dr. Szalai István
fogorvos, az önkormányzat nem köteles alkalmazni a praxisjogot megvásárló fogorvost.
Április 4-én fog lejárni a 6 hónap utána lehet a fogászati ellátást itt helyben véglegesen
megoldani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Március 28-i ülésre előkészítjük a fogászati ellátást és majd akkor dönt a Képviselő-testület.
 Mozgókönyvtárhoz való csatlakozásról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi évben megtörtént a Művelődési Ház és Községi Könyvtár szakellenőri vizsgálata.
Az intézmény alapító okirata 1999-ben került elfogadásra azóta, mint önálló intézmény
szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Február 2-án érkezett e-mailben egy
megkeresés, melynek felkértek bennünket, hogy a Műv. Ház és Községi Könyvtár hatályos
alapító okiratát küldjük meg. Mivel a könyvtárat nem önálló intézményként működik, így
nem szerepelhet a jegyzékben. A jegyzékből való törlést csak az alapító okirat visszavonása
után kezdeményezhetjük. Az alapító okirat visszavonásához viszont minisztériumi
véleményeztetés szükséges, mely csak abban az esetben kapható meg, ha az önkormányzat
csatlakozik a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz vagy más módon biztosítja a könyvtári ellátást.
Ismerteti a mozgókönyvtár alkalmazásának feltételeit a Képviselő-testülettel.
György Istvánné alpolgármester
A tények ismeretében a Képviselő-testület nem tud másképp dönteni csak úgy, hogy
csatlakozik a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz.
Orbán Gábor képviselő
A saját könyvtári állományunkat is bele kell forgatni ebbe?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem, a mi állományunkat ez nem érinti, a megyei könyvtár negyedévente új állományt hoz, a
régit elviszi.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a mozgókönyvtárhoz
való csatlakozását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban kijelenti,
hogy az 1997.évi CXL. törvény 64.§ (1) pontja értelmében kötelező települési
könyvtári ellátási feladatát 2011. május 1-jétől a következők szerint látja el:
I. A településen nyilvános könyvtárat önálló intézményként nem tart fenn.
II. A települési könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64.§ (2)
rendelkezés
értelmében
nyilvános
könyvtár
szolgáltatásának
megrendelésével kívánja biztosítani.
III. A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárral szerződést köt.
A határozat indoklása:
1. A települési önkormányzatnak nincs módja arra, hogy eleget tegyen az
1997. évi CXL. törvény 54. §. (1) bekezdésben meghatározott, nyilvános
könyvtárak fenntartására vonatkozó alapkövetelményeknek.
2. A helyi könyvtár nem tudja ellátni az 1997. évi CXL. törvény 55. §. (1)
bekezdésben meghatározott alapfeladatokat.
3. A könyvállomány korszerűsítésére nincs megfelelő anyagi forrás.
4. Nincs lehetőség szakképzett felsőfokú végzettségű könyvtáros
alkalmazására.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az Alapító
Okirat visszavonása érdekében szükséges minisztériumi véleményt kérjék meg
és annak megfelelően a nyilvános könyvtárak jegyzékéből való törlés
érdekében a képviselő-testület döntéshozatalát készítsék elő.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a mozgókönyvtári
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 30 nap
 Rákóczi úti fakivágással kapcsolatban tájékoztatás kérése
György Istvánné alpolgármester
Bedő Krisztián kérdezi, hogy mikor lesz a házuk előtti fenyőfák kivágva?
Kómár József polgármester
A fakivágási engedély már megérkezett a hivatalba. Ha jobb idő lesz, akkor megpróbálja
kivágatatni a fát. Egy kis türelmet kérünk még.
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 2010-2011. tanév I. félévi beszámolójáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lőrincz Marika iskolaigazgató megküldte az első félévi iskolai munkáról a beszámolót. Kéri a
Testület tagjait, hogy aki szeretné, nézze át azt részletesen. Szomorúan látta, hogy milyen
rosszak a felső tagozatos diákok tantárgyi átlagai. Megkérdezte Román Ernő gazdálkodási
előadót-aki hosszú időn át közoktatási szakember volt-, hogy milyenek a jó átlagok.
Elmondta, hogy az elit általános iskolákban 4-es körüli az átlag, míg egy átlagos általános
iskolánál 3,5 környékén van. Ismerteti a felső tagozatos tantárgyi átlagokat, körbe adja a
beszámolót.
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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