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102-12/2011. 
Jegyzőkönyv 

 

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. május 30.-án 15 órakor megtartott soros 
üléséről. 

 

Határozat száma: Tárgy: 

116/2011.(V.30.) Vízügyi Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság árvizi 
tájékoztatók elfogadása 

117/2011.(V.30.) Átfogó gyámügyi értékelés elfogadása 
118/2011.(V.30.) Előirányzatok átcsoportosítása 
119/2011.(V.30.) Előirányzat biztosítása többletigények finanszírozására 
120/2011.(V.30.) Herédi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
121/2011.(V.30.) Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának visszavonása 
122/2011.(V.30.) Út felújításokra a Kavicsút Kft. megbízása 

123/2011.(V.30.) Bér patak jobb oldalán lévő töltések megerősítésére Molnár & Molnár 
2004 Kft. megbízása 

124/2011.(V.30.) 
Bér patakon lévő kőhíd melletti átereszek kiépítésével illetve 
felújításával és megerősítésével valamint a Rákóczi út 25. előtti híd 
teljes felújításával a Kavicsút Kft megbízása 

125/2011.(V.30.) Körjegyzőségi Hivatal elektromos hálózatának felújításával Szivos 
Endre vállalkozó megbízása 

126/2011.(V.30.) Herédi Általános Iskola új gazdasági bejáratának kiépítéséhez a 
tervezési feladatokkal a Sigma Bau Kft. megbízása 

127/2011.(V.30.) Herédi Általános Iskola új gazdasági bejáratának építésére ajánlattevők 
felkérése 

128/2011.(V.30.) Rendezési terv módosításához 21. sz. főút bővítésével kapcsolatos 
egyeztető anyagának elfogadása 

129/2011.(V.30.) Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződésének aláírására a 
polgármester felhatalmazása 

130/2011.(V.30.) ÉMOP pályázat bútorra és orvosi eszközökre kért ajánlatok 
eredménytelenné nyilvánítása 

131/2011.(V.30.) Tamás Lajos részére Ságvári utcai terület bérbe adása 
132/2011.(V.30.) Hip-Hop tánccsoport többlettámogatása 
133/2011.(V.30.) Szivárvány nyári foglalkozáshoz előirányzat biztosítása 
134/2011.(V.30.) ÉMÁSZ csoportos csere elutasítása 
135/2011.(V.30.) Hatvani úti fák kivágása indokoltságának és költségigényének felmérése 
136/2011.(V.30.) Papp Ákos képviselő tiszteletdíjáról való lemondása tudomásul vétele 

137/2011.(V.30.) Herédi Római Katolikus Egyház alapítványának támogatásáról elvi 
döntés 

 

Rendelet száma: Tárgy: 
11/2011.(V.31.) A hulladékszállítási díjakról szóló 6/2011.(II.15.) rendelet módosítása 

 
2011. június 14. 
 
Kómár József            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester               körjegyző 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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102-12/2011. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. május 30. -i soros üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kerestély Gyula, 
Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási előadó; 
Taliga Péter szakaszmérnök KÖVIZIG 
Madár Henrietta területi felügyelő KÖVIZIG 
Bohács János pv. őrnagy Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő 5 képviselő jelen van. Orbán Gábor 
képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Kapuszta 
János képviselő úr jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez. 
 

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. 
 

Mivel nincs, a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 
 

Tájékoztató a Vízügyi Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
árvízi védekezéssel kapcsolatban tett intézkedéseiről 

 

(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti Taliga Pétert a Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezetőjét és Madár Henriettát a 
Vízügyi Igazgatóság Hatvani Kirendeltség vezetőjét és területi felügyelőjét, valamint Bohács János 
pv. őrnagyot, aki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatvani Irodájának vezetője. 
Az éves munkaterv elkészítéséhez a képviselők javaslata alapján került fel napirendi pontként ez a 
két tájékoztató. A tavalyi évben háromszor is árvíz érte a falut. Nagy feladat volt az árvíz elleni 
védekezés, de megoldottuk. Az összefogásnak hála, tudtuk enyhíteni az árvíz okozta károkon is. 
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A Vízügyi Igazgatósággal jó kapcsolata volt az önkormányzatnak, de konkrét segítséget nem 
kaptunk hosszú évek alatt. A Vízügy tudta és tudja, hogy komoly gondok vannak a Bér patakkal 
ennek ellenére mégsem foglalkoztak ezzel a feladattal. 
Madár Henrietta területi felügyelővel már többször is bejárták a Bér patak herédi partszakaszát. 
Tudjuk, hogy a patak mely szakaszán lenne szükség a patak falának feltöltésére, megerősítésére. A 
mai ülésen a későbbiekben folyamán a Bér patakkal kapcsolatos munkálatok elvégzéséről fog 
dönteni a Képviselő-testület. 
A tavalyi igen szélsőséges időjárás megmutatta mindannyiunk számára, hogy 50 mm csapadék 
lehullása esetén már fel kell készülni a Bér patak áradására. Polgármestersége alatt immár 11 éve az 
önkormányzat ezideig kb. 10-12 MFt-ot költött a Bér patak árvíz elleni védekezésére. Volt arra is 
példa, hogy az önkormányzat védelmi munkáit a Vízügyi Igazgatóság állította le, hiszen az 
elvégezni kívánt feladat végrehajtásához különböző engedélyekre lett volna szükség. A probléma 
ezzel csak annyi, hogyha jön az árvíz az nem kérdezi, hogy megvannak-e az engedélyeink. 
Ennyit szeretett volna előjáróban elmondani. Átadja a szót Taliga Péter, szakaszmérnök úrnak. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Köszöni a meghívás, szeretne bemutatkozni. A Vízügyi Igazgatóság II. Szakaszmérnökségnek 
2011. február 1-jétől a vezetője, a II. Szakaszmérnökséghez tartozik a Hatvani Kirendeltség is. 
Vezetése alatt strukturális változások történtek, melynek keretében Madár Henrietta lett a Bér patak 
e területének felügyelője. 
Elég sok dolgot elmondott a polgármester úr az árvízi védekezéssel kapcsolatban. A tavalyi évben 
tudja nagyon jól, hogy több helyen komoly problémák voltak, többek közt Heréden is. A fő 
problémát az okozta, hogy évtizedes időjárási rekordok dőltek meg. A sok csapadék gondot okozott 
a Zagyván és az Ipolyon is, de sajnos Borsod megyében még súlyosabb volt a helyzet, mint ezen a 
szakaszon. 
Igazából a felhőszakadásokra nem lehet felkészülni, mert hirtelen az átlagtól jóval több 
csapadékmennyiség hull, melyből pillanatok alatt megvan a baj. Csak előre begyakorolt 
feladatokkal és az információ megfelelő áramlásával lehet az ilyen, és ehhez hasonló helyzetekre 
felkészülni. 
A vízfolyamok és azok területei valóban az állam tulajdonában vannak, valamint a legtöbb munkára 
ezen a területen engedély szükséges. Az elmúlt években a fenntartási munkákra nem volt pénz. A 
védekezési feladatok megosztottak, hiszen a védművek létesítése és fenntartása az állam feladata. 
Az árvízi védekezés és a védelmi fokozat elrendelése a polgármester vagy az arra kijelölt személy 
feladata. A Vízügyi Igazgatóság ilyenkor csak szakmai segítséggel tudja segíteni a településeket. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban kaptunk szakmai segítséget Simon Zoltán és Madár Henrietta személyében, akik nagyon 
sokat segítettek az árvízi védekezésben, melyért köszönetet szeretne mondani a település nevében. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a megelőzési feladatok ellátására állami finanszírozást az 
előző évi időjárás függvényében kapják a területi Vízügyi Igazgatóságok. Azzal is tisztában van 
mindenki, hogy pénz nélkül nem sok mindet lehet tenni. 
Az árvíz után felmérésre kerültek a károk, melynek helyreállításához az igényt benyújtották a 
Minisztériumhoz. A Minisztérium kérte, hogy vegyük kétfelé az igényünket mivel a helyreállítási 
költségekre egy összegben nem tudnak megfelelő pénzmennyiséget biztosítani. A kérésnek eleget 
tettek és két ütemre osztották az elvégezendő munkákat. Az I. ütemben elvégzett feladatokra a pénzt 
megkapták és a munkák rendben elkészültek. De a II. ütemben betervezett feladatokhoz még nem 
kaptak pénz. A Bér patak kotrása és partmedrének rendbetételi munkálatai most kellene, hogy 
megvalósuljanak, hiszen ősz végén és télen nincs mód ezen munkák elvégzésére. 
 



~ 170 ~ 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kitől kérhetünk segítséget? Intézkedjük ez ügyben, mert ha az önkormányzat nem lép, akkor megint 
elfelejtődnek ezek a munkák, melyből később csak további bajok lesznek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy tudja, hogy a tavalyi évben Illés Zoltán államtitkár utasítása alapján került 8 MFt 
átcsoportosításra, ezekre a feladatokra. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

A közmunka program keretében a patak meder kitakarítása folyamatban van, de sajnos a 
közmunkások folyamatos felügyeletet igényelnek, mert fegyelmi problémáik vannak. Februárban 8 
fő közmunkás kezdett, de jelenleg már 2 fő nem dolgozik. A közmunkások feladata a Zagyvától a 
Bér patak jobb és bal partjának teljes bozót és cserje irtása. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat felajánlja a segítségét a Bér patak rendbetételéhez, ha a Vízügy igényli. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A helyi lakosok megnyugtatása érdekében szeretné megkérdezi, hogy csak a patakmederben lévő 
bozótok és cserjék irtása folyik, ugye? A patakparton marad bokor a madarak számára? 
Készítettünk egy összefoglalót a három árvízről, melyhez képeket is csatoltunk. A képeken jól 
látszik, hogy a patak tele van fákkal és bozótokkal. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző átadja a kimutatásokat Taliga Péter részére. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

A tisztítási munkálatoknál figyelembe kell venni a patakmeder érdességét, mely befolyásolja egy-
egy árvíz lefolyását. Ha sűrűn benőtt a patak medre, az akár duzzasztani is tud árvíz esetén. Ha a 
patakmederben nem tud lefolyni a víz, megtalálja az utat és szabad folyásnak indul. A meder 
kotrásával a meder kitisztul és a mederfalra kirakott föld töltésként is funkciónál, mely árvíz esetén 
homokzsákolással védelmet biztosíthat. 
A patak mederrel kapcsolatos legtöbb munka vízjogi engedély köteles, egyrészt hogy a 
jogszabálynak megfelelő minőségi munka készüljön, másrészt a lakosság körében ne alakulhasson 
ki hamis biztonságérzet árvízi védettség tekintetében. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mit tehettünk annak érdekében, hogy a falut megvédjük az árvizektől, de a rendelkezésre álló 
talajterhelési számlánkon lévő közel 2 MFt-ot ne csak papírokra, hanem olyan munkák elvégzésére 
fordítsuk, mellyel a lakosság biztonságérzetét is tudjuk növelni? 
Sajnos az árvíz során csak a védekezésre tudtuk a vis maior igényt benyújtani, a helyreállítási 
munkákat saját magunk finanszíroztuk. Most a Képviselő-testület fog arról dönteni, hogy a Kápolna 
és Rákóczi úton lévő kőhídnál átereszeket épít ki valamint előfejjel látja el, mely árvíz esetén 
zárhatóvá teszi.. Sőt a patak meder jobb partján, azokon a helyeken, ahol az árvíz idején a töltés 
nem volt elég magas, most megerősítik. 
 

Kómár József polgármester 
 

Vízügy által készített tervek alapján készült a kőhídnál egy depóniaemelés még 2002-ben, mely a 
mostani árvizekkor jó szolgálatot tett. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Mi a patak kotrására kaptunk ígéretet tavaly Szabó Zsolt országgyűlési képviselőtől. Javasolja, hogy 
most levélben keressük meg őt és kérjük tőle tájékoztatást a munka elvégzésével kapcsolatban. 
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Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

A Duna, Ipoly és Zagyva mentén a tavalyi évben időjárási rekordok dőltek meg. A Vízügy 
helyreállítási igényeit leadta, melynek egy része elkészült. A további munkák pénzhiány miatt nem 
biztos, hogy elkészülnek. 
 

A lakosságnak is meg kell tanulnia védekezni, mert sok esetben mire megérkezik a segítség, már 
megvan a baj. A Szakaszmérnökségen is kevés a szakember. Abban minden esetben tudnak 
segítséget nyújtani, hogyha zsákra vagy szivattyúra van szükség, melyért ugyan fizetni kell. De 
felsőbb utasítás után, ingyen is tudnak az önkormányzatok részére biztosítani. 
A Vízügyi Igazgatóságnak jó a kapcsolata a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal ebben a térségben. 
Minden településnek kell rendelkeznie egy vízkár-elhárítási tervvel, mely a helyi viszonyokat 
tartalmazza és baj esetén a szakmai segítségnek nyújthat támpontot. Hasonló célt szolgálnak a 
begyakorló feladatok is, hiszen éles helyzetben nincs idő gyakorlatozásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Való igaz, hogy a szeptemberi árvízkor a kirendelt Madár Henrietta első kérdése az volt, hogy van-e 
vízkár-elhárítási tervünk és hogy honnan jön a víz? De sajnos akkor már mindenhonnan jött a víz a 
település felé. Jelenleg egy régi tervünk van, az új terv elkészítése már folyamatban van. 
 

Kómár József polgármester 
 

Régen a szántóföldeken voltak elvezető kanárisok, melyeket sajnos beszántottak. A régi 
földművelők tudták, hogyan kell az árvíz ellen védekezni. 
A tavalyi évben az első két árvíz után a meglévő Tarcsi völgyi gátat megerősítettük, mely a 
harmadik árvízkor fontos szerepet töltött be, hisz ha azt a munkák nem végeztük volna el talán egy 
méteres víz is lett volna a faluban. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Való igaz, hogy pénz hiányában sok esetben mérlegelni kell, mely munkákat végezteti el az 
önkormányzat a jó cél érdekében. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnos a vis maior pályázattal a kiadásainkat nem 100 %-ban finanszírozta az állam, csak 70 %-ban. 
A talajterhelési számlánkon lévő, évek során fel nem használt pénzből fedeztük a felmerülő, 
rendkívüli kiadásainkat. Árvíz idején a tűzoltóság folyamatosan itt volt a faluban és szivattyúzta a 
vizet, melyhez az üzemanyagot az önkormányzat biztosította. A rendőrség is segítségünkre volt. 
A Katasztrófavédelemi Igazgatóság folyamatosan tájékoztat, bennünket hogyan lehet felkészülni 
ezekre a nem várt eseményekre. Az önkormányzat már ez évben szivattyút is vásárolt. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

A lakosság megnyugtatása véget szükséges a szivattyúzás, bár nem sok értelme van. 
A vis maior támogatással is tisztában van. Az önkormányzat miért nem próbálkozott az ÉMOP 
keretében kiírt pályázati lehetősséggel élni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mert sajnos nem feleltünk meg a kiírási feltételeknek. Ott helyreállítási kárnak is lennie kellett, 
amely alapfeladatot ellátó intézményben keletkezett volna. 
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Kómár József polgármester 
 

Megoldás lenne az ún. Tamotai laposban egy víztározó kialakítása. Nagy beruházás lenne, de 
ezáltal még a Zagyvát is mentesítenénk. Ezen megoldásba még Hatvan polgármestere, Szabó Zsolt 
is lát lehetőséget. Elképzelhető, hogy közös összefogással megvalósítható lesz ez a nagy beruházás. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Dombvidéki területen víztároló kialakításával jól lehet hatékonyan védekezni. 
Tapasztalat, hogy évről-évre egyre kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb az időjárás, melyre nincs 
lehetőség teljesen felkészülni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A faluban lévő árkok valóban nincsenek megfelelően kitisztítva, de véleménye, hogy nem azt a célt 
szolgálják ezek az árkok, hogy a faluba befolyt árvizet elvezessék, hanem csapadékvíz elvezetésére 
kell alkalmassá tenni. Valójában az árvizet a falu előtt kell megfogni. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Árvíz és belvíz között különbség van. Az árvizet valóban a falun kívül kell megfogni, és ha mód 
van rá elkerülni, hogy a faluba betörjön. Belvízről akkor beszélünk, ha olyan magas a talajvíz szint, 
hogy a föld már nem képes elnyelni a lehullott csapadékmennyiséget. A faluban lévő árkok és 
átereszek valóban azt a célt szolgálják, hogy a nagy mennyiségben lehullott csapadékot fogadja és 
elvezesse. 
 

Kómár József polgármester 
 

Térjünk át a napirendi pont második tájékoztatójára. A Katasztrófavédelem által megküldött 
tájékoztatóban szereplő előkészületi feladatokat megtettük. 
 

Bohács János pv. őrnagy 
 

Köszöni a meghívást és köszönti a Képviselő-testületet. Az előkészületi munkákra tett javaslatot 
minden környező önkormányzatnak megküldtek. A vízkár-elhárítási terv elkészítéséhez megküldtük 
a bekérő levelet minden településnek, melyet tovább is küldtek a Vízügyi Igazgatóságnak. A vízkár-
elhárítási terv elkészítésének határideje 2011. október 30-a. Remélhetőleg ingyen tudja a Vízügyi 
Igazgatóság a terveket elkészíteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat is részt vesz a közmunka programban, így felajánlja a Vízügynek, hogy a kiirtott 
növényzet elégetéshez tud közmunkást biztosítani. 
 

Kerestély Mihály herédi lakos 
 

Hamarosan itt az aratás ideje olyankor tűzgyújtási tilalom lép életbe. 
 

Madár Henrietta vízügyi területi felügyelő 
 

Szeretné megköszönni a felajánlott segítséget. 
 

Kerestély Mihály herédi lakos 
 

Köszönti a Képviselő-testületet és a vendégeket. Szeretne tájékoztatást kérni szántóföldjével 
kapcsolatban. A szántóföldje a Nógrád - Vanyarc patak mellett van, mely a tavalyi árvizekkor végig 
víz alatt volt. Jelentős anyagi kára keletkezett, de nem tudja, hogy ki a felelős az okozott kárért. 
Tájékoztatásként el szeretné még mondani, hogy utoljára a patak 1962-ben volt kitisztítva.               
A hordalékkal azóta a patak megtelt, valamint a Bér és Vanyarc-Nógrád patakok találkozásánál is 
jelentősen feltöltődött már hordalékkal így a Vanyarc-Nógrád patak visszafelé már duzzaszt.           
A takarítással megbízott emberek szerszámai nem alkalmasak az elrendelt munka elvégzésére. 
Sajnos már csak az öregek emlékeznek arra, hogy a földeken hol voltak régen víztároló területek. 
Erről a korábbi árvízkor újságcikk is jelent meg, melyben ő ismertette ezeknek a területeknek a 
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pontos helyét. A víztároló arra szolgál, hogy ameddig a víz nem tud lefolyni, ezeken a területen 
legyen és más értékes területek ne kerüljenek víz alá. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az árvizek alkalmával minden esetben felhívtuk a lakosság figyelmét az árvízi védekezésre. Az 
önkormányzat nem szeretne mindent a Vízügyi Igazgatóságra terhelni. Továbbra is fontosnak tartja, 
hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, hogy az árvízi védekezéshez és a vízelvezetéshez a 
lakosság segítségére és odafigyelésére is szükség van pl.: a házak előtti árok és áteresz tisztán 
tartására. 
 

Kómár József polgármester 
 

További problémát jelent, hogy most már megindult a száradás és lehet, hogy a házakban majd csak 
most fognak jelentkezni a komolyabb problémák. 
 

Bohács János pv. őrnagy 
 

Hatvanban és Apcon már tartottak begyakorló gyakorlatot. Ha igényt tart a herédi önkormányzat 
nagyon szívesen megtartják Heréden is. Hatvanban és Apcon a Vízügytől Madár Henrietta tartotta 
az előadást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nagyon fontosnak tartja, a megfelelő információ áramlását pl. az utolsó árvízkor, ha két órával 
előbb kapja a hívást el lehetett volna kerülni, hogy a falut elérje az árvíz. 
 

Madár Henrietta vízügyi területi felügyelő 
 

Javasolja, hogy az önkormányzat kössön azon vállalkozókkal, akik az árvízkor segíteni tudnak egy 
éves keretszerződést, hogy baj esetén az önkormányzat rendelkezésére állnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem volt gond a segítséggel, hiszen pl.: a homokot a petőfibányai Molnár tanyáról kaptuk 
mindhárom alkalommal, ahol a tulajdonos, Molnár Tamás nagyon segítőkész volt, éjjel is, melyért 
köszönet illeti meg. 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Javasolja, hogy Heréd is tartson begyakorló gyakorlatot, mely egyrészt megfelelő információval 
látja el a lakosságot, másrészt lehetőséget teremt a lakossági összefogására. Sok esetben nagyon sok 
múlik azon, hogy a lakosság baj esetén mennyire tud összefogni. 
A hasznosi víztárolóval kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkészült egy olyan 
ablak a víztároló falán, mely alkalmas arra, hogy baj esetén megnyitható legyen, és ezáltal vizet 
lehessen leengedni belőle, úgy hogy ne okozzon kárt a víztároló falában. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A gátőr továbbra is járni fogja a patakot és tájékoztatni fog bennünket, ha probléma lenne a 
gátakon? 
 

Taliga Péter szakaszmérnök, Vízügyi Igazgatóság II. szakaszmérnökség vezető 
 

Igen, Tóth János gátőr valóban ellenőrzi a gátakat és a patakmeder falát. Madár Henrietta területi 
felügyelőhöz tartozik, neki számol be a területen végezendő munkákról. 
A rendkívüli időjárással a kisebb patakoknál, ahol rendkívül gyors a víz levonulása, csak úgy lehet 
védekezni, ha a patak felsőbb szakaszán lévő településekkel felveszi az önkormányzat a 
kapcsolatot, ezáltal megfelelő információkhoz jut és fel tud készülni a patak várható áradására. 
 

Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági Osztály vezetője megérkezett az ülésre. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az árvízi védekezéssel kapcsolatos munkálatokról szóló képviselő-testületi döntésekben rögzíteni 
fogjuk, hogy a munka elvégzését megelőzően a Vízügyi Igazgatósággal egyeztetni kell. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozat szövegét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megköszöni a meghívott vendégeknek a megjelenést és a tájékoztatást. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Vízügyi Igazgatóság és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásának elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

116/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Önkormányzata megtárgyalta a KDV-KÖVIZIG (Hatvan) és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda (Hatvan) árvízi védekezésről 
szóló tájékoztatóját.  

 
A Képviselő-testület a tájékoztatókat elfogadta azzal, hogy felkéri a polgármestert a 
Bér patak kotrásának érdekében írásban kérjen tájékoztatást az illetékes 
államtitkártól és az országgyűlési képviselőtől. 

 
  Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: polgármester 
 
 
Madár Henrietta területi felügyelő, Taliga Péter szakaszmérnök és Bohács János pv. őrnagy 
elköszöntek és távoztak az ülésről. 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalási sorrendjét módosítsák a 
meghívott vendégekre tekintettel, a következő sorrendben kerüljek a napirendi pontok 
megtárgyalásra: 

- a meghívóban feltüntetett III. napirendi pont lesz a II. napirendi pont; 
- a meghívóban feltüntetett IV. napirendi pont lesz a III. napirendi pont; 
- a meghívóban feltüntetett IX. napirendi pont lesz a IV. napirendi pont; 
- a meghívóban feltüntetett II. napirendi pont lesz az V. napirendi pont; 
- a meghívóban feltüntetett V. napirendi pont lesz a VI. napirendi pont.  

Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására. 
 

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

II. Napirendi pont 
 

Hatvani I. fokú Építéshatóság tájékoztatója Heréd községben 
szerzett tapasztalatokról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a meghívott vendéget Kovács Sándor urat a Hatvani Építéshatósági Osztály vezetőjét. A 
megküldött tájékoztatót mindenki megkapta. 
Megkérdezi Kovács Sándor úrtól, hogy kívánja e kiegészíteni a tájékoztatót? 
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Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági Osztály vezető 
 

Köszöni a meghívást és üdvözli a Képviselő-testületet. Az építéshatósági ügyek intézése 1997 óta 
Hatvan városhoz került, azóta nem kaptak felkérést ilyen jellegű tájékoztató kérésre. Maga részéről 
jó dolognak tartja a felkérést és köszöni a meghívást. 
A megküldött tájékoztatóban is leírta, hogy az elmúlt 3 évben a fő jogszabály háromszor módosult. 
Az éves statisztikai jelentés alapján készült a herédi statisztikai kimutatás is. A statisztikából 
világosan kitűnik, hogy jelentősen csökkent az utóbbi két évben az új építésű házak száma a 
községben. Az építéshatósági eljárásban már vannak csak bejelentés köteles munkálatok és vannak 
építési engedélyköteles munkák. 
Ajánlja a Képviselő-testület figyelmében, hogy a helyi újságban is érdemes lenne a jogszabályi 
változásokról a lakosságot tájékoztatni. Továbbá a Hatvan város honlapja is jelentősen megújult, 
ahol az építéshatósági ügyek is megtalálhatók és sok információt tartalmaznak. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A herédi társasházak és a Pusztai utca 32. számú ház ügyeiben szeretné kérdezi, hogy mi a teendő, 
mert az épületek állaga folyamatosan csak romlik holott lakója nincsen egyik társasháznak sem, 
valamint a Pusztai utca 32. számú házat szívességi lakók lakják? 
 

Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági osztályvezető 
 

Az építéshatóság csak olyan esetekben tud intézkedni, ahol az épület állagával van probléma az 
épület környezete nem tartozik az építéshatóság hatáskörébe. 
Ha az épület állagában történik olyan változás, hogy az életveszélyes, akkor a jogszabály alapján 
felhívják a tulajdonos figyelmét a jó karbantartási kötelezettségére. Ha nem tesz eleget a 
felszólításnak, akkor a hatóság megbírságolja a tulajdonost, de ez időbe telik. Ha ez után sem 
történik változás, akkor az építéshatóság saját költségén elvégezeti a munkát és azt utána 
megpróbálja behajtani a tulajdonoson. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tavaly év végén a Pusztai utca végén lévő régi épület ügyében lett a tulajdonos felszólítva jó 
karbantartási kötelezettségére. Többen élnek ott, akik ezt követően féltek, hogy a tulajdonos 
lebontja az épületet. 
 

Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági Osztály vezető 
 

Az építéshatóság ilyen esetekben csak a jogszabálynak megfelelően jár el. Sajnos egyre több az 
olyan család, akik ilyen kilakoltatás után az utcára kerülnek. Az önkormányzatnak kell majd 
segíteni nekik, hogy megoldódjon a problémájuk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi árvíz kapcsán a rendezési terv módosításakor az építéshatóság a gombatermesztő üzem 
létesítéséhez igen sok feltételt írt elő. 
 
Bálint Sándor helyi lakos játszótér ügyével kapcsolatosban kérdezi, hogy az építéshatóság is 
megkapta az országgyűlési biztos észrevételeit? Egyetértenek e az abban megfogalmazott 
észrevételekkel? 
 

Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági Osztály vezető 
 

A játszótér építése most nem építés engedély köteles. Az építéskor a törvényi előírásnak 
megfelelően a közvetlen szomszédokat megkeresték, akik engedélyezték a játszótér megépítését. A 
szemben lévő szomszéd nem tartozik a jogszabály értelmében közvetlen szomszédnak, ezért nem 
kért az építéshatóság tőle engedélyt. 
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Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre 
emelkedett. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja Kovács Sándor urat, hogy a nyár folyamán az Általános Iskola kap egy új gazdasági 
bejáratot, mely munkáról tudjuk, hogy építésengedély köteles lesz. Kérik, hogy a lehető legrövidebb 
idő alatt kapjanak engedélyt  
 

Kómár József polgármester 
 

A Tűzoltóság és az ÁNTSZ is érintett az új gazdasági bejárat engedélyeztetésében. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvani Építéshatósági 
Osztály tájékoztatójának elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Hatvani Építéshatósági Osztály tájékoztatóját a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Kovács Sándor Hatvani Építéshatósági Osztály vezetője elköszön a Képviselő-testülettől és távozik 
az ülésről. 
Nagy Péter családgondozó és Terényi Lászlóné igazgatási előadó megérkeztek az ülésre. 
 
 
 

III. Napirendi pont 
 
 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a meghívott vendéget, Nagy Péter családgondozót. A napirendi pontról szóló előterjesztést 
mindenki megkapta. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A jogszabályi előírásnak megfelelően készítettük el a beszámolót. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A gyermekek ügyében igen részletes tájékoztatást kaptunk. A nyári gyermekétkeztetésről szeretne 
részletesebb tájékoztatást kérni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A herédi önkormányzat a teljes támogatásra csak abban az esetben tarthatott igényt, ha önerőt és a 
gyermekek részére külön programokat biztosít. A programok lebonyolítása a Művelődési Házban 
fog történni és utána ebédelni átjönnek a Hivatalba.  
A szülőket a családgondozó felkereste és tájékoztatta a nyári étkeztetés feltételeiről, valamint 
nyilatkoztatta őket az étkezés igénybevételéről. A programok lebonyolításához és az étkeztetés 
felügyeletéhez egy közmunkást biztosít az önkormányzat. Az ebédet Gedei Sándor egyéni 
vállalkozótól megrendeltük. Továbbra is szigorú pénzügyi elszámolása van a nyári étkeztetésnek. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Így valóban a gyermekek étkeztetése meg lesz oldva egész nyárra. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Mi történik a megmaradt étellel? Javasolja, hogy inkább a Művelődési Házban legyen az étkeztetés 
is, ne zavarják a hivatali munkát. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az étel előző évhez hasonlóan ételhordóban fog érkezni és a megmaradt ételt a gyermekek 
hazavihetik az ételhordóban. 
 

Kómár József polgármester 
 

Fél, hogyha beindul az étkeztetést a gyermekek el fognak maradni, nem lesz, aki igényt tartson az 
étkeztetésre. Hasonló lesz a helyzet, mint a közmunkásoknál, ott már gyakorlatilag nincs ember, aki 
behívható lenne. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a gyámügyi beszámoló 
elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

117/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 96.§. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített - e jegyzőkönyv mellékletét 
képező- átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az értékelést a Heves Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához terjessze fel. 

 
  Határidő: 15 nap 

Felelős: körjegyző 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Előirányzatok átcsoportosításának elfogadása és  
előirányzat biztosítása többletigény finanszírozására 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. 
Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a 
bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatokat módosítás nélkül javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kimutatás alapján jól látszik, hogy az általános tartalékalapon lévő pénzből tudunk csak 
gazdálkodni. Ez az év költségvetésileg igen szűkös az ÉMOP orvosi rendelő pályázat többlet 
költségeinek fedezése miatt. Az általános tartalékalap pénzösszege növekedett az elmúlt 
időszakban, mert egyes betervezett feladatok vagy elmaradtak, vagy kevesebbe kerültek a 
tervezettnél, így a felszabadult pénzek ide kerültek átcsoportosításra. 
A betervezett 2,7 MFt-os hitelfelvételre sem került sor. Februárban meg kellett emelni a hitelkeret 
összegét, mert a betervezett normatívát csak utólag pótelőirányzatként kapta meg az önkormányzat. 
Pótelőirányzatként megérkezett a normatíva, így visszacsökkentettük a hitelkeret összegét az eredeti 
2,7 MFt-ra. 
A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálytól kaptak a jegyzők egy tájékoztatást, 
melyben kérnek bennünket, hogy hívjuk fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy az éven túli 
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hitelhez könyvvizsgálót kell alkalmazni. A Képviselő-testületet már a költségvetés tervezésekor 
tájékoztatta az éven túli hitelfelvételi szabály módosulásáról. 
Várhatóan az ÉMOP orvosi rendelő pályázat kifizetésekor szükség lesz a folyószámlahitel 
felvételre, de erről majd akkor külön fog a Képviselő-testület dönteni. A folyószámlahitelre addig 
lesz szüksége az önkormányzatnak, amíg meg nem érkezik az Államtól a támogatási összeg. Tehát 
éven belüli lesz. 
A mostani pénzátcsoportosítással 357 eFt marad az általános tartalékon, melyből majd a felvett hitel 
kamatait szeretnénk kifizetni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kátyúzásra nem tervezett a Képviselő-testület, de sajnos oly mértékben romlik az önkormányzati 
utak állapota, hogy szükség van a kátyúzásra közel 500.000 Ft összegben. Ismerteti a Képviselő-
testülettel, mely utcák útjai lesznek javítva. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A Pék közben az út közepén van egy két ujjnyi repedés. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az Ifjúság utcában két helyen lett átvágva az út, ahol megsüllyedt az út. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A Pék köz és a Tabán utca találkozásnál, is meg van süllyedve az út. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Papp Ákos képviselő a Pénzügyi Bizottság ülésén megkérdezte, hogy hányan kérték a HPV 
oltóanyagot. A felkért 23 leánygyermekből 12 fő szülője kérte az ingyenes oltást. Az előirányzaton 
megmaradt pénzzel is megemeltük az általános tartalékalapot. 
 

Kómár József polgármester 
 

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

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

118/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011. évi költségvetése 
következő szakfeladatainak előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.a) 890441 Közcélú foglalkoztatás szakfeladat  
 516216 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb 

bérrendszerbe tartozók személyi juttatásai 
-340.000 Ft 

 5312 Társadalombiztosítási járulékok -  46.000 Ft 
b) 516216 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb 

bérrendszerbe tartozók személyi juttatásai - 400.000 Ft 

 5312 Társadalombiztosítási járulékok - 140.000 Ft 
   
 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
 

 516216 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb  
bérrendszerbe tartozók személyi juttatásai 

+ 340.000 Ft 

 5312 Társadalombiztosítási járulékok + 46.000 Ft 
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1.b) 841908-9 Általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla + 540.000 Ft 
   
2.) 862301 Fogorvosi alapellátás  
 46413 Műk.célú támogat.értékű bevételek TB.alaptól + 316.300 Ft 
 381184  Műk.célú pénzeszköz átadás + 316.300 Ft 
  
3.a) 841901-9 Önkorm. Kist.társulások elszámolása  
 94411 Központ.előirányzat terhére igénybe vehető 

működési célú támogatások 
+ 18.000 Ft 

 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás  
 38114 Működ.célú pénzeszközátadás háztartásoknak + 18.000 Ft 
   
3.b) 2011. évi kompenzáció  
 841901-9 Önkorm. Kist.társulások elszámolása  
 94411 Központ.előirányzat terhére igénybe vehető 

működési célú támogatások 
+ 347.572 Ft 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 24.051 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata  + 6.493 Ft 
   
 851011 Óvodai nevelés  Heréd  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 81.580 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 22.034 Ft 
   
 851011 Óvodai nevelés  Nagykökényes  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 10.076 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 2.723 Ft 
   
 852011 Ált.iskolai nevelés 1-4. évfolyam  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 56.247 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 15.193 Ft 
 852021 Ált.iskolai nevelés 5-8. évfolyam  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 92.612 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 25.005 Ft 
   
 855911 Ált.iskolai napközi otthoni nevelés  
 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítésének 

előirányzata 
+ 9.101 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 2.457 Ft 
   
3.c) 16.g. Közoktatási kiegészítő felmérés támogatása  
 841901-9 Önkorm. Kist.társulások elszámolása  
 94212 Normatív hozzájárulások előirányzata 

feladatmutatóhoz  kötötten 
+2.752.000 Ft 

 45122 Pü.vállalkozásoktól felvett rövid lejáratú, 
fejlesztési hitelek állománya 

-2.752.000 Ft 
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3.d) 01-04. havi szociális ellátásokkal kapcsolatos 

támogatások 
 

 841901-9 Önkorm. Kist.társulások elszámolása + 4.483.114 Ft 
 882111 Rendszeres szociális segély  
 5831111 Rendszeres szociális segélyek előirányzata + 482.887 Ft 
 882113 Lakásfenntartási támogatás  
 5831141 Normatív lakhatási támogatás ei. + 294.300 Ft 
 882115 Ápolási díj  
 5831161 Normatív ápolási díj előirányzata + 856.668 Ft 
 5311 Társadalombiztosítási járulék + 205.599 Ft 
 841339 Munkanélküliek ellátása   
 5831121 Rendelkezésre állási támogatás ei. + 494.760 Ft 
 5831123 Bérpótló juttatás előirányzata + 1.608.160 Ft 
 890441 Közcélú foglalkoztatás  
 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 

munkabérének ei. 
+ 476.423 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulék + 64.317 Ft 
   
4.) Iskolatej program támogatása  
 852011 Ált.iskola 1-4. évfolyam  
 464123 Működ.célú támog.értékű bevételek fejezeti 

kezelésű előirányzatból. 
+ 624.601 Ft 

 55211 Vásárolt élelmezés kiadási előirányzata + 529.323 Ft 
 56111 Vásárolt termékek és szolg.forgalmi adó 

előirányzata 
+ 95.278 Ft 

 852021 Ált.iskola 5-8. évfolyam  
 464123 Működ.célú támog.értékű bevételek fejezeti 

kezelésű előirányzatból. 
+ 624.600 Ft 

 55211 Vásárolt élelmezés kiadási előirányzata + 529.322 Ft 
 561111 Vásárolt termékek és szolg.forgalmi adó 

előirányzata 
+ 95.278 Ft 

   
5.) Létszámváltozásból eredő többlet igény  
 841908-9 Általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla -55.000 Ft 
 813000 Zöldterület-kezelés  
 511113 Közalkalmazottak alapilletménye +43.000 Ft 
 5311 Társadalombiztosítási járulék +12.000 Ft 
   
6.) Képviselő-testületi döntések  

(54/2011., 60/2011., 75/2011. 112/2011.) 
 

 841908-9 Általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla - 354.540 Ft 
   
 910501 Közművelődési tevékenysége és támogatások  
 55219 Egyéb szolgáltatási kiadási előirányzatok + 20.000 Ft 
 561111 Vásárolt termékek és szolg.forgalmi adó 

előirányzata 
+ 5.000 Ft 

   
 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége  
 512112 Köztisztviselők jutalmának előirányzata + 102.000 Ft 
 5311 Társadalombiztosítási járulék + 27.540 Ft 



~ 181 ~ 
 

   
 931901 sportszövetségek és szabályozó test.működ. 

támogatása 
 

 38115 Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit 
szervezeteknek 

+ 200.000 Ft 

   
 841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása  
 465115 Beruházási célú támogatás értékű bevételek 

előirányzata helyi önkormányzattól 
+ 450.771 Ft 

 592123 Fejlesztési céltartalék + 450.771 Ft 
   
7.) Megtakarítások  
a) 882122 Átmeneti segélyek  
 583117 Különféle pénzbeli segélyek előirányzata - 350.000 Ft 
 841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla + 350.000 Ft 
   
b)  841403 Város és községgazd. M.n.s. szolgáltatások  
 54 Készletbeszerzés  (parkosítás, virágosítás) -700.000 Ft 
 561111 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfája - 175.000 Ft 
   
 841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla + 875.000 Ft 

 

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására legkésőbb a féléves 
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.  

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A nyugdíjazások miatti többletigényhez elmondja, hogy csak Juhász Lajos nyugdíjba vonulásával 
terveztük a 2011. évi költségvetést. Urbán Lászlóné és Pintér Mártonné nyugdíjba vonulását nem 
terveztük, mivel viszont jelentősen megváltozott a nyugdíjazásról szóló törvény, így el kívánnak 
menni nyugdíjba. Ezzel kapcsolatos kifizetésekhez pótelőirányzat szükséges. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ő is tájékozódott, ez alapján nem fog tudni elmenni 
nyugdíjba. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az előirányzat biztosítása 
többletigény finanszírozását szavazásra teszi. 
 

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

119/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011. évi költségvetése 
következő szakfeladatainak előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) 841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla - 417.400 Ft 
   

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatása  
 513193 közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása + 43.600 Ft 

 5311 Társadalombiztosítási járulékok előirányzata + 11.800 Ft 
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 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési 

szervekkel 
 

 37111 Körjegyzőségnek adott támogatás előirányzata +362.000 Ft 
   
2.)  931901 Sportszervezetek és szab .test. működ. támogatása  
 38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprof. 

szervezetnek 
+600.000 Ft 

   
 

 841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása  
 592119 Egyéb általános tartalék számla - 600.000 Ft 
 

Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 
841126 Önkorm. elszámolásai költségvetési 
szervekkel 

 

94111 Működési költségvetés támogatásának 
ei. 

+362.000 Ft 

  
841129 Önkorm. Pénzügyi igazgatási 
tevékenysége 

 

513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása + 254.000 Ft 
5311 Társadalombiztosítási járulékok 
előirányzata 

+ 108.000 Ft 

 

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására legkésőbb a féléves 
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.  

 

Felkéri a Testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Román Ernő gazdálkodási előadó elköszön és távozik az ülésről. 
 
 

V. Napirendi pont 
 

Közútkezelő tájékoztatója a községben vezető utak állapotáról  
és azok állapotában bekövetkező változásokról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. Szerencsi Gábort a Heves Megyei Igazgatóság 
vezérigazgatóját felhívta, aki tájékoztatta, hogy nem tud eljönni az ülésre, de a kért tájékoztatót már 
megküldte a Hivatalnak. Szerencsi Gábor tisztában van az út állapotával, hiszen járt ezen az 
útszakaszon. Erre az útszakaszra hiába van nyertes pályázat, ha nincs meg hozzá az önerő. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Az országgyűlési képviselő mikor itt járt azt mondta, hogy májusra elkészül az út. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ha a teljes útszakasz nem kerül még felújításra, akkor legalább a hatvani úti bevezető szakasz és a 
domb aljában lévő kátyúkkal javítsák ki rendesen. 
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Kómár József polgármester 
 

Azért nem kezdtek neki a kátyúzásnak, mert remélték, hogy a teljes felújítás megkezdődik. Ígéretet 
kapott, hogy megpróbál tenni valamit, hogy jártható legyen az út. A rendelkezésükre álló meleg 
aszfaltot már felhasználták. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Nagykökényes-Zagyvaszántó út is teljesen járhatatlan. Nagykökényes lassan semelyik irányból 
nem lesz megközelíthető. Húsvét előtt járt Zala megyében, ahol kimondottan jó utakon közlekedtek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Közútkezelő 
tájékoztatóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Közútkezelő tájékoztatóját elfogadta. 
 
 

VI. Napirendi pont 
 

Tájékoztató Heréd népességalakulásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. A tájékoztató részletes tájékoztatást ad a község 
népességéről valamint arról, hogy öregszik a falu. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A népesség alakulásához az adatokat Terényiné Ildikó a korábbi statisztikából szedte össze mivel 
ettől az évtől a népesség alakulását nyomon követő rendszerből származó adatokért, azaz a 
VIZUÁL Regiszter program használatáért fizetni kell évente 72.000 Ft-ot. Felháborítónak tartja, 
hogy az önkormányzatoktól még ezért az adatszolgáltatásért is pénzt kérnek. Erre majd az egyebek 
napirendi pontban vissza fogunk térni részletesen. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heréd község 
népességalakulásáról szóló tájékoztatót szavazásra teszi. 
 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Heréd község népességalakulásáról 
szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

A 2011. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A módosítás okát már a korábbi ülésen már ismertette a Képviselő-testülettel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett a szállítást végző cég kérelme, hogy az önkormányzat az 1-2 fős háztartások számára 
engedélyezze csak a 60 literes kuka edényzet használatát. A kiírt közbeszerzéshez képest jelentősen 
megnövekedett azon háztartások száma az utóbbi időben, akik áttérni kívántak a 60 literes kuka 
edényzetre. Ez a változás jelentősen eltérne a közbeszerzésben szereplő értékektől, a cégnek 
bevételi kiesést okoz, emiatt jövőre a díjak is emelkedhetnének 
 

Kómár József polgármester 
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi 
hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítását szavazásra teszi. 
 

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

H E R É D  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete  

a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi 
közszolgáltatási díjáról szóló 6/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító hatáskörében eljárva a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. javaslatát elfogadva a 2011. évi hulladékszállítási díjak 
megállapítására elfogadott 6/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket 
rendeli el. 

 
1.§ A települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi közszolgáltatási díjáról szóló 

6/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 2/A.§-al egészül 
ki: 

 

 „2/A.§ (1) A 60 literes gyűjtőedényt csakis az egy és két fős háztartásban élők vehetik 
igénybe.  

           (2) Az egy és két fős háztartásban élést a közszolgáltató felé a körjegyző igazolja 
az ingatlanba ténylegesen bejelentkezett személyek száma alapján.”  

 

2.§ E rendelet 2011.06.01.-jén lép hatályba és 2011. június 2.-án hatályát veszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
      Kómár József                                                    Peterkéné dr. Farkas Andrea 
        polgármester                                                         körjegyző 
 
 

VIII. Napirendi pont 
 

Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság is 
megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot 
módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A korábbi ülésen elfogadott Óvoda Alapító Okirat módosítást megküldtük a Magyar 
Államkincstárnak, akik jelezték felénk, hogy módosult a jogszabály és ennek megfelelően minden 
intézményi alapító okiratot a megváltozott jogszabályhoz kell igazítani. Mivel az Óvoda Alapító 
Okiratát most módosítottuk, e változást is át kellett volna vezetni. A többi intézménynél elég lesz a 
besorolások miatti változást átvezetni, ha más okból indokolt lesz az alapító okirat módosítása. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását szavazásra teszi. 
 

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

120/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratát úgy módosítja, hogy a 11. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. Az intézmény besorolása: 
a.)  a közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
b.) gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv, 
c.) a pénzügyi-gazdasági feladatokat a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség látja el.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozat szerint módosított 
alapító okiratot a MÁK-hoz a társult Nagykökényes Önkormányzat jóváhagyását 
követően küldje meg. 

 

Határidő: 2011. június 3. 
Felelős: körjegyző 

 
 

IX. Napirendi pont 
A Művelődési Ház és Községi Könyvtár Alapító Okiratának visszavonása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság is 
megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot 
módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

E-mailben kaptuk a tájékoztatást a Bródy Sándor Megyei Könyvtártól, hogy a herédi Könyvtár 
lekerült a nyilvános könyvtárak jegyzékéből. Csatlakoztunk a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, 
melynek alapján jogosultak vagyunk a mozgókönyvtári normatívára. A Minisztérium külön 
jóváhagyó véleményt nem küldött. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár Alapító Okiratának visszavonását szavazásra teszi. 
 

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

121/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium véleményezésére is figyelemmel Művelődési Ház és Községi 
Könyvtár 38/1999.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Alapító Okiratát visszavonja.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (1) 
bekezdésében szabályozott kötelező feladatát a Bródy Sándor Megyei és Városi 
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Könyvtárral kötött mozgókönyvtári szolgáltatási szerződés alapján nyilvános 
könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesíti. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a könyvtári gyűjtemény további könyvtári 
hasznosításáról gondoskodik oly módon, hogy szakképzett középiskolai 
végzettségű könyvtáros alkalmazásával a Heréd, Vörösmarty tér 1. szám alatti 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár helyiségében jelenleg heti 4 napon, 
összesen heti 23 órában, de mindvégig a hatályos költségvetési törvényben előírt 
hetenkénti minimális napi és minimális órai nyitvatartást elérően könyvtári 
szolgáltató helyet tart fenn.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy e határozat 
alapján a Községi Könyvtárat a nyilvános könyvtárak jegyzékéből töröltessék. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

X. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Út felújításokra kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Két vállalkozótól kérünk árajánlatot. Ők az árvízi védekezésben végig itt voltak. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Egyetért abban, hogy két herédi vállalkozótól kért árajánlat az önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a kátyúzási munkák helyét. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Az elmúlt ülésen említett utak javítását is kérjük a vállalkozótól. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A templomnál a Podonyiék felé vezető út is teljesen elkopott már ott is szükség lenne a javításra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jövőre szeretné, ha a talajterhelési számlára befolyt bevételből átereszeket helyeznénk el a 
templomnál, a Sport utca és Petőfi utca, Borszéki utca és Kolozsvári utca találkozásánál. Lőrincz 
Lajos műszaki ellenőr egyetértet ebben vele. Csak arra kér bennünket, hogy ne csövet tegyünk be, 
hanem U alakú betondarabokat, mert így könnyebben tisztíthatók lesznek az átereszek. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az út felújítási munkákkal 
a Kavicsút Kft. megbízását szavazásra teszi. 
 

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

122/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a herédi 
önkormányzati utak kátyúzásával és az Ifjúság utca útjának mart aszfalttal történő 
borítása munkáival a Kavicsút Kft. (Hatvan) bízza meg az árajánlat szerinti műszaki 
tartalommal a költségvetési tartalék terhére az alábbiak szerint: 
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Megnevezése Kavicsút Kft. 
(Hatvan) 

Heréd önkormányzati utak kátyúzása 472.500 Ft 
Ifjúság utca útjának karbantartási munkájára 141.250 Ft 

MINDÖSSZEN 613.750 Ft 
 

A munkálatok összege mindösszesen: 613.750 Ft, mely az ÁFA-t is tartalmazza. 
 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt.-t 
(Karancskeszi)-t bízza meg bruttó 20.000 Ft díjazás mellett a költségvetési tartalék 
terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására: 2011. június 15. 
        munka befejezésére: 2011. július 30. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

 Bér patak melletti töltések megerősítésére kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Lőrincz Lajos műszaki ellenőrrel bejártuk a patak partját és felmérte, hol kell megerősíteni a 
patakpartot. Már hordatott oda megmaradt földet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megígértük Taliga Péter úrnak, hogy a határozatba beleírjuk, hogy megkeressük a Vízügyet az 
elvégezendő munkával kapcsolatban, így a határozati javaslat kiegészül ezzel a szövegrésszel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Bér patak melletti 
töltések megerősítésére a KÖVIZIG-gel történt egyeztetés után a munka elvégzésére a Molnár & 
Molnár 2004 Kft. megbízását szavazásra teszi. 
 

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

123/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bér 
patak jobb partjának megerősítésével a Molnár & Molnár 2004 Kft-t (Heréd) bízza 
meg az árajánlata alapján bruttó 1.055.250 Ft vállalkozói díjért a 2011. évi 
költségvetésben a talajterhelésből befolyó a Környezetvédelmi Alap számlán kezelt 
bevétel terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt. 
(Karancskeszi)-t bízza meg 20.000 Ft díjazásért a talajterhelésből befolyó a 
Környezetvédelmi Alap számlán kezelt bevétel terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a KÖVIZIG-gel történt egyeztetést követően 
a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírására: 2011. június 15. 
      munka befejezésére: 2011. július 30. 
Felelős: Kómár József polgármester 
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 Árvízi munkálatokra és átereszek építésére kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ebbe a határozatba is beleírjuk a KÖVIZIG-gel történő egyeztetést. Az utóbbi két munkát a 
talajterhelési számlánkon kezelt pénzből fizetjük. A számlára szeptember 15-ig érkeznek be a 
második félévi talajterhelési díjbefizetések, így két részletben kívánja az önkormányzat a 
vállalkozókat kifizetni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az árvízi munkálatokra és 
átereszek építésére a KÖVIZIG-gel történő egyeztetés után a Kavicsút Kft. megbízását szavazásra 
teszi. 
 

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

124/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bér 
patakon lévő kőhíd melletti átereszek kiépítésével illetve felújításával és 
megerősítésével valamint a Rákóczi út 25. előtti híd teljes felújításával a Kavicsút 
Kft. (Hatvan) bízza meg az árajánlata alapján bruttó 859.250 Ft vállalkozói díjért a 
talajterhelésből befolyó a Környezetvédelmi Alap számlán kezelt bevétel terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt. 
(Karancskeszi)-t bízza meg 30.000 Ft díjazásért a talajterhelésből befolyó a 
Környezetvédelmi Alap számlán kezelt bevétel terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a KÖVIZIG-gel történt egyeztetést 
követően a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírására: 2011. június 15. 
      munka befejezésére: 2011. július 30. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

 Hivatal elektromos hálózatának felújítására kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztést mindenki megkapta. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Műszaki ellenőri feladatokkal ki lesz megbízva? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy a határozatban a Képviselő-testület hagyjon jóvá 20.000 Ft-ot erre a feladatra. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Legyen 25.000 Ft a műszaki ellenőrzésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hivatal elektromos 
hálózat felújítására Szivos Endre vállalkozó megbízását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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125/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Körjegyzőségi Hivatal elektromos hálózatának felmért felújítási munkáival Szivos 
Endre egyéni vállalkozó (Pusztamonostor)-t bízza meg az árajánlata alapján bruttó 
1.619.500 Ft vállalkozói díjért a 2011. évi költségvetésben meghatározott előirányzat 
terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokra 25.000 Ft-ot biztosít a Képviselő-testület a 2011. évi 
költségvetésben meghatározott előirányzat terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására: 2011. június 15. 
      munka befejezésére: 2011. szeptember 15. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

 Iskola új gazdasági bejárat tervezési feladataira kivitelező kiválasztása és ajánlattevők 
elfogadása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Sigma Bau Kft. –vel szeretné az önkormányzat a terveket elkészíttetni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az iskola bejárati ajtó kiépítésére előirányzatot biztosított a Képviselő-testület. 
A második határozati javaslatban a Képviselő-testület arról dönt, hogy kitől kérjünk árajánlatot az 
új bejárat kiépítésére. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Iskola új gazdasági 
bejárati ajtó tervezési feladataival a Sigma Bau Kft. megbízását szavazásra teszi. 
 

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

126/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Iskola 
új gazdasági bejáratának tervezési munkával és az ehhez szükséges engedélyek 
beszerzésével a Sigma Bau Kft. (Hatvan)-t bízza meg a kedvezőbb árajánlata alapján 
bruttó 175.000 Ft tervezői díjért a 2011. évi költségvetési előirányzat terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására: 2011. június 15. 
     munka befejezésére: 2011. június 30. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Iskola új gazdasági 
bejárat kiépítésére az ajánlattevők elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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127/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános Iskola új 
gazdasági bejárati ajtó létesítése nem közbeszerzés köteles építési munkáira a 
tervezői költségvetés alapján, az építési engedélyezést követően, az ács- és 
asztalosipari munkák kivitelével az alábbi vállalkozásokat kéri fel árajánlat tételére: 

 
 
 

1. IMI-999 Kft. (Hévízgyörk); 
2. Tabán Ép. Kft. (Hatvan); 
3. Viktória-Épker Kft. (Kartal) 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert az ajánlatok megkérésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. július hó 

 
 

 Rendezési terv módosítás egyeztető anyagának elfogadása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az elfogadott egyeztető anyagot újból megküldjük véleményeztetni az Egri Építész Iroda által 
megküldött szerveknek. Most a Képviselő-testület az egyeztetésre megküldendő anyag 
elfogadásáról dönt. Ha az egyeztető anyagról a vélemények megérkeznek és minden rendben lesz, a 
kötelező hirdetést követően akkor tudja csak a Képviselő-testület az önkormányzat rendezési tervét 
módosítani a 21. úttal kapcsolatban. 
 

Kómár József polgármester 
 

Két helyen lesz felüljáró és egy helyen körforgalom. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rendezési terv módosítás 
egyeztető anyagának elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

128/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Heréd 
településrendezési tervének a 21. számú főút fejlesztési tervéhez kapcsolódó 
módosítását. 

 

A Képviselő-testület egyetértett az előterjesztett anyagban foglaltakkal, és döntött a 
tervmódosítás államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a rendelet módosításra 
szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011. június 15. 

 
 
 

 Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az áprilisi ülés utáni napon érkezett meg a szerződés így erről az előző ülésen nem tudott a 
Képviselő-testület dönteni. A Baucont ügyben itt járt május 3-án Dr. Bánhidy Péter úr a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója, akinek elmondta, hogy majd ha a Képviselő-testület dönt az 
üzemeltetési szerződés aláírásáról, akkor tudja az aláírt szerződést és megállapodást visszaküldeni. 
Az üzemeltetési szerződés értelmében továbbra is a Vízmű Zrt. utalja nekik a 2.660.000 Ft 
üzemeltetési díjat, melyet az önkormányzat fejlesztési támogatásként visszautal nekik. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Baucont ügyben nem sikerült előrébb lépni. Tájékoztatott 
bennünket a Vízmű Zrt. igazgatója, hogy hamarosan a Kormány elé fogják terjeszteni az új 
csatornavagyonról szóló jogszabályt, mely szerint az önkormányzatok tulajdonában kell lennie a 
csatornavagyonnak. A felszámoló átadja felelős őrzésre a csatornavagyon 49 %-át a herédi és 
nagykökényesi önkormányzatnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. üzemeltetési szerződés módosításának elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

129/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 
Megyei VÍZMŰ Zrt. a település szennyvízelvezető műveinek üzemeltetésére 
vonatkozó szerződésmódosítást és megállapodást, és az 1999. 05.03.-án kelt 
Üzemeltetési Szerződés 5. pontjának megfelelően a 2011. évi 2.660.000 Ft + 
Áfa üzemeltetési díjról szóló szerződésmódosítást és az ehhez kapcsolódó, 
megegyező összegű fejlesztési támogatási megállapodást jóváhagyta. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződésmódosítás és 
megállapodás aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a VÍZMŰ Zrt.-t 
értesítse. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A Glóbuszt is megnézettette, alkalmatlan víztárolásra, mert belülről teljesen el van rozsdásodva. 
Hamarosan dönteni kell a Glóbusz értékesítéséről, az eladásból származó bevétel teljes egészében 
az önkormányzatot illeti meg. 
 
 

 ÉMOP orvosi rendelő pályázat bútor és orvosi eszközök vásárlásáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy kiktől kérjük árajánlatot. Az elkészített árazatlan 
árajánlatot megküldtük a vállalkozásoknak. Az árajánlatok benyújtási határidejének a mai napot 
jelöltük meg. A bútorra nem érkezett árajánlat. Az orvosi eszközök vásárlására beérkezett 
árajánlatok között és a pályázattól jelentős eltérések vannak, ezért érvénytelennek kell nyilvánítani 
a beérkezett árajánlatokat és újból kell kérni bútorra és orvosi eszközökre árajánlatokat. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A háziorvos nem dönthet a bútor és orvosi eszközök vásárlásáról? 
 

Kómár József polgármester 
 

A pályázati kiírásban ezek az eszközök megvásárlása szerepelnek, melytől nem lehet eltérni, mert 
ellenkező esetben a pályázat pénzügyi számítása borul. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Bútorra tud vállalkozót ajánlani, mert az óvodai bútorokat készítő vállalkozó nagyon korrekt 
munkát végzett az óvodai bútor felújításkor. 
 



~ 192 ~ 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP pályázat 
háziorvosi rendelő bútorzatára és orvosi eszközök vásárlására beérkezett ajánlatokat érvénytelennek 
nyilvánítását szavazásra teszi. 
 

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

130/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program keretében kiírt „Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg 
szakellátás korszerűsítése” c. konstrukció keretében megvalósuló „Új orvosi rendelő 
építése Heréden” c. projekt megvalósításához kapcsolódó orvosi rendelő bútorainak 
valamint orvosi műszereinek beszerzése érdekében 114/2011. ( IV.26.) sz. határozata 
alapján közbeszerzési értékhatár alatt kiadott ajánlattételi felhívására a 
MEDITRADE Bt. (Miskolc), az Ultragél 2000 Kft.(Budapest) ajánlattételét 
megköszöni, az ajánlattételt a pályázati értékhatároktól jelentős mértékű eltérés miatt 
érvénytelennek nyilvánítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a projektmenedzser által javasolt 
új ajánlattevőktől a Testület elé döntéshozatal érdekében orvosi eszközökre, 
bútorokra, informatikai eszközökre újabb ajánlatok beszerzésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: soron következő Kt. ülés 

 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A tetőtér is beépítésre kerül? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem kerül beépítésre, hiszen a benyújtott pályázatban nem szerepelt. A pályázati kiírástól még 5 
évig nem lehet eltérni. 
 
 

 Fogászati tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Előző ülésen Dr. Vígh Annamária fogorvosnő vállalkozását bízták meg az önkormányzatok a 
Heréd, Nagykökényes községek fogászati ellátásával. Korábban a doktornő azt mondta a meglévő 
fogászati székre, hogy megfelel neki. Most az általa hozott vállalkozó felülvizsgálta a fogászati 
széket. A felülvizsgálat eredménye az lett, hogy ez a mostani szék már nem alkalmas és a javítása is 
költséges ezért javasolja új fogászati szék vásárlását. Erre küldött is ajánlatot. Ismerteti az ajánlatot. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A mostani fogászati székre nem költöttük eddig. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen arról is tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a jogszabály szerint a doktornőnek 
van lehetősége pályázni fogászati felszerelésekre, mely lehetőséggel úgy tudja az önkormányzat 
nem élhet. Javasolja, hogy kérjük még fogászati szék javítására további árajánlatot. 
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 Tamás Lajos terület bérlés iránti kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tamás Lajos herédi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a Ságvári utca 
sarkán lévő önkormányzati területet szeretné az önkormányzattól bérbe venni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jelenleg az a területet Baranyi Gábor használja. Felbontjuk a vele kötött szerződést és akkor bérbe 
adható lesz Tamás Lajosnak. Mennyiért adja bérbe az önkormányzat? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Baranyi Gábor nem fog érte megharagudni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea közjegyző ismerteti a terület adatait. 
 

Kómár József polgármester 
 

10.000 Ft/hó bérleti díj megfelel a Képviselő-testületnek? 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Legyen 8.000 Ft/hó a bérleti díj. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Bruttó vagy nettó összeg legyen? 
 

Kómár József polgármester 
 

Bruttó 8.000 Ft/hó legyen a bérleti díj. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Tamás Lajos részére bruttó 
8.000 Ft/hó összegért a Ságvári utcában lévő önkormányzati terület bérbeadását szavazásra teszi. 
 

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

131/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tamás Lajos 
Heréd Tabán u. 21. sz. alatti lakos területbérlet iránti kérelmét, és úgy határozott, 
hogy részére lovai nappali elhelyezésére az Önkormányzat 1/1 tulajdonában Heréd 
Ságvári úton lévő 456. hrsz.-ú 1977 m2 „beépítetlen terület” ingatlanát bérbe adja 
határozatlan időre, 10 napos felmondási idővel havi br.8000 Ft bérleti díjért. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a terület bérletére a korábbi 
szívességi használó tájékoztatását követően bérleti szerződést kössön. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Hip-hop Tánccsoport támogatás iránti kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a kérelmet. A 2011. évi költségvetésben terveztünk részükre 50.000 Ft támogatást, melyet 
már megkaptak. Most további 30.000 Ft-os támogatást kérnek. Részükre a támogatást a Képviselő-
testület az általános tartalékalap terhére tudja biztosítani. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Javasolja, hogy a kért 30.000 Ft-os többlettámogatást kapják meg. 
 



~ 194 ~ 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hip-hop Tánccsoport 
30.000 Ft-os többlettámogatását szavazásra teszi. 
 

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

132/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a herédi 
Hip-hop modern tánccsoport (képviselője: Baranyi Andrea) többlettámogatás 
iránti kérelmét és úgy határozott, hogy részükre versenyeik, fellépéseik 
költségeihez a Művelődési Ház „közművelődési tevékenységek és 
támogatások” szakfeladatán az elemi költségvetésben biztosított 50.000 Ft 
támogatáson felül további 30.000 Ft többlettámogatást biztosít az általános 
tartalék terhére. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Szivárvány Szociális Szolgálat nyári foglalkozáshoz támogatás kérése 
 

Kómár József polgármester 
 

A Szivárvány nyári foglalkozásukhoz 10.000 Ft-ot kér anyagvásárlásra. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány nyári 
foglalkozáshoz anyagvásárlásra 10.000 Ft biztosítását szavazásra teszi. 
 

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

133/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő 
Szolgálat nyári gyermekprogramjai anyagköltségére 10.000 Ft előirányzatot 
biztosít a város és községgazdálkodás szakfeladaton az általános tartalék 
terhére. 

 

Az átcsoportosítás rendelettel történő elfogadására a 2011. évi I. félévi 
beszámoló részeként kerül sor. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 2011.09.30. 

 
 

 VIZUÁL Regiszter programmal kapcsolatban 
 

Terényi Lászlóné ig. ea. megérkezett az ülésre. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korábban már említette, hogy a népesség alakulásával kapcsolatos adatok lekérdezésére szolgáló 
VIZUÁL Regiszter programért ettől az évtől kezdve 72.000 Ft-ot kellene fizetni. Fontos szerepe a 
rendszernek az időközi választásokon van. Megkéri Terényi Lászlónét, hogy ismertesse a 
Képviselő-testülettel, hogy mire használja a VIZUÁL Regisztert. 
 

Terényi Lászlóné tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ismertet adatokat az anyakönyvi gépről is le lehet kérdezni csak nem pontosan ugyanolyan 
bontásban, így nem fogjuk a rendszer használati díjat kifizetni. Különben is felháborítónak tartja, 
hogy ezért a közérdekű adatszolgáltatásért még az önkormányzatnak kelljen fizetnie. 
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 Bálint Sándor ügyében 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az országgyűlési biztosnak megküldte a válaszlevelét, melyhez csatolták a Képviselő-testület 
határozatát. 
 

Kerestély Gyula képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre 
csökkent. 
 
 

 ÉMÁSZ ajánlata közvilágítási csoportos izzócserére 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ÉMÁSZ megkereste az önkormányzatot, hogy a közvilágítási lámpákban az üzembiztonság 
érdekében az összes fényforrás lecserélnék. A beruházást most teljesen ingyen végzik. A 
karbantartás továbbra is ingyen lenne ebben az az ajánlatban is. A cserék jóváhagyását kérik az 
önkormányzattól. Ha jóváhagyjuk az ajánlatot, akkor egy esetleges szolgáltató váltáskor viszont ki 
kell a beruházás időarányosan részét fizetnie az önkormányzatnak. Kíván a Képviselő-testület a 
felkínált lehetősséggel élni? 
 

Kerestély Gyula képviselő visszatért az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre 
emelkedett. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Már tavaly is kapott a Képviselő-testület ilyen ajánlatot, akkor sem élt ezzel a lehetősséggel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jók a mostani izzók minek akkor ugyanolyanra cserélni? Majd ha kiégnek kicserélik az új korszerű 
izzókra. Sőt van másik ajánlata is az ÉMÁSZ-nak, mely kedvezőbb az önkormányzat részére, az 
korszerűsítésről szól. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A csoportos csere lehetősséggel nem kíván a Képviselő-testület élni. De ha kedvezőbb ajánlatuk 
van, az önkormányzat részére jöjjenek el a következő ülésre és győzzék meg erről a Képviselő-
testületet. 
 

Kómár József polgármester 
 

A következő ülésre meg fogja hívni a miskolci vezetőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az 
ÉMÁSZ-nál folyó korszerűsítésekről. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMÁSZ csoportos 
csere ajánlatának elutasítását szavazásra teszi. 
 

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

134/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ 
Nyrt. képviseletében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft, mint közvilágítási Szolgáltató 
Heréd községben a tulajdonában lévő közvilágítási aktív elemekben az 
üzembiztonság érdekében az összes fényforrás lecserélésére és az ezzel arányos 
megtérülési időre vonatkozó megállapodás tervezetét és úgy határozott, hogy a 
működő fényforrások ugyanolyan típusú fényforrásokra cserélését nem tartja 
indokoltnak, a csoportos cserét nem kéri. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a meglévő lámpatestek 
korszerűbbre és energiatakarékosabbra cserélése érdekében kérjen ajánlatot azzal a 
kikötéssel, hogy az Önkormányzat a csere folytán csak hűségidőt vállal, anyagi 
kötelezettséget az semmilyen formában nem jelenthet számára. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: soron következő Kt. ülés 

 
 

Papp Ákos képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre csökkent. 
 

 Fakivágásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Kolozsvári utcai fakivágásra a hatvani jegyző lett kijelölve, melyről megérkezett a kijelölő 
határozat a Heves Megyei Kormányhivataltól. 
Két Hatvani úti lakos jelezte eddig, hogy nem szeretné, ha a háza előtt lévő tujafákat kivágnák.           
Az országos közút mellett lévő fákra a Közútkezelő szerint nem az önkormányzatnak kell megadnia 
az engedélyt, hanem az országos közútkezelőnek. Az Arany János utcai fák kivágására is többszöri 
kérésre adta ki a Magyar Közútkezelő a fakivágási engedélyt. Javasolja, hogy az ALTIBEKA Kft. 
szakemberével méretessük fel a tujafák állapotát és a felmérés alapján döntsön a Képviselő-testület 
a fák kivágásáról. 
Jelenleg az önkormányzat fakivágásra és pótlásra tervezett előirányzata felhasználásra kerül, így 
nincs erre a feladatra további szabadon rendelkezésre álló pénz. Másik lehetőség, hogy 
szakaszokban vágatják ki a fákat, így a pótlást is csak szakaszosan kell biztosítani elosztva ezzel a 
felmerülő kiadásokat. 
 

Papp Ákos képviselő visszatért az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre emelkedett. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Javasolja, hogy most még nem foglalkozunk a fakivágással. Egyetért a lakosokkal abban hogy a 
tuják a levegőt tisztítják, és védenek a porral és sárfelverődéssel szemben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Akármilyen fával pótoljuk a kivágott tujafákat, azok is fognak piszkolni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ősszel kivágott fákat csak a következő év tavaszán tudná pótolni az önkormányzat. Ebben az 
évben már nem lesz rá lehetősége az önkormányzatnak, hogy kivágattassa a tujafákat, mivel igen 
szűkös a költségvetése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyezzünk meg abban, hogy a későbbiekben visszatérünk még a Hatvani úti fakivágásra. Addig 
pedig felmérettetjük a fakivágás indokoltságát és költségigényét és utána fog a Képviselő-testület 
dönteni a Hatvani úti fakivágásokról. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvani úti fák 
kivágásának indokoltság és költségigény szerinti felmérettetését szavazásra teszi. 
 

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

135/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani úti lakók 
közterületi, országos közút melletti fakivágási kérelmére hozott 64/2011.(III.16.) 
képviselő-testületi határozatát akként módosítja, hogy a fakivágás Magyar 
Közútkezelő Zrt. felé engedélyezésre terjesztését megelőzően fel kell méretni 
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szakemberrel a tujafák kivágásának indokoltságát, valamint a fakivágás és fapótlás 
költségigényét. 

 

Felkéri a Testület a polgármestert, hogy a felmérés eredményéről és az árajánlatról 
döntéshozatal érdekében tájékoztatassa a Képviselő-testületet. 

 

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

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: értesítésre: 15 nap 
                felmérésre: 2011.09.12. kt. ülés 

 
 

 Holtidő zenekarral kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A zenekar köszönetet nyilvánító levelet küldött a Képviselő-testületnek, melyhez megküldte az 
elkészített CD lemez egy példányát. 
 
 

 Mezőgazdasági Szövetkezettel (TSZ) kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Orbán Gábor képviselő úr panaszlevelét továbbítottuk a TSZ-nek, melyben a Bajcsy-Zs. utca lakói 
arra panaszkodnak, hogy a TSZ gépei a szántóföldről felhordják a sarat az utca útjára, mely így 
balesetveszélyessé válik. 
 
 

 Heves Megyei kitüntető díj felterjesztésével kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az áprilisi ülésen a Képviselő-testület döntése értelmében Lőrinczi Enikőt és a Herédi Népdalkórust 
felterjesztettük a kitüntető díjra. Remélhetőleg kedvezőbb elbírálásban fognak részesülni, mint az 
előző években. Lőrinczi Enikő most ért haza Hollandiából, ahol az Európa Bajnokságon egyéni 
szereplésben második helyezést ért el, valamint csapatban két kategóriában harmadik helyezést 
értek el. Ezúton is gratulálunk neki az elért helyezésekhez. 
 
 

 Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Előző évekhez hasonlóan lehet pályázni közmunka program keretében parlagfű mentesítésre. Ez 
ügyben holnap tart a Kistérség rendkívüli ülést. Nem támogatja ezt a pályázati lehetőséget, az 
önkormányzat ne éljen ezzel a pályázati lehetőséggel, mert tapasztalata szerint nem volt 
eredményes. 
 
 

 Papp Ákos képviselő úr kérése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Papp Ákos képviselő úr hozott be egy nyilatkozatot az ülés előtt, melyben munkahelyi változás 
miatt 2011. június hónaptól a tiszteletdíjáról le szeretne mondani, melyet a Heréd Község Katolikus 
Egyházának Alapítványa részére szeretne felajánlani visszavonásig. A tiszteletdíj nettó összegéről 
mondhat le a megválasztott képviselő. Ha lemond a tiszteletdíjáról ő közvetlenül már nem 
rendelkezhet annak sorsáról, de a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a megtakarítás a Katolikus 
Alapítványé legyen támogatásként. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jól tudja, hogy bezárt Gyöngyösön a Volkswagen szalon? 
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Papp Ákos képviselő 
 

Igen bezárta a cég a gyöngyösi szalont. Egerben nem kapott az elképzeléseinek megfelelő állást. 
Más ellátásához nem lehet tiszteletdíja, ezért döntött a Heréd Község Katolikus Egyházának 
Alapítványa mellett, mely alapítvány a herédi felsőoktatási intézetben tanuló diákokat támogatja. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Két határozatot kell a Képviselő-testületnek hoznia. Az első határozatban a Képviselő-testület 
tudomásul veszi, hogy Papp Ákos képviselő úr visszavonásáig lemond a részére folyósított 
képviselői tiszteletdíjról. A második határozatban pedig Papp Ákos képviselő úr nettó képviselői 
tiszteletdíj felajánlásának tudomásul vételéről szavaz a Heréd Község Katolikus Egyházának 
Alapítványa részére. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Papp Ákos képviselő úr 
nyilatkozatának tudomásul vételét szavazásra teszi. 
 

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

136/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Ákos képviselő 
tiszteletdíja 2011. 06. hónaptól visszavonásig történő lemondásáról szóló 
nyilatkozatát tudomásul veszi. 

 

Felkéri a Testület a polgármestert, hogy a tiszteletdíjat a lemondás 
visszavonásáig ne folyósítsa. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: visszavonásig folyamatos 

 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Papp Ákos képviselő 
képviselői tiszteletdíjából származó megtakarítást a Heréd Község Katolikus Egyházának 
Alapítványának felajánlását szavazásra teszi. 
 

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

137/2011.(V.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Ákos képviselő 
kérésére, a képviselői tiszteletdíjáról 2011. 06. hónaptól visszavonásig történő 
lemondásával kapcsolatban elvi nyilatkozatát adja arról, hogy a lemondások 
hónapjára járó nettó tiszteletdíj megtakarítást utólag Heréd Község Katolikus 
Egyházának Alapítványa javára támogatásként fogja biztosítani. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 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. Zárt ülés következik. 
 
 
 

Kmf 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


