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102-7/2011. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 16-án 17,30-kor megtartott 

rendkívüli üléséről. 
 

Határozat száma: Tárgy: 
61/2011.(III.16.) Szociális alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadása 
62/2011.(III.16.) ÉMOP orvosi rendelő pályázat rehabilitációs szaktanácsadásra Csernyik 

Csaba vállalkozó megbízása 
63/2011.(III.16.) Evangélikus Egyház támogatása 
64/2011.(III.16.) Hatvani úti fák kivágásának elhatározása 
65/2011.(III.16.) Kolozsvári utcai fák kivágásának elhatározása 

 
Rendelet száma: Tárgy: 

7/2011.(III.17.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
 
2011. március 31. 
 
 
 
 
 
 
Kómár József            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
 
 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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102-7/2011. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 16. -i rendkívüli üléséről. 
 

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

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Román Ernő gazdálkodási előadó, 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő jelen van. 
 

A kiküldött meghívóban nem szerepelt a zárt ülés keretében segélykérelmek tárgyalása, 
melyet most szeretne felvenni napirendbe. 
 
Aki a napirendben történő módosítással egyetért, szavazzon. 
 

A Képviselő-testület a módosított napirenddel egyhangúan egyetértett. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a Bizottság megtárgyalta, melyet módosítás 
nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri Román Ernő gazdálkodási előadót, hogy ismertesse a képviselőkkel a módosítás okát. 
 

Román Ernő gazdálkodási előadó 
 

A 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor az akkori törvények alapján a társult 
intézményi normatívát nem terveztük. Decemberben a 2011. évi költségvetés elfogadásakor 
mégis biztosították a társult önkormányzatok részére ezt a normatívát. A probléma az, hogy 
az intézmények költségvetésének tervezésekor beterveztük valamint az önkormányzat 2011. 
évi költségvetése is ennek megfelelően készült el. A társult önkormányzatok hozzájárulását 
ennek megfelelően számoltuk ki, hiszen ez felel meg a valóságnak. 
A költségvetésben fix bevételként szerepel a normatíva. Az Államkincstár ezt követően 
kiküldte a normatíva egyenlegünket, mely nem tartalmazta ezt a normatívát. Az 
Államkincstárral egyeztetett, ahol elmondták neki, hogy a társult intézményi normatívát csak 
április után kapják meg a gesztor önkormányzatok pótelőirányzatként, így ez a támogatás még 
nem szerepelhet az önkormányzat 2011. évi elfogadott költségvetésében. Ez indokolja a 2011. 
évi költségvetési rendeletünk módosítását. Technikai megvalósítása pedig úgy történik, hogy 
töröljük a 2.762 eFt-os támogatást és, hogy ne kelljen az intézmények költségvetését is 
megbontani ezzel a 2.762 eFt-tal megemeltük a hitelkeretünket. Az önkormányzatnak 
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nincsenek gazdálkodási problémái, és ha a támogatás megérkezik, a hitelkeretünket ismét le 
fogjuk csökkenteni, de jelenleg így tudjuk korrigálni a kieső támogatást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Rövidre zárva, minden olyan sort, melyet érint ez a normatíva változás módosítani szükséges. 
Majd áprilisban mikor megkapjuk a normatívát, akkor vissza fogjuk venni a hitelkeret 
összegét, hiszen nincs szükségünk a hitelre. Most azért nem maradhat itt ez az összeg, mert 
ebben az esetben nem egyezik az Államkincstár normatíva egyenlegével. 
 

Ha viszont a 2011. évi költségvetés tervezésekor nem számoltunk volna ezzel a támogatással, 
akkor fals adatok alapján nagyobb mértékű hozzájárulást kellett volna kérni a két társult 
önkormányzattól. Ez csak technikai változás, mely nem érinti sem a beruházásokat, sem hitel 
felvételét nem eredményez. Áprilisban kerülhet vissza a költségvetésbe. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 

 
 

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) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőt 
rendeli el: 
 

1.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban R.) 3.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1)A 2011. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet, 
az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 1/b melléklet szerint 
fogadja el a Képviselő-testület.    

(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 a) Működési költségvetés bevételei  adatok ezer Ft-ban 
aa) Intézményi működési bevételek 11.853 
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 90.205 
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása 85.948 
ad) Átvett pénzeszköz 30.025 
ae) Termőföld bérbeadása 130 
Működési költségvetési bevétel összesen: 218.161 

 b) Felhalmozási költségvetés bevételei 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 300 
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 300 
 

 c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási  
célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:  218.461 
 

Megjegyzés [A1]: (88.710-
2762) 

Megjegyzés [A2]: 220923-
2762 

Megjegyzés [A3]: 221223-
2762 
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(2) A R. 3.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(7) Költségvetési kiadás összesen:       235.092 eFt 
          Költségvetési bevétel összesen: 218.261 eFt 
          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 16.631 eFt-ban állapítja meg.” 
 
(3) A R. 3.§(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek 
Hitel          5.447 eFt” 

 
2.§ (1) A R. 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép. 
      (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
      (3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 

3.§  Ez a rendelet 2011.03.17-én lép hatályba és 2011. 03.18-án hatályát veszti. 
 

k.m.f. 
 
 

Kómár József       Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 
 
 
 

II. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Szociális alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi év végén megtörtént a szociális alapszolgáltatások szakmai felülvizsgálata, mely 
mindent rendben talált. Kisebb módosításokat javasoltak pl.: az önkormányzat meglévő 
szociális alapszolgáltatás szakmai programjának törvényi előíráshoz való igazítása.                 
A hiányosságot most pótolni szeretnénk ezért elkészítették a jogszabályoknak megfelelő 
szociális alapszolgáltatások szakmai programját. 
Jelenleg 30 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést. Sajnos Heréd községben sem a házi 
segítségnyújtásra, sem a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra nincs igény, bár a 
falugyűlésen is tájékoztatást adott a Képviselő-testület ezekről a szolgáltatásokról. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a szociális 
alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

61/2011.(III.16.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e jegyzőkönyv 
mellékletét képező „Heréd Község Önkormányzata által ellátott szociális 
szolgáltatások szakmai programja” című dokumentumot elfogadja. 

 

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

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

Megjegyzés [A4]: 221223-
2762 

Megjegyzés [A5]: 13869+2762 

Megjegyzés [A6]: 2.685 + 
2.762 
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 ÉMOP orvosi rendelő pályázat rehabilitációs szaktanácsadásra Csernyik Csaba 
vállalkozó megbízása 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pályázatírók tőle kértek árajánlatot az ÉMOP pályázat elkészítése során. Ajánlatában bruttó 
200.000 Ft, díjazásért többféle feladat ellátását vállalja. A pályázat megvalósítása után egy 
rehabilitációs véleményt, jelentést fog készíteni. Az új orvosi rendelő a mozgáskorlátozott, 
gyengén látó és hallássérültek részére is megfelelő lesz. A pályázat ezen feladat költségét is 
tartalmazza és visszaigényelhető. 
 

Kómár József polgármester 
 

A mai napon megtörtént az első munkafázis elkezdése valamint már kihelyezésre került a 
tájékoztató tábla is. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a mentőszolgálatnak négyféle autója és négyféle hordágya 
van. Célszerű lenne az ajtókat úgy kiépíteni, hogy mind a négy fajta mentőautóval valamint 
hordággyal megközelíthető lenne az új orvosi rendelő. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rehabilitációs 
szaktanácsadásra Csernyik Csaba megbízását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

62/2011.(III.16.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP -4.1.1/A-
09-2010-0023 pályázati támogatással megvalósuló új orvosi rendelő építése 
rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatai ellátásával ajánlata 
alapján az abban foglalt feladatokra bruttó 200.000 Ft díjazásért megbízza 
Csernyik Csaba egyéni vállalkozót (Gyöngyös). 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási díjra vonatkozóan a 
pályázati támogatás igénylésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Evangélikus Egyház támogatása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel az Evangélikus Egyházközösség köszönetnyilvánító levelét.    
Az Evangélikus Egyház részére a költségvetésben 50.000 Ft-os támogatást biztosítottunk, 
melyről egyedi határozatban is dönt a Képviselő-testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

A működési és fenntartási költségeikhez fogják felhasználni a részükre biztosított támogatást. 
Telefonon beszélt az atyával, aki elmondta, hogy a még tervezett felújítást egy-két év múlva 
fogják megvalósítani. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 

Kevés a részükre biztosított támogatás összege, mert a működtetés és fenntartás költsége 
biztos, hogy nagyobb mértékű. 
 

Kómár József polgármester 
 

A harangozást az egyik hívő ingyen végzi. Rezsiköltségük nagyon alacsony, mert nincs 
bekötve a víz, csatorna, az áramszámlájuk 2.000-2.500 Ft körül van havonta és úgy tudja, 
összesen 5 fő evangélikus hívó van a faluban. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az evangélikus templom kívülről gyönyörű lett a tavalyi évben végzett felújításnak hála, 
melyhez az önkormányzat is hozzájárult. Kerestély Gyula képviselő úr javaslata alapján a 
költségvetésben biztosított 50.000 Ft felett még további támogatást is biztosíthat a Képviselő-
testület az általános tartalékalapból részükre. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A miénk az evangélikus templom is. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A levelében azt írta, hogy felújításra gyűjtenek. Javasolja, ha a felújítást megkezdik, akkor 
biztosítsunk részükre nagyobb összegű támogatást. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Véleménye, hogy most a tervezett összeget biztosítsuk a részükre és a felújításhoz külön 
biztosítsunk egy keretet a határozatban. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Teljesen mindegy csak 50.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatást biztosítsunk a részükre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szerinte az egyházközösségek részére biztosított támogatásnál az arányokat is figyelembe 
kellene venni. 
 

Kapuszta János képviselő 
 

Most kapják meg a költségvetésben szereplő 50.000 Ft-ot és jövőre kapjanak többet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ha majd a belső felújítások megindulnak, akkor biztosítunk részükre további támogatást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az 50.000 Ft-os támogatás már meg is kaphatják, csak erről egyedi határozatban kell dönteni 
a Képviselő-testületnek. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Ő azt hitte, hogy a betervezett támogatást csak akkor kapják meg, ha elkezdődik a felújítás. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Javasolja, hogyha a felújítási munkák elkezdődnek, akkor segítsünk további támogatással. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Támogatni kell a felújítást is, meg a működést is. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Orbán Gábor javaslatával ért egyet, melyben külön szerepeljen a fenntartásra és a felújításra 
biztosított támogatás. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület mostani határozatában az egyházközösség működéséhez 50.000 Ft-os 
támogatást biztosít és a tervezett felújítási munkálatokhoz megkezdése előtt további 
támogatást biztosít a részükre az önkormányzat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Evangélikus 
Egyházközösség támogatást szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

63/2011.(III.16.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Evangélikus 
Egyházközség Herédi Filiája (képviseli: Bartos Zoltán lelkész) részére a 
2011. évi működésünkhöz 50.000 Ft támogatást biztosít az elemi 
költségvetés terhére. 

 

A herédi evangélikus templom tervezett belső felújításához kérelemre, 
annak megkezdése előtt a Képviselő-testület további többlettámogatást 
biztosít. 

 

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

 

Felelős: körjegyző, 
Határidő: értesítésre 15 nap 

 
 

 Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

A Hulladékgazdálkodási Társulás levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábban 
megkötött társulási szerződésnek megfelelően az éves 300 kg/fő/év hulladék nem került 
beszállításra a hulladéklerakóba. A társulás területről összességében 68.000 tonna hulladékot 
kellett volna a hulladéktárolóba leadni, ezzel ellentétben csak 58.000 tonna szemét került 
beszállításra. Az előző évben összesen 79.000 tonna hulladék került beszállításra, mely már a 
Gyöngyös és környékéről beszállított hulladékot is tartalmazza, mivel nem épült meg az a 
hulladéktároló, ahova a Gyöngyös környékiek a szemetet szállították volna. A levélben 
felhívják a figyelmünket, hogy amennyiben a szerződésben szereplő hulladék nem kerül 
beszállításra az önkormányzatokat fogják megbüntetni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az AVE Heves Zrt. már írásban kérte a nagykökényesi önkormányzatot, hogy rendeletében 
korlátozza a 60 literes edényzet használatát az 1-2 fős háztartások részére. 
Heréden a közbeszerzés sikeres volt, a szemétszállítási díjak csökkentek. A Bio-Pannónia Kft. 
beszedte a szemétdíjat a szolgáltatási szerződésben szereplő árnak megfelelően. A Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt.-vel folyamatos az egyeztetés a 120 és 60 literes edényzetről, valamint 
a 70. év felettieknek nyújtott kedvezményről. 
Véleménye szerint a beszállított hulladék mennyiségét nem befolyásolja, hogy milyen gyűjtő 
edényzetből szállítják el a hulladékot. A lakosság nem termel annyi szemetet, hiszen a legtöbb 
helyen szelektíven gyűjtik a hulladékot valamint komposztálnak is. 
 

Kómár József polgármester 
 

A lakosság egy része, hogy most olcsóbb lett a szemétdíj még tovább akarja csökkenteni ezt 
az árat, mely szerinte elfogadhatatlan. Nincs egész Heves megyében olyan település, ahol 
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ilyen kedvező áron szállítják a szemetet. Sőt, nincs olyan önkormányzat, amely annyi 
kedvezményt biztosít a lakosság részére, mint a herédi önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A lerakóba bekerülő szemét mennyisége nem fog emelkedni, még akkor sem ha kötelezzük a 
lakosságot a 120 literes edényzet használatára. Sőt jogszabályi előírás, hogy a lakosság 
részére különböző nagyságú kuka edényzetet kell biztosítani. Ezért most még a korlátozást ezt 
nem lehet elfogadni, hiszen az új jogszabálynak megfelelően pl.: előzetes hatástanulmányt 
kell készíteni, írni kell indokolást, véleményeztetni kell. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Sajnos még most is van olyan lakos, aki a feléjük lévő dűlőre hordja ki a szemetet. El lehet 
menni és megnézni. 
 
 

 Közmunkásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Holnap nyújtja be az önkormányzat a közmunka igényét az új jogszabálynak megfelelően. 
Ismerteti a Képviselő-testülettel a jogszabályi feltételeket. 
 

Kómár József polgármester 
 

27 fő foglalkoztatását terveztük. Kétfelé lesznek osztva aszerint, hogy mikor járt le a 
Munkaügyi Központból folyósított ellátásuk. Várhatóan a tavalyi 10 főhöz képest 2 fő fog 
dolgozni 8 órában, a többiek csak 4 órában így nem várható el, hogy folyamatosan nyírják a 
füvet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A mostani üzemanyag árak mellett nem biztos, hogy az önkormányzat is fogja tudni 
biztosítani a közterületek folyamatos nyírását. 
 

Kómár József polgármester 
 

A 2011. évi költségvetésben beterveztünk 1 MFt üzemanyagot, sőt alkatrészre és javításra is 
van tervezve, összességében erre a feladatra több mint 2 MFt lett tervezve. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A közmunkásoknak jó lenne oktatás tartani, hogy kell használni a fűnyírót, fűkaszát. Nem 
szabad megengedni, hogy délután „maszekba” vágják a füvet. Kell, hogy legyen közöttük egy 
ember, aki felügyeli őket és mással nem foglakozik. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mindenkit foglalkoztatni kell, mert ha egy évben nem dolgozik 30 napot következő évben 
nem lesz jogosult az ellátásra. 
 
 

 Vízelvezető árkokkal kapcsolatos tájékoztató 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Vízelvezetéssel addig nem tud a Képviselő-testület lépni, amíg nem lesz kiírt pályázati 
lehetőség? 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy értesült, hogy Boldogon is azt várják, hogy legyen kiírva pályázati lehetőség. Az 
önkormányzat csak akkor tud indulni pályázaton, ha hatástanulmányt készíttet. Pályázat 
esetén előnyünk származhat abból, hogy Heréden indokolt a vízelvezetés. 
 



~ 99 ~ 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Terényi László és Baranyi Norbert herédi lakosok javaslatát hivatalos formában is 
megküldték a hatvani és budapesti Vízügyi Igazgatóságnak, mert ugyan a polgármester úr a 
kint járó vízügyeseknek személyesen átadta, melyre eddig nem reagáltak. Így a megküldött 
levélben kérte, hogy írásban válaszoljanak a lakossági javaslatra. 
 

Madár Henrietta hatvani vízügyi szakember - aki a harmadik árvíz idején itt volt nálunk - a 
napokban járt a Hivatalban elkérte a település rajzát, mert segít elkészíteni részünkre az új 
árvízvédelmi tervet. A védelmi terv készítés egyik része a terület pontos felmérése, melyet a 
vízügyi szakemberek fognak felmérni. Terényi László herédi lakos érdeklődött tőle, hogy 
ismer-e vízügyes szakembert? Tájékoztatta, hogy Nagykökényesen tudomása szerint Tóth 
György, a nagykökényesi képviselő asszony férje vízügyi szakember próbálja vele felvenni a 
kapcsolatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

A napokban tudta meg, hogy a Tarcsi-völgy sem az önkormányzat tulajdona csak a végéből 
120 méteres szakasz a miénk. A gát pont ezen a szakaszon található. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Terényi László őt is megkereste és elmondta neki, hogy az önkormányzathoz benyújtott 
javaslatát szakemberrel kellene véleményeztetni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Vízügy feladata a patakmeder rendbetétele. Most a hatvani Munkanélküli Központtal kötött 
szerződésük alapján közmunkások vágják ki a fákat a patak mederben. Megkérdezte Madár 
Henriettától, amikor kint járt, hogy minden fát kivágnak-e a közmunkások. Azt mondta, hogy 
csak a mederben lévő fákat vágják ki, a parton lévők maradhatnak. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Most azt mondjuk, hogy a Vízügy tulajdona. De amikor a falut elönti az árvíz, miért nekünk 
kell védekezni? Ha nem teszünk semmit a patakmederrel, akkor megint el fog önteni 
bennünket a víz. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Javasolja, hogy az átereszek takarításáról a következő újságban legyen egy cikk. A 
lakosságból többen jelezték, hogy az önkormányzat szólítsa fel azokat, akik még mindig nem 
takarították ki az átereszüket. 
 
 

 Fakivágással kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Kolozsvári utcai fák kivágásához meg kell kérni az engedélyt és csak utána lehet a fákat 
kivágni. Kötelezni fognak bennünket, hogy amennyi fát kivágtunk annyit ültessünk is.           
A Hatvani úti fák kivágási kérelmét a Magyar Közútkezelő Zrt.-nak kell megküldeni és ők 
fogják engedélyezni. Ismerteti a Hatvani úti lakók fakivágási kérelmét. A fapótlásról 
mindenképp az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kolozsvári utcai 
fakivágás elhatározását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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64/2011.(III.16.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hatvani úti lakók közterületi, országos közút melletti fakivágási kérelmét és 
azt a Magyar Közútkezelő Zrt. felé terjeszti engedélyezésre. A kivágott fák 
pótlását az önkormányzat biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a fakivágási engedély és az 
újratelepítési javaslat és árajánlat megkérésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A Hatvani úti fakivágás elhatározását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

65/2011.(III.16.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Kolozsvári utcai lakók fakivágási és fásítási kezdeményezését.                    

 

A Képviselő-testület elhatározza a lakók által kért elöregedett fák kivágását, a 
fapótlást a lakókkal közösen kívánja elvégezni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a fakivágási engedély és az 
újratelepítési javaslat és árajánlat megkérésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

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 

 
 


