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102-11/2011. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. április 26.-án 19 órakor megtartott 

soros üléséről. 
 

Határozat száma: Tárgy: 
101/2011.(IV.26.) 2010. évi előirányzatok átcsoportosítása 
102/2011.(IV.26.) 2010. évi belső ellenőri jelentés elfogadása 
103/2011.(IV.26.) A Képviselő-testület 2011-2014 -es gazdasági programjának elfogadása 
104/2011.(IV.26.) Kistérségi társulási megállapodásból központi orvosi ügyelet feladat 

ellátás törlése 
105/2011.(IV.26.) Kistérségi társulási megállapodás módosítása 
106/2011.(IV.26.) Szivárvány intézmény bölcsődei férőhelyének megemeléséről 
107/2011.(IV.26.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményt 

Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
108/2011.(IV.26.) Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményt 

Fenntartó Társulás alapító okiratának módosítása 
109/2011.(IV.26.) Fogászati ellátás helyben történő ellátására NIVEUS TRADE Fogorvosi 

Szolgáltató Kft. megbízása 
110/2011.(IV.26.) Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány szerződés felmondása 
111/2011.(IV.26.) Heves Megyéért Kitüntető Díjra felterjesztésről 
112/2011.(IV.26.) Labdarúgó Klub többlet támogatás biztosítása 
113/2011.(IV.26.) KRESZ táblák vásárlásáról és kihelyezéséről 
114/2011.(IV.26.) ÉMOP orvosi rendelő pályázat keretében bútorra és orvosi eszközökre 

ajánlattevők felkéréséről 
115/2011.(IV.26.) IMMOFIX Kft. rendkívüli áremelési kérelmének elutasítása 

 
 
 

Rendelet száma: Tárgy: 
9/2011.(IV.27.) 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról 
10/2011.(IV.27) 2010. évi gazdálkodásról (zárszámadás) 

 
 
2011. május 11. 
 
 
Kómár József            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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102-11/2011. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. április 26. -i soros üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 
Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Román Ernő gazdálkodási előadó 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő 6 képviselő jelen van. 
Kerestély Gyula képviselő úr munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
 

Javaslatot tesz, a napirendi pontok megtárgyalására a kiküldött meghívó szerint. 
 

A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására vonatkozó 
javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

Napirend előtti 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A jelentést mindenki megkapta. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az Emlékparkban a víz visszahúzódott már? 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A trianoni emlékmű túlsó szélétől még mindig vizes a föld. 
 

Kómár József polgármester 
 

Azon a részen, ahol még most is áll a víz, holnap le fogja fertőtleníttetni Polyák Lajossal a 
tavalyról megmaradt fertőtlenítővel. Kerestély Mihály volt bent nála, hogy tud olyan gépet, 
mely képes az ilyen területekre bemenni és kimélyíteni az árkot, hogy a patak felé lefolyjon a 
víz a gödörből. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi 211-es számú határozatával a Képviselő-
testület 1 MFt-ért mart aszfalt vásárlásáról döntött. A mart aszfalt egy részét a vállalkozó 
leszállította, a többit nem tudta leszállítani, mert elfogyott. A leszállított aszfalt értéke a 
vállalkozó helyi iparűzési adójába elszámolásra került. 
A tavalyi évben a 224-es számú határozatával a Képviselő-testület a Cool Tej alapítvánnyal 
kötött szerződését meghosszabbította, a szállítást végző cég megváltozott az egyebek 
napirendi pontban kell döntenie a Képviselő-testület, hogy továbbra is megbízza a Cool Tej 
alapítványt az iskolatej biztosításával. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Fogászattal kapcsolatban is fogunk dönteni az egyebek napirendi pontban? 
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Kómár József polgármester 
 

Igen, a kiírásunkra egyetlen pályázat érkezett. 
 

Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 
 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról és az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradvány elszámolásáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Felkéri Samu Alfonznét, 
a bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi. Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Bizottság az előirányzat átcsoportosítását és a rendelet-tervezeteket megtárgyalta és azokat 
módosítás nélkül elfogadásra javasolta. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Olvasta az előterjesztésben, hogy a gombaüzemes vállalkozó még most sem fizette meg a 
rendezési terv módosításának reá eső részét. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban még nem fizette meg a részét, de jelezte, hogy nyert a pályázata és hamarosan 
rendezni fogja a tartozását. 
Februárban a 2011. évi költségvetés tervezésekor a 2010. évi tervezett pénzmaradványt is fel 
kell tüntetni a költségvetésben, hiszen az új költségvetési jogszabálynak megfelelően addig 
hitelt nem lehet betervezni az önkormányzatnak, amíg szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.            
A zárszámadáskor végleges eredmények elmaradtak a tervezettől, mert a betervezett 11.184 
eFt-os pénzmaradványhoz képest kisebb összegű 10.512 eFt-os szabad költségvetési 
pénzmaradvány keletkezett, melyből az óvoda konyhája számára megrendelt új ételszállító 
kiskocsira 320 eFt kötelezettséggel terhelt, ezért jelen pillanatban 992 eFt hiányzik a 
költségvetésből. A hiányzó összeget a 2011. évi költségvetésben a Kistérségtől a 2010. évi 
elszámolásból minket megillető további normatívából, valamint a gombaüzem miatti 
rendezési terv módosításból a vállalkozó részéről még be nem fizetett 500 eFt nem tervezett 
bevételből kívánjuk pótolni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kapuszta Zoltántól megvásárolt szántóföld adásvételi hirdetménye már kint van a hivatal 
hirdetőjén. A vállalkozó ígérte, hogy a napokban jön és rendezi a tartozását. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A napirendi pontban elsőnek a 2010. évi előirányzat átcsoportosításáról kell szavaznia a 
Képviselő-testületnek. Utána az előirányzat átcsoportosításnak megfelelően a 2010. évi 
költségvetés módosításáról és végül a 2010. évi pénzmaradványról és gazdálkodásról 
szavazhat a Testület. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az előirányzat 
átcsoportosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

101/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: 
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2010. évi 
költségvetésében az alábbi előirányzat módosításokat hajtja végre: 

 I. Központi költségvetési támogatások miatt 
1. 882119 Óvodáztatási támogatás szakfeladatot + 30.000 Ft 
2. 890441 Közcélú foglalkoztatás szakfeladatot +1.162.276 Ft 
3. 882113 Lakásfenntartási támogatás szakfeladatot +10.620 Ft 
4. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladatot +574.200 Ft 
5. 360000 Víztermelés kezelés szakfeladatot + 9.000 Ft 
6. 841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása szakfeladatot -28.800 Ft 
7. 889921 Szociális étkeztetés szakfeladatot -221.450 Ft 
8. 851011 Óvodai nevelés szakfeladatot -133.934 Ft 
9. 862301 Fogászati alapellátás szakfeladatot +152.000 Ft 

 összesen:  1.553.832 Ft 

 II. Az egyes szakfeladatok, illetve kiemelt előirányzatok között 

 1.) Ápolási díj rendezése 
  882116 Ápolási díj méltányossági alapon (53111, 5831162)  - 510.414 Ft 
  882115 Ápolási díj alanyi jogon (53111, 5831162) + 510.414 Ft 

2.) 862301 Fogorvosi alapellátás 
  kiegészítő díjazás bevétele (94719)  +110.000 Ft  
  kiadási előirányzatok emelése  + 110.000 Ft 
  bérleti díj, gáz, villany, egyéb szolgáltatás, +áfa (552…, 561111)  

 3.) 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatása 
  91.. bevételi előirányzat emelése  + 21.632 Ft 
  5611111 áfa előirányzat emelése  + 21.632 Ft 

  4.) 842541 Ár- és belvízzel összefüggő feladatok + 223.529 Ft 
  960302 Köztemető-fenntartás és működtetés -   57.122 Ft 
  910121 Könyvtári állomány gyarapítás - 106.407 Ft 
  841401 Önkorm. Közbeszerzési elj. lebonyolítása -   60.000 Ft 

 5.) 851011 Óvodai nevelés (előirányzatok rendezése) 
  912.,,. Szolgáltatások teljesítésének ellenértéke + 5.464 Ft 
  55219 egyéb szolgáltatások + 5.464 Ft 
  5121 előirányzatról - 251.000 Ft 
  52217 felmentett munkavállaló juttatása + 251.000 Ft 

 6.) 852011 Iskolai nevelés 1-4. évf. előirányzatok rendezése 
  512142 helyettesítési díj ei. - 365.000 Ft 
  52213 GYIV felelős juttatása +365.000 Ft 
  beruházás + áfa (13151, 1821111) + 350.000 Ft 
  852021 iskola 5-8 évfolyam (13151, 1821111)  - 350.000 Ft 
  91212,9 bevételi ei. emelése  + 5.646 Ft 
  38115 nonprofit szervezet támogatása  -  5.646 Ft 

 7.) 852021 Iskolai nevelés 5-8. évf. előirányzatok rendezése 
  912…, 914 bevételek ei. + 4.910 Ft 
  38115 nonprofit szervezet támogatása  - 4.910 Ft 
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 8.) 852010 SNI tanulók oktatása, nevelése 1-4 évf.  
  51112 közalkalmazottak alapilletménye -  62.400 Ft 
  52211államonyba nem tartozók illetménye + 62.400 Ft 

 9.) 882122 Átmeneti segély  
  55219, 561111 szolgáltatás + áfa -  25.050 Ft 
  5831171 pénzbeni átmeneti segélyek + 25.050 Ft 

 10.) 889921 Szociális étkeztetés  
  561121 kiszámlázott termékek, szog. ÁFA + 501.337 Ft 
  841126 Önk. Igazgatási tevékenységről átcsoportosítás  

 11.) 562913 Iskolai étkeztetés előirányzatainak rendezése 
  913, 919 plusz bevételek +   47.000 Ft 
  5411 élelmiszer +   47.000 Ft 
  5411 élelmiszer + 311.000 Ft 
  561121 kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa -  311.000 Ft 
  561111 vásárolt termékek áfa +   51.000 Ft 
  561121 kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa   -   51.000 Ft 
  5411 élelmiszer (Munkahelyi étkeztetés szakf.) + 162.000 Ft 

 12.) 562917 Munkahelyi étkeztetés  
  913, 919 plusz bevételek +  162.000 Ft 
  913, 919 plusz bevételek +  123.000 Ft 
  5411 élelmiszer +    98.000 Ft 
  561111,21 Áfa (21 eFt+4eFt) +    25.000 Ft 

 13.) 562920 Egyéb vendéglátás 
  5411 élelmiszer +  39.000 Ft 
  561111 vásárolt termékek áfa +    2.000 Ft 
  561121 kiszámlázott áfa -   41.000 Ft 

 14.) 562912 Óvodai étkezés előirányzatainak rendezése 
  912, 913, 919 plusz bevételek + 107.570 Ft 
  5411 élelmiszer  +   41.290 Ft 
  549133 egyéb készletek +   66.280 Ft 
  54711 szakmai anyagok -   55.000 Ft 
  54712 kisértékű tárgyi eszközök +  55.000 Ft 
  561121 kiszámlázott termékek áfa - 112.267 Ft 
  561111 vásárolt termékek áfa + 112.267 Ft 
  561121 kiszámlázott termékek áfa - 211.733 Ft 
  5411 vásárolt élelmiszer +211.733 Ft 
  5411 vásárolt élelmiszer +241.071 Ft 
  5121..jutalom ei. - 241.071 Ft 
  5411 vásárolt élelmiszer + 51.000 Ft 
  56211 kiküldetés - 51.000 Ft 
  bérelőirányzatok módosítása 
  5121.. +,- 245.000 Ft 
  5141, 5111 -,+ 37.320 Ft 
  5121, 5121 -,+ 131.929 Ft 
  15.) 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 
  912, 913, 919 plusz bevételek + 634.862 Ft 
  889921 Szociális étkeztetéshez átcsoportosítás - 501.337 Ft 
  13152, 1821111 beruházás + áfa (hűtőszekrény) + 70.000 Ft 
  52,53,549 előirányzatok + 63.525 Ft 

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi 
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.  

 
 Felelős: körjegyző 
 Határidő: 15 nap 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előirányzat átcsoportosításnak megfelelően a 2010. évi költségvetés főösszegeit is 
rendezni kell. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege 250 eFt körüli összegről indult és a 
teljesítés alapján 322 eFt-on zárt. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi költségvetési rendeletének módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
9/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. (Áht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2010. évi 
költségvetésének IV. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató keretében Heréd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010.(II. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010.(II. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (2) 
bekezdésében szereplő 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(2) A R 3.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 3. § A képviselő-testület 2010.12.31 fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat és 
intézményeinek, valamint Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi 
költségvetésének Bevételi főösszegét:  322.755 eFt-ban 

        Kiadási főösszegét: 322.755 eFt-ban állapítja meg.” 
 

2.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdésében szereplő 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete 
lép.  

(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul.  
„ 4. § (2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 ezer Ft 
I. Intézményi működési bevételek 12.715 
II. Önkorm.sajátos működési bevételei 94.993 
III.Önkorm. költségvetési támogatása 128.651 
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30.179 
V. Átvett pénzeszköz összesen: 28.466 
Költségvetési bevételek összesen: 300.029 
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló   
pénzforgalom nélküli bevételek   
Előző évi pénzmaradvány 19.510 
Körjegyzőség pénzmaradványa 583 
Pénzmaradvány összesen: 20.093 
Hitel 2.633 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 322.755 

(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3. melléklet helyébe jelen rendelet 
3. melléklete lép.  
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(4) A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„ 4. § (4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését 
intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 ezer Ft 
Önállóan működő és gazdálkodó  
Körjegyzőség kiadásai:   
Működési kiadás 41.444 
     -személyi jellegű kiadások 30.836 
     -munkaadókat terhelő járulékok 7.396 
     -dologi jellegű kiadások 3.212 
Felújítási, felhalmozási kiadás 453 
Működési célú pénzeszköz átadás 2 
Körjegyzőség összesen 41.899 
  
Önállóan működő kv-i szervek kiadásai   
Működési kiadás 122.379 
     -személyi jellegű kiadások 73.507 
     -munkaadókat terhelő járulékok 18.237 
     -dologi jellegű kiadások 30.635 
Működési célú pénzeszköz átadás 1.265 
Felújítási, felhalmozási kiadás 5.968 
Önállóan működő kv-i szervek összesen 129.612 
Önkormányzat kiadásai   
Működési kiadás 80.676 
     -személyi jellegű kiadások 27.146 
     -munkaadókat terhelő járulékok 6.583 
     -dologi jellegű kiadások 46.947 
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2.787 
Működési célú pénzeszköz átadás 23.918 
Hitel törlesztése 2.633 
Felújítás, felhalmozási kiadás 33.567 
Önkormányzat összesen 143.581 
Tartalék 7.663 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 322.755 

(5) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 „ 4. § (5) A költségvetés általános tartaléka 3.590 e Ft.” 
 

(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 „4. § (6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.073 e Ft összegben 

határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására: 
a) LEADER. IV. tengely önrész 1.308.000 Ft 
b) ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész 2.765.000 Ft 

(7) A R. 4.§ (7) bekezdésében szereplő 2. melléklete helyébe jelen rendelet  
2. melléklete lép. 

 

(8) A R. 4.§ (10) bekezdésében szereplő 4. melléklete helyébe jelen rendelet 
      4. melléklete lép. 

3.§ (1) Ez a rendelet 2011. április 28-án lép hatályba és 2011. április 29-én hatályát veszti.  
kmf 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
                           polgármester körjegyző 
(A rendelet 1.-től -5. mellékletei excel táblázatok, azt a nyomtatott jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat 2010. évi tényleges bevétele 309.898 eFt, a tényleges kiadás 307.442 eFt 
volt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nincs felosztásra szánt pénzmaradvány, beépült az idei költségvetésbe. 
 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
10/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról és 
 pénzmaradvány felosztásáról 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. (Aht) 82.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról a következőt rendeli 
el. 
1.§ Heréd Községi Önkormányzata és intézményei, valamint Heréd- Nagykökényes 

Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. 
melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 

 
2010. évi tényleges bevétel  309.898 ezer Ft 
2010. évi tényleges kiadás 307.442 ezer Ft 

2.§ (1) A teljesített bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.  
 

(2) A teljesített kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 
(3) Heréd Községi Önkormányzat és intézményei összevont egyszerűsített mérlegét a 5. 

melléklet alapján 779.984 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá. 
 
(4) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. melléklet szerint elfogadja.  
 
 (5) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 7. melléklet szerint  10.512 ezer Ft 

pénzmaradvánnyal hagyja jóvá, melyből az önkormányzat pénzmaradványa 9.994 ezer Ft, 
a Körjegyzőségé 518 ezer Ft.  

 
(6) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi gazdálkodás összevont 

szabad pénzmaradványát 10.192 e Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont jóváhagyott 2010. évi 10.192 e Ft szabad  

pénzmaradvány összegét teljes egészében a 2011. évi költségvetési hiány finanszírozására 
fordítja. 

 
(8) A beruházások és felújítások intézmények szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 
 
3.§  Ez a rendelet 2011.04.30-án lép hatályba. 
 

Kmf 
Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 

(A rendelet 1.-től -7. mellékletei excel táblázatok, azt a nyomtatott jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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II. Napirendi pont 

 

Beszámoló az önkormányzatnál és intézményeinél végzett  
2010. évi belső ellenőrzésről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az idén is volt már vizsgálat. Április 22-én érkezett a hivatalba a 2010. évi költségvetés 
ellenőrzéséről szóló jelentés. Ismerteti a jelentés főbb részeit. Az erről szóló összefoglalást 
minden képviselőnek lemásoltuk és kiosztottuk. A jelentésben előírt képzésre már 
jelentkeztünk is, de sajnos Budapesten ez a képzés ebben az évben nem indult el. A képzésre 
előirányzatot a 2011. évi költségvetésben terveztünk. Lisztes-Tóth Linda belső ellenőrzési 
vezető készítette a jelentést, melyet a Képviselő-testületnek a jogszabályi előírásnak 
megfelelően el kell fogadnia. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az Óvoda ellenőrzésénél történt észrevétel egyedül. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A belső ellenőri javaslatokat megvalósították. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2010. évi belső 
ellenőrzésről szóló jelentés elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

 

102/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

 Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál és intézményeinél a Vincent Auditor Kft (Dabas) által 
végzett – e jegyzőkönyv mellékletét képező - 2010. évi belső 
ellenőrzésekről szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta. 

 

 Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat 
megküldéséről gondoskodjon. 

  

 Felelős: körjegyző 
 Határidő: 15 nap 

 
 
 

III. Napirendi pont 
IV.  

 
 

A Képviselő-testület 2011-2014-es gazdasági programjának elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Mind a képviselőktől, mind az intézményektől kért javaslatok bekerültek a gazdasági 
programba. A 2007-2010-es ciklusprogramban szereplő javaslatok 50 % -át valósította meg 
az előző Képviselő-testület, mely szerinte jó teljesítménynek számít. Ha a most elfogadásra 
kerülő program 50 %-a megvalósulna, akkor ez a Képviselő-testület is jól teljesítene. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

A Képviselő-testület fejlesztési javaslata közt szerepel az iskolakert külső kerítésének 
felújításánál a játszótér körülkerítése is. Az előző ülésen nem támogattuk ezt a kérést. 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Itt az előző ülésen megszavazott sövénykerítésre gondolt. 
Már az iskolai társulás együttes ülésén említette, hogy a LEADER III. tengely 
pénzmaradványa ismételten egyenlő felosztásra fog kerülni a kistérségi települések között, 
így várhatóan újabb 10 MFt-ra lehet majd pályázni. Ezen a pályázati lehetőségen az iskolakert 
külső kerítés felújítására szeretne pályázni. Megnézettette a kerítést szakemberrel, aki azt 
mondta, hogy sok anyag visszafordítható lesz a felújításkor. 
 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az iskolához kellene még egy biciklitároló. 
 

Kómár József polgármester 
 

 
Már intézkedett is, hogy a COOP előtt lévő biciklitárolót vigyék át a közmunkások az 
iskolához. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Képviselő-testület 
2011-2014-es gazdasági programjának elfogadását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

103/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

 Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – e jegyzőkönyv 
mellékletét képező - a 2011-2014-es gazdasági programját 
(ciklusprogram) megtárgyalta és elfogadta. 

 
 

V. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás feladatellátásából a központi orvosi 
ügyelet törlésének kérése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az utolsó Kistérségi ülésen döntött a Tanács, hogy a központi orvosi ügyelet visszakerül a 
kórházba az alkalmazotti létszám megtartásával. Ez a változás az önkormányzatoknak nem 
jelent plusz költséget. A kórházban így felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet is lesz. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Két autóval fogják továbbra is ellátni az ügyeletet? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Fogászati ügyelet nem lesz? 
 

Kómár József polgármester 
 

Valószínű, hogy továbbra is ugyanazzal a gépparkkal fognak rendelkezni is. Fogászati ügyelet 
továbbra sem lesz a kórházban. 
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás alapító okiratából a központi orvosi ügyelet feladatellátásának 
törlését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

104/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

1.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás alapítója úgy dönt, hogy a társulás 
közösen ellátandó feladatainak sorából 2011. június 30. hatállyal törli az 
„Egészségügyi feladatok ellátása, a kistérségben összehangolt hétközi 
illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése” feladatot. 

 

2.) A feladat törlésével egyidejűleg módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását és elfogadja a 
társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét, mely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi az alábbiak szerint: 

 

- Törli a társulási megállapodás 7.3. pontját. 
„7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén:  
a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet 
működtetése 
 

A háziorvosi ügyelet feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő 
települések a következőek: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, 
Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Zagyvaszántó valamint Pusztamonostor, Jászfényszaru.” 

 

- A törlés következtében a 7.4.-7.10. pontok számozása 7.3.-7.9.-ra 
változik. 

 

3.) Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a 
jelen határozati javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, úgy Heréd 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kómár József település 
polgármesterét a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt hatályos szövegének aláírására. 

 

4.) Heréd település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
jelen határozat hiteles kivonatát a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás munkaszervezetéhez juttassa el. 

 

Határidő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 
Felelős: Heréd település polgármestere a körjegyző útján 

 
 
 

Kómár József polgármester 
 

A következő határozatban pedig Pusztamonostor és Jászfényszaru csatlakozását valamint a 
központi orvosi ügyelet törlésének alapján módosított társulási megállapodást kell 
megszavaznia a Képviselő-testületnek. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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105/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

1.) Heréd település Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
település polgármesterét, hogy a Hatvani Kistérség Településeivel, valamint 
Jászfényszaru és Pusztamonostor településekkel, a települések képviselő-
testületeinek jóváhagyó döntését követően jelen előterjesztés 2. mellékletét 
képező megállapodást a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására 
megkösse. 

 

2.) Heréd település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, 
hogy jelen határozat hiteles kivonatát Hatvan város önkormányzatához 
juttassa el. 

 

Határidő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 
2011. május 15. (szerződés aláírására) 

Felelős: Heréd település polgármestere a körjegyző útján 
 

 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói 
Társulás intézményében bölcsődei férőhely emeléséről 

 

(Írásbeli előterjesztés) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Szivárvány arra kéri a herédi Képviselő-testületet, hogy engedélyezze intézményében a 
bölcsődei férőhely emelését. Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a Hatvanban dolgozó 
herédi szülők gyermekeit fogadják a bölcsődében. A költségvetés helyzetére tekintettel 
javasolja, írják bele a határozatba, hogy ezért a lehetőségért a herédi önkormányzat 
semmilyen plusz hozzájárulást nem tud vállalni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Ez a lehetőség a következő Hírmondóba is belekerülhet, hogy tudjon a lakosság erről a 
lehetőségről. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói Társulás bölcsődei férőhely 
emeléséről szóló határozati javaslatot az előbb elhangzott módosítással szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

106/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény keretében működő bölcsődék férőhelyét a Hajós A. 
úti intézményben 2011. szeptember 1-jével 14 fővel bővíti.  

 

A férőhelybővítéssel és az ellátási körzet módosításával kapcsolatban Heréd 
Község Önkormányzata anyagi kötelezettséget nem vállal.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 
Felelős: körjegyző 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezt a változást a társulási megállapodásban is rögzíteniük kell, erről szól a második határozati 
javaslat. Ismerteti a Képviselő-testülettel a megküldött előterjesztést. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói Társulás társulási 
megállapodásának módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

107/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 
2011. június 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 

A Társulási Megállapodás 5.  „A társulás egyéb törzskönyvi adatai” pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

 „5. A társulás egyéb törzskönyvi adatai 
 

5.1. Gesztor (közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott) önkormányzat 
neve, székhelye: 
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
 

5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:  
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 14.) 
 

5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az 
alábbiak szerint: 

 
 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre: működési terület: 
családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 
gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, Boldog 
védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási megállapodás alapján: 

Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, 
Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 
 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre: működési terület: 
szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 

Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására kötött 
feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 
módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves megye 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.  

 

Határidő: 2011. június 1. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: polgármester 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A társulási megállapodás alapján az alapító okiratban is szükséges a módosítást átvezetni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartói Társulás intézmény alapító 
okiratának módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

108/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratát 2011. június 1-jei 
hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„6.  Az intézmény működési területe: 
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  

a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 
gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, Boldog 
védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási megállapodás alapján: 
Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, 
Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 
házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 
szociális étkeztetés Hatvan 

a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására kötött 
feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 
egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves megye 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan” 

 

2. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 12.8. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„12.8.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
            - telek: 2882 m2  
            - beépített alapterület: 1458 m2 

            - hasznos alapterület: 1114 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő” 
 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

 

Határidő: 2011. június 1. (alapító okirat aláírására) 
Felelős: aláírásra: polgármester 
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 Fogászati ellátással kapcsolatban 
 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Heves Megyei Hírlapban meghirdettük az önkormányzatok közös pályázatát a Heréd-
Nagykökényes községek közös fogászati ellátásáról. 
 

Kómár József polgármester 
 

A korábbi jelentkezők közül Dr. Szmirnova Ilona fogorvos asszonyt telefonon megkereste és 
megkérdezte, hogy miért nem pályázott? Az válaszolta, hogy már nem kíván élni ezzel a 
lehetőséggel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem közalkalmazotti kinevezésről van szó így nem indokolja semmi, hogy zárt ülésen 
kerüljön a fogászati ellátás megtárgyalásra. A fogászati feladatellátásra való megbízásról van 
szó, mely megbízási szerződés formájában valósul meg. Ezt követően a MEP-el háromoldalú 
finanszírozási szerződést kell kötni. 
Dr. Vígh Annamária doktornő adott le egyedül pályázatot. Ismerteti a Képviselő-testülettel a 
benyújtott pályázatot. Frissen végzett fogorvosról van szó, kérdéses volt, hogy dolgozhat-e 
önállóan. A megyei MEP-pel történt egyeztetés után azt az információt kaptuk, hogy 2004 óta 
nincs olyan szabály, mely szakorvosi szakképesítéshez kötné a fogorvos működését. A 
doktornő ragaszkodik Herédhez, többször is érdeklődött a fogászati ellátással kapcsolatban. 
A múlt héten megtörtént az ÁNTSZ-szel a régi fogorvosi rendelő felülvizsgálata, melyen a 
doktornő is jelen volt. A régi fogászati rendelő újbóli megnyitásához közel 2 MFt összegű 
felújítást kellene végeznie az önkormányzatnak. Egyetértett és belátta a doktornő is, hogy 
nincs értelme a régi fogászati rendelőre költeni, annak érdekében, hogy ott pár hónapig 
rendelés folyhasson. Megértette, hogy ha majd az új háziorvosi rendelő elkészül és a régi 
háziorvosi rendelő szabaddá válik, csak akkor kezdhető meg a fogászati ellátást. 
Jászfényszarun él onnan járna át Herédre. Ismerteti a doktornő elképzelését. Anyagi 
kötelezettséget most nem tud az önkormányzat vállalni. A pályázatában a rendelési időt is 
közölte, melynek alapján: hétfőn: 8-14; kedden: 13-19; szerda 8-14; csütörtök: 13-19 és 
pénteken iskolafogászat lenne. 
A Képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy kívánja-e és mikortól a fogászati ellátásra 
foglalkoztatni a doktornőt. Valamint felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert arra, 
hogy a szükséges ÁNTSZ praxisengedély beszerzése után szerződést kössön vele. 
Ugyanebben a határozatban szerepelnie kell, hogy a fogászati egység áthelyezés 
felülvizsgálatának és egyszeri szervízelésének költségein túl, az önkormányzat további anyagi 
kötelezettséget nem tud vállalni.  
 

Kómár József polgármester 
 

A fogászati egység áthelyezéséhez a közművet ki kell építetni. Az ÁNTSZ szerint a jelenlegi 
fogorvosi rendelőben nem lehet már a tevékenységet folytatni. Szakembert is megkérdezett, 
aki szerint az egész padlózatot fel kellene szedni, kb. 2 MFt lenne a felújítás. 2006 évben 
Szalai doktor úr meg szerette volna venni, nem foglalkoztunk a kérésével, mert a gyógyszertár 
is ebben az épületben van. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Heves megyei MEP-el és a hatvani ÁNTSZ-el. 
Ismerteti a konzultációkon elhangzottakat. 
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Orbán Gábor képviselő 
 

Az újságban tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a fogorvos már megvan, de az ÁNTSZ nem 
adta meg a régi fogászati rendelőre a működési engedélyt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Véleménye szerint július 30-ra elkészül az új háziorvosi rendelő. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Onnantól még kb. két hét a használatbavételi engedély megszerzése után következik az 
átépítés. Szerinte a fogászat a régi háziorvosi rendelőben, legkorábban szeptember 1-jétől lesz 
megoldható. A megyei ÁNTSZ kérte, hogy a határozatban szerepeljen a kezdés időpontja. 
 
Kómár József polgármester 
 

Sokat romlott a régi fogászati rendelő állaga a télen, jelenleg nagyon rossz állapotban van. 
Hamarosan arról is kell dönteni, hogy mit akarunk vele. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha sikerülne eladni, akkor nem kellene az önkormányzatnak felújítania. 
 
György Istvánné alpolgármester 
 

Konkrétan nem tudjuk, hogy mit kér a Képviselő-testülettől a doktornő? 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Első körben azt kéri, hogy oldjuk meg a fogászati egység áthelyezését. Ígérte, hogy segít 
keresni olyan vállalkozót, aki elvégzi a szervízelést, sőt a szervízelés végén kiállít egy 
tanúsítványt is. Ez a tanúsítvány mindenképp kell a rendelő ÁNTSZ engedélyéhez. 
Kérte a fogászati egység közműre történő rácsatlakozását. 
Bútorzatra is szüksége lenne. Megbeszélte a háziorvossal, hogy a bútor marad a régi orvosi 
rendelőbe, hiszen az új háziorvosi rendelőbe új bútorokat kell vásárolni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A város- és községgazdálkodási szakfeladaton terveztünk 400 eFt-ot karbantartásra, 
kisjavításra. Ebből fizettük eddig az iskolai, szolgálati lakás redőnyének a felújítását a 
fennmaradó összeget tudjuk a fogászati egység áthelyezésére és közművesítésére fordítani. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Orbán Gábor képviselő 
 

A közös fogászati körzet miatt Nagykökényest nem lehet bevonni a kiadások fedezésébe? 
 
Kapuszta János képviselő úr elhagyja az ülést, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről, 5 
főre csökken. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fogászati ellátásra 
NIVEUS TRADE Fogorvosi Szolgáltató Kft. megbízását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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109/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

 Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartósan 
megüresedett fogászati körzet ellátására az általa kiírt pályázat alapján 
Dr. Vígh Annamária által képviselt NIVEUS TRADE Fogorvosi 
Szolgáltató Kft.-vel kíván megbízási szerződést kötni. 

 
 Az ellátás kezdő időpontja: a háziorvos rendelő átadásától függően, de 
legkésőbb 2011. szeptember 1. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert Nagykökényes 
döntését követően az OEP-el feladatellátási szerződés előkészítésére és 
az ÁNTSZ-től a Heréd, Iskola utca 2/A. alatti orvosi rendelőre 
működési engedély megkérésére. 

 

 A Képviselő-testület a fogászati kezelőegység átszállításának és 
beüzemelésének, a hozzátartozó közművek kiépítésének egyszeri 
költségén túl további anyagi kötelezettséget nem vállal. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: polgármester 

 

 Cool Tej alapítvány szállítójának változásról 
 

Kapuszta János képviselő úr visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 
főre emelkedett. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elsőnek az Eger Tej tájékoztatott bennünket, hogy megszűnt közötte és a Cool Tej Alapítvány 
között a szerződés. Novemberi ülésen a Képviselő-testület megszavazta a Cool Tej 
Alapítvánnyal kötött szerződés meghosszabbítását egy évre. A Cool Tej Alapítvánnyal van 
egy együttműködési megállapodásunk, a szállítóval van egy háromoldalú szállítási 
szerződésünk. A Cool Tej havi rendszerességgel megküldi a hivatalnak az elszámolást, mi 
megküldjük az elszámolást az MVH-nak és a beérkezett támogatás után egyenlítjük ki a 
számlánkat. 
Az Eger Tej azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy jobb feltételek mellett tudja 
biztosítani az iskolás gyermekek részére az iskolatejet, akár kakaóstejet. Közvetlenül ő számol 
el, megszűnik az adminisztrációnk. Kikértük az iskolaigazgató véleményét is az iskolatejjel 
kapcsolatban. Ismerteti az iskolai levelet. 
 
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Eger Tej Kft. ajánlatát elfogadja, akkor a Cool Tej 
Alapítvánnyal kötött szerződést időben fel kell mondani, mert egy hónapos felmondási időhöz 
van kötve. 
 
Kómár József polgármester 
 

Információi szerint a Cool Tej Alapítvány a Cool céghez tartozik, mely holland tulajdonú, 
ellenben az Eger Tej 100 %- ban magyar tulajdonú. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy az Eger Tejjel kössön az önkormányzat szerződést szeptembertől. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs 2011. 
szeptemberétől, a Cool Tej Alapítvánnyal kötött magállapodás és szerződés felbontását 
valamint az iskolatej szállítására az Eger Tej Tejipari Kft. megbízását szavazásra teszi. 
 



~  ~ 
 

158 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

110/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
„Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány (Budapest) bejelentését a szállítást 
végző cég változásáról.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megváltozott 
Szállítóval a szállítási szerződés megkötésére 2011.08.31. napjáig. 
 

A Képviselő-testület a „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvánnyal 
megkötött 224/2010.(XI.29.) sz. határozata alapján 2010.12.07.-én 
módosított együttműködési megállapodást, annak 7. pontja alapján 30 
napos felmondási határidő megtartásával 2011. augusztus 31. napjával 
felmondja. 
 

A Képviselő-testület kedvezőbb ajánlata alapján az Eger Tej Tejipari 
Kft.-vel (Eger) a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően 
szerződést köt ingyenes iskolatej program lebonyolítására 2011. 
szeptember 1-jétől. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási 
szerződés, valamint az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011.07.30. 

 
 

 Heves Megyéért Kitüntető Díjra felterjesztésről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi évhez hasonlóan most is egyéni kategóriában Lőrinczi Enikőt, közösségi 
kategóriában a Herédi Népdalkör Egyesületet javasolják felterjeszteni. Lőrinczi Enikő 
édesapjával már beszéltek is telefonon, hogy szerezzen be egy szakmai véleményt a 
szakszövetségtől. Az önéletrajz és szakmai értékelés is megérkezett. Ugyanígy felkértük a 
Herédi Népdalkör Egyesület tagját, Mocsár Katalint is az egyesület bemutatására. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, javaslataik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heves 
Megyéért Kitüntető Díjra való felterjesztést szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

111/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Közgyűlés által alapított Heves Megyéért Kitüntető Díjra 
magánszemélyként Lőrinczi Enikő herédi lakos sportolót, közösségi 
elismerésre a Herédi Népdalkör Egyesületet javasolja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
felterjesztést tegyék meg. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011.04.30. 
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 Labdarúgó Klub többlettámogatási kérelme 
 

Kómár József polgármester 
 

A Labdarúgó Klub szeretne még további támogatást kérni, mert az év elején kért 2,7 MFt-ból 
csak 1MFt-ot tudott eddig az önkormányzat biztosítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az általános tartalékon jelenleg 451 eFt van, mely várhatóan tovább csökkenthet 235.100 Ft-
tal, ha mindenki kéri a HPV elleni oltást. Mennyit szeretnének kérni? 
 

Kómár József polgármester 
 

Az új bajnokság kezdetéhez közel 500 eFt-ra lenne szüksége majd a Klubnak. Most örülnének 
200 eFt-os többlettámogatásnak is, melyet működési kiadásaik rendezéséhez kérnek. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Labdarúgó Klub 
többlettámogatását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

112/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Labdarúgó Klub 
kérelmére, a sportegyesület működési költségeihez a 2011. évi elemi 
költségvetésében jóváhagyott 1 MFt támogatás fölött 200.000 Ft 
többlettámogatást biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott 
szervezetet értesítse. 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 

 Vízügyi Igazgatóság válaszának ismertetése a lakossági javaslatra 
 

Kómár József polgármester 
 

Megérkezett a Vízügyi Igazgatóság véleménye a Terényi László és Baranyi Norbert herédi 
lakosok javaslatára, melyben a javaslat minden pontját elvetették szakmai érvekkel 
alátámasztva. Terényi Lászlónak is megküldtük a Vízügyi Igazgatóság véleményét. Budapesti 
szakemberek készítették a véleményt, így az elfogultság is kizárható. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felajánlja, hogy a kapott véleményből másol a 
Képviselő-testületnek. (A lemásolt véleményt kiosztották.) 
 
 

 KRESZ táblák felülvizsgálatáról 
 

Kómár József polgármester 
 

Elkészítette a Hatvani Rendőrkapitányság közlekedési csoportja a kért KRESZ táblák 
felülvizsgálatát és megküldték a hivatal részére a véleményt. Javasolják az egyirányúsítást a 
Pék közben, a buszmegállótól a Rákóczi út felé, Dózsa Gy. utcánál úgy, ahogy a Képviselő-
testület szerette volna, sőt a Karácsonyi utcába bevezető kisköz egyirányúsítását kéri a 
rendőrség. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Veres Gyula Ságvári utcai lakos zsákutca táblára vonatkozó kérelmét is figyelembe kell 
venni. (Ismerteti a kérelmet.) 
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Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat raktárában van három darab zsákutca tábla, melyből egyet a Ságvári utcára 
fognak kihelyezni. Mennyi pénz van tervezve a KRESZ táblákra a költségvetésben? A 
rendőrség véleménye szerint 300 eFt-ból meg lehet vásárolni a KRESZ táblákat és 
oszlopokat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A költségvetésben 300 eFt+ÁFA van tervezve. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KRESZ táblák 
vásárlását és kihelyezését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 

113/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani 
Rendőrkapitányság közlekedésrend módosítási javaslatát elfogadva, mint az 
önkormányzati utak tulajdonosa elhatározza a következő utcák 
egyirányúsítását: 
 

 Dózsa György utca a Tabán utca felől a Vörösmarty tér felé; 
 Tabán utca a Vörösmarty tér felől a Rákóczi út irányába; 
 Pék köz a Hatvani út irányából a Tabán utca irányába; 
 Karácsonyi és Rákóczi utcák összekötő közt a Rákóczi út felől,  

 

és a rendőrhatósági javaslatban szereplő a biztonságos közúti közlekedéshez 
és a lakosság nyugalmának megőrzéséhez szükséges és pótolandó táblák 
kihelyezését, valamint lakossági kérésre a Ságvári utca Bajcsy-Zs. utca felőli 
kereszteződésébe zsákutca és Ságvári utcából a Bajcsy-Zs. utca felé 
elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezését.  
 

A KRESZ táblák vásárlását és kihelyezésének költségét az elemi 
költségvetésben tervezett előirányzat terhére biztosítja. 
 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a KRESZ táblák és 
kiegészítők beszerzésére és kihelyezésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 90 nap 

 

 Baucont Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Április 12-én Heréden megbeszélést tartottak, melyen jelen volt a felszámolást végző cég 
vezérigazgatója Hajdú Ágnes munkatársaival, az önkormányzatok oldaláról Dr. Veres András 
ügyvéd úr, a két polgármester és ő. Ismerteti a Képviselő-testülettel a megbeszélésen 
elhangzottakat.  
Közösen arra jutottak, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek kellene felajánlani a 
csatornavagyont megvásárlásra. Május 3-án 10 órakor lesz egy újabb egyeztetés, melyre a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója is eljön, melyen a felszámoló felajánlja a Baucont 
Zrt. csatornavagyon 49 %-át megvásárlásra. Valószínűsítik, hogy a VÍZMŰ-vet csak a teljes 
csatornavagyon érdekli majd. 
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Kómár József polgármester 
 

El kell azon gondolkodni, hogy a Nagykökényessel közös 51 %-os csatornavagyont érdemes-
e eladni. Erről számításokat kell végeztetni és annak megfelelően dönteni az 
önkormányzatoknak. Dr. Bánhidy úrral a Vízmű Zrt. vezérigazgatójával már korábban is 
beszélgetett erről és ő azt mondta, hogy az összvagyon 10 %-ért tudják megvásárolni az 
önkormányzatoktól. Az amortizációt figyelembe véve kb. 20 év alatt elfogy ez a vagyon. 
Figyelembe kell venni a várható bekötéseket is, a bekötések aránya jelen pillanatban 78 %-on 
áll. Nagyon jól tudja, hogy a lakosság közel 10 %-a soha nem fog rákötni a csatornára. A 
csatornavagyon eladáshoz szakértővel kell felbecsültetni a vagyont. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az eladáshoz sok mindent mérlegelni kell. 
 
Kómár József polgármester 
 

A víz- és csatornadíjakat a VÍZMŰ átlal kiküldött javaslat alapján kell az önkormányzatnak 
elfogadnia. Hatvan és Lőrinci most tudott kialkudni egy is árcsökkenést, de ők a most 
megépített csatorna miatt tudtak csökkenést elérni. De mi nem tudjuk érvényesíteni az 
amortizációt. 
 
 
 Enciklopédiai ajánlatról 

 
Kómár József polgármester 
 

Önkormányzatokról szóló enciklopédiában való megjelenítéssel keresték meg az 
önkormányzatot. Nem ígért nekik semmit, tájékoztatta őket, hogy be fogja hozni az ülésre és 
a Képviselő-testület dönt, hogy kíván-e benne lenni ebben az enciklopédiába, mely 10.000 Ft-
jába kerülne az önkormányzatnak. 
 
Samu Alfonzné képviselő asszony távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 
5 főre csökkent. 
 
Ismerteti az ajánlatot a Képviselő-testülettel, melyre nem érkezett javaslat. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megkérte Dr. Veres András ügyvéd urat, hogy a 
szerzői jognak megfelelően készítsen egy szerződést vagy nyilatkozatot arról, hogy a Vicián 
tanár úr Heréd község történetéről szóló teljes művét fel tudja az önkormányzat tenni a 
honlapra. A 2004-ben vele megkötött megbízási szerződés nem rendelkezik a szerzői 
jogokról. 
 
 

 Mozgókönyvtári szolgáltatásról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Április 7-én megérkezett a szolgáltatási szerződés, melyet alá is írtunk, valamint az első 
könyvállomány is megérkeztek. Napokon belül meg fogja küldeni véleményezésre a 
Minisztériumba a csatlakozásról szóló határozatot és az aláírt szerződést. Majd az ezt 
követően kérni fogja a Képviselő-testületet, hogy vonja vissza a Műv. Ház és Községi 
Könyvtár alapító okiratát és így a könyvtár törölhető lesz a nyilvános könyvtárak listájából és 
könyvtári szolgáltató helyként működhet tovább. 
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 ÉMOP háziorvosi pályázattal kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A projektmenedzseri feladatokat ellátó Menő & Nyerő Kft. megkereste az önkormányzatot, 
hogy az új háziorvosi rendelő bútorzatára és orvosi eszközök beszerzésére kérjünk 
árajánlatokat. Több milliós értékű beszerzésről van szó, bár igaz a nettó 8 MFt közbeszerzési 
értékhatárt nem éri el. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP pályázat 
háziorvosi rendelő bútorzatára és orvosi eszközök vásárlására ajánlattevők felkérését 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

114/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP pályázati 
támogatással megvalósuló új orvosi rendelő kivitelezés, építési beruházás 
tárgyban bútorzat és orvosi eszközök vásárlását határozza el.  
 

A Képviselő-testület ajánlattevőként a következő vállalkozásokat kéri fel a 
közbeszerzési kötelezettség alá nem eső árubeszerzésekre, szolgáltatás 
nyújtására: 
 

Bútorzat vásárlására: 
o  Homokfa Kft. (Kartal) 

o Krizsanyik és Társa Kft. (Kartal) 
o Maudi Bt. (Aszód) 

 

Orvosi eszközök vásárlására: 

o Rextra Kft. (Miskolc) 

o Ultramed Hungary Kft. (Budapest) 

o Meditrade Kft. (Miskolc) 
 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert az ajánlatok megkérésére és 
döntéshozatalra a Képviselő-testület soron következő ülésére 
előkészítésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő 2011.05.30. 

 
 

 Tájház udvarán lévő fenyőfa kivágásának kérése 
 

Kómár József polgármester 
 

A Tájház udvarán van egy nagyon szép fenyőfa. A szomszédban lakók már többször is kérték 
tőle, hogy vágassa ki az önkormányzat ezt a fenyőfát, mert az az ő felújított tetőjükre rálóg és 
tönkreteszi azt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A fa kivágása milyen költségekkel jár? 
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György Istvánné alpolgármester 
 

A Kolozsvári utca sarkán lévő nagy fát 30.000 Ft+Áfá-ért vágták ki és még a fát is elvitték. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A fogászati kezelőegység áthelyezése és a karbantartás, kisjavítás előirányzat keretéből 
történik majd, így itt nem marad szabadon felhasználható pénze az önkormányzatnak. Sőt 
még a Rákóczi úti fák kivágását, a 100.000 Ft-ot is ebből a keretből fizettük. Az 
önkormányzat csak vállalkozóval vágathatja ki a fát , ha az szakértelmet kíván. 

 
Papp Ákos képviselő 
 

Az Iskola utcai fenyőfák gyökerei jól felnyomják az út és járda burkolatát. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az Iskola utcában lévő fenyőfákat most az ÉMÁSZ úgy megnyirbálta, hogy teljesen 
egyoldalúak lettek a fák. 
 
 

 Főzőversenyről 
 

Kómár József polgármester 
 

Május hónap utolsó szombatján 28-án lesz a főzőverseny megrendezve, más programokkal 
egybekötve. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Mennyi pénz van erre a programra? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

160 eFt + ÁFA-t terveztünk a rendezvényre. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Reggel 9 órakor kezdődik a verseny. 
 
 
 

 21. számú főút bővítése miatt rendezési terv módosításáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Folyamatosan érkeznek az előzetes állásfoglalások a rendezési tervvel kapcsolatban, melyeket 
az Egri Építész Irodának folyamatosan megküldik. 
 
 
 

 HPV ingyenes oltással kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Aláírtuk a szerződést. Múlt hét hétfőn küldték ki az oltási kérelmet, nyilatkozatot és a 
tájékoztatót, eddig négy szülő jelezte, hogy szeretné, ha a gyermekét beoltanák. 
 
 
 

 Iskolai beiratkozással kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató már a hármas ülésen elmondta, hogy megtörtént a beiratkozás.             
Megküldte a beíratott gyermekek névsorát. A 2011-2012-es tanévre 22 gyermeket írattak be 
az első osztályba. 
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 Polgármester nyugdíjba vonulásával kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

A Gyöngyösi Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál volt, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy 
augusztus 3-val előrehozott öregségi nyugdíjba mehet. Előreláthatólag 172.000 Ft lenne a 
nyugdíja. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál javasolták neki, hogyha a Képviselő-testület 
június 1-jétől november 30-ig megemelné a tiszteletdíját a maximumra, akkor a nyugdíja 
összegén még tudna javítani. Ezt követően lehetőség lenne, hogy a Képviselő-testület a 
nyugdíj mellett tiszteletdíjat állapítson meg a részére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Hogy lehet ilyen kevés? 
 

Kómár József polgármester 
 

Most már sok évet vesznek alapul, melybe még a postás éveket is beleszámolják. Mivel ciklus 
közben menne el nyugdíjba így nem kaphat végkielégítést, felmentést. Tisztességes megoldást 
szeretne mind az önkormányzatnak, mind magának. Ismerteti a számításait. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A probléma ezzel az, hogy ha jövőre kérné a kompenzálást, akkor már csak a tiszteletdíj 
hatszorosának megfelelő összeg adható részére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy tájékozódjon ez ügyben és utána tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
polgármester úr. 
 

Kómár József polgármester 
 

Költségvetés tekintetében ebben az évben nem jelentene változás, ha ő nyugdíjba menne, de 
az is igaz hogy többletet sem okozna. Viszont 2012-ben már tiszteletdíjas polgármester lenne, 
és jelentős megtakarítást tudna az önkormányzat elérni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Érinti az új törvény nyugdíjba meneteli kötelezettsége a polgármestert? 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy tudja, hogy érinti. A jelenlegi elképzelések szerint a következő választáson nem indulhat 
polgármesternek, mert eléri a nyugdíjkorhatárt. Viszont nem kell lemondani, ha ciklus közben 
érik el a nyugdíjkorhatárt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a polgármester úr ciklus közben megy el nyugdíjba, akkor nem illeti meg sem a felmentési 
idő, sem a végkielégítés. Ha a kieső pénzt kompenzálni szeretnék, azt csakis jutalom 
formájában tudja a Képviselő-testület megtenni.  
 

Kómár József polgármester 
 

Temesvári volt polgármester úr nyugdíjba vonulásakor az előrehozott nyugdíjat 
megelőlegezte az önkormányzat másfél évre. Ezzel nem is lett volna semmi probléma, de 
tudja, hogy emellett megkapta a teljes felmentési összeget. Mindenkit kér, hogy gondolkodjon 
el az előbb elmondottakról. Ő nem kér semmi tisztességtelen dolgot a Képviselő-testülettől. 
Ha az előbb elmondottakat nem lépi meg, nettó összegben veszít kb.1,5 millió Ft-ot éves 
szinten. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A polgármesteri illetmény publikus. A problémát ő abban látja, hogyha 2011-ben emelnek az 
illetményen és fizetnek a polgármesternek jutalmat, csak hitelfelvétellel tudják megtenni. Ha 
jövőre átcsúszik a jutalmazás, akkor ez max. 600 eFt lehet. 
 

Kómár József polgármester 
 

A májusi ülésen vissza fogunk erre térni, mert június 1-től kellene megemelni az illetményét. 
Várhatóan 2013-tól radikálisan csökkeni fog a nyugdíjak összege. Ha neki meg lesz állapítva 
a nyugdíj az szerzett jognak minősül és azt már nem vehetik el tőle. 
 
 

 Hulladékgyűjtésről 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A májusban megrendezésre kerülő hulladékgyűjtő akcióban Heréd is részt vesz? 
Gondolkodjuk-e mi is egy hétvégi hulladékgyűjtési akcióban? 
 

Kómár József polgármester 
 

Meddig legyen a hulladékgyűjtés, a közigazgatási határig? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Úgy gondolja, hogy a nagy kereszteződésig Hatvan felé, Lőrinci felé pedig a 21. számú 
főútig. 
 

Kómár József polgármester 
 

Májustól még egy csoport közmunkása lesz az önkormányzatnak, majd velük összeszedeti a 
szemetet. Tavalyi évben is ők szedték össze a szemetet. 
A mostani szelektív hulladékgyűjtésből még a gumit nem vitték el, az még most is itt van az 
udvaron. 
 
 

 IMMOFIX Kft. rendkívüli áremelési kérelméről 
 

György Istvánné alpolgármester asszony, élelmezésvezető ismerteti a Képviselő-testülettel az 
általuk készített kimutatást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lehet velük a százalékos arányban egyezkedni. Írt az óvoda levelet nekik ez ügyben? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Igen, de nem kapott az óvoda a levelére választ. Beszélt a csányi élelmezésvezetővel is, aki 
ajánlott neki egy másik beszállítót és elmondta azt is, hogy náluk is vannak eltérések, de nem 
ilyen nagymértékűek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy elfogadja-e az áremelési kérelmet vagy elutasítja.  
A döntést elküldjük holnap nekik, ha ezt ők nem találják elfogadhatónak, akkor fel fogják 
mondani a szállítási szerződést. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Lassan több árucsoportnál is hasonló problémák lesznek így várható újabb kérelem. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az sem lesz jobb, ha minden áruféleségre megszűnik a fix ár, mert az élelmezésvezető 
munkája lesz nehezebb, mert az alapján fog rendelni, hogy mi, hol olcsóbb. Így viszont előre 
versenyeztetett árai vannak az óvodának. 
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Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az IMMOFIX Kft 
rendkívüli áremelés iránti kérelmének elutasítását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
 

115/2011.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IMMOFIX Kft. 

2011. március 28-án megküldött rendkívüli áremelési kérelme alapján a 

piaci viszonyokat megvizsgálta és a rendkívüli áremelés kérelmet 

túlzónak tartja, ezért azt nem tudja elfogadni. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az 
Immofix Kft.-t értesítse. 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 
 

Kómár József polgármester 
 
 
 

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

Kmf 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


