102-16/2011.

Jegyzőkönyv

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. október 12.-én 17,30-kor megtartott
rendkívüli üléséről.
Határozat száma:
212/2011.(X.12.)
213/2011.(X.12.)
214/2011.(X.12.)

215/2011.(X.12.)
216/2011.(X.12.)
217/2011.(X.12.)
218/2011.(X.12.)
219/2011.(X.12.)
220/2011.(X.12.)

Tárgy:
ÉMOP útfelújítási pályázathoz tervek elkészítésére tervező kiválasztása
EMVA IV. tengely- LEADER „multifunkciós irodai eszközök beszerzése”
című pályázaton való indulásról
EMVA IV. tengely „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi
sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz megvilágítási tervezésére
tervező kiválasztása
EMVA IV. tengely „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi
sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz kerítés tervezésére tervező
kiválasztása
A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
„Zagyva Térség Turisztikai Fejlesztése, Kerékpárút hálózat kialakítása”
pályázat előkészítésével kapcsolatos konzorciumi csatlakozáshoz
szándéknyilatkozat
Papp Ákos képviselői tiszteletdíj kérelme
Nagykökényesi fogászati kezelőegység vásárlási hozzájárulásáról
ÉMÁSZ közvilágítási díj emeléssel kapcsolatos észrevételéről

2011. október 20.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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102-16/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. október 12 -i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János
és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási előadó
Igazoltan távol van: Orbán Gábor képviselő
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből, 4 fő jelen van. Orbán Gábor képviselő úr jelezte, hogy betegség miatt
nem tud részt venni az ülésen. Papp Ákos és Kerestély Gyula képviselő urak jelezték, hogy a
későbbiek folyamán fognak csatlakozni az üléshez.
Javaslatot tesz a napirend megtárgyalására a kiküldött meghívó szerint.
A Képviselő-testület a napirend megtárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
ÉMOP útfelújítási pályázathoz tervek elkészítésére tervező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Szeretné ha az önkormányzat indulna a hamarosan megnyíló ÉMOP útfelújítási pályázaton, mely
95 %-osan támogatott. Ha nyer a pályázatunk, akkor a falu összes útja felújításra kerülhetne.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvoda előtti parkoló kialakítása is szerepelni fog a pályázatban, de arra már van érvényes
engedélyünk, ezért nem szerepel itt. A pályázatnak még nincs kész költségvetése, ezért még nem
tudjuk, hogy mely feladatokat lehet majd a pályázatban elszámolni. De a pályázat benyújtásának
feltétele, hogy engedélyezésre beadott tervekkel rendelkezzünk. Kedvezőbb árajánlatot a tervezési
feladatokra Somfai Péter tervező adott 590.000 Ft+Áfa díjazásért. A butikok és posta előtti
parkolók kialakításának terveihez készült már költségvetés, melyet át kell kalkulálni a mostani
áraknak megfelelően. Abban az esetben, ha nem nyerne a pályázatunk, akkor legalább engedélyes
tervekkel rendelkezünk, melyet a későbbiekben fel tudunk használni.
Kómár József polgármester
Igaz, a másik ajánlattevő árajánlata valamivel alacsonyabb, de az ajánlatában nem engedélyezési
tervek szerepelnek, melyért még pluszban kellene fizetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mind a két ajánlattevő azonos tartalmú ajánlattételi felhívást kapott és mindig megkérjük őket, hogy
a tartalmon ne változtassanak.
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A lakosság kérését is figyelembe vettük az útfelújításnál (Csap utca, Kossuth utca). Az összes
pályázat tervezői díjat az általános tartalékalap terhére tudjuk most biztosítani.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelő pályázat miatt a folyószámla hitelkeretünkről a mai napi
állás szerint 8.627.833 Ft-ot használtunk fel. Az ÉMOP új orvosi rendelő pályázat elszámolása még
nem történt meg, így nem biztos, hogy 2011. december 31-ig megérkezik a támogatási összeg.
Kerestély Gyula képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 4 főről 5 főre
emelkedett.
Kerestély Gyula képviselő
Az Ifjúság utca végén a belterület határáig lesz az út leaszfaltozva?
Kómár József polgármester
Csak addig tudunk aszfaltozni, ameddig az útnak kőalapja van.
Kerestély Gyula képviselő
Az ő telekhatáráig van az útnak kőalapja. Neki szüksége van arra, hogy az ő telkének bejáratáig
aszfaltozott út legyen, mert tűzvédelmi szempontok miatt arról az oldalról is megközelíthetőnek kell
lennie a teleknek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP útfelújítási
pályázathoz tervek elkészítésével Somfai Péter tervező megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
212/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
ÉMOP útfelújítási pályázat előkészítéseként megbízza Somfai Péter tervezőt
(Gyöngyös) összességében kedvezőbb árajánlata alapján 590.000 Ft+ Áfa tervezői
díjért a 2011. évi költségvetési tartalékkerete terhére az alábbi tervezési feladatokra:
1.
Táncsics út: 450-500 fm. aszfaltozás, vízelvezetés és padkaépítés
2.
Sport út 150 fm. aszfaltozás és padkaépítés
3.
Csap út 180 fm. aszfaltozás, vízelvezetés
4.
Ifjúság út 300 fm. aszfaltozás és padkaépítés, vízelvezető árok
kialakítás 180 fm útszélesítés, aszfaltozás és padkaépítés
5.
Kossuth út 250 fm. aszfaltozás és padkaépítés
6.
Temető út 200 fm aszfaltozás és padkaépítés
Út melletti parkoló 350 m2 aszfaltozás
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. október 24.
Felelős:
Kómár József polgármester
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II. Napirendi pont
EMVA IV. tengely – LEADER keretében falusi lakosság kényelmét szolgáló
multifunkciós irodai eszközök beszerzésé című pályázat előkészítése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
EMVA IV. tengely keretében 1
nyomtató/fénymásoló vásárlására.

MFt-os pályázati lehetőség nyílt

új

multifunkciós

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagyné Deme Krisztina lesz a pályázatírással és a projektmenedzseri feladatokkal megbízva.
A projektmenedzseri feladatok az elszámolásban való közreműködést és az 5 évig tartó monitoring
feladatok ellátását is jelentik. Kéri javítani a határozati javaslatot, ne bruttó összeg, hanem 70.000
Ft+Áfa szerepeljen, hiszen nemsokára az Áfa mértéke változni fog. Valamint a pályázatíró
megbízásánál ne csak a pályázatírás szerepeljen, hanem a projektmenedzseri feladatok ellátása is.
Több helyről kértek itt is árajánlatot, melynek alapján az MM Max Kft. ajánlata kedvezőbb. Az
MM Max Kft. tartja karban jelenleg is a Hivatal központi nyomtatóját/fénymásolóját. Meg vagyunk
elégedve a munkájukkal és magával a készülékkel is.
A pályázatok benyújtási sorendben kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely –
LEADER keretében falusi lakosság kényelmét szolgáló multifunkciós irodai eszközök beszerzésé
című pályázaton való indulást az elhangzott módosításokkal szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
213/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1 019 353 célterület
azonosítójú / EMVA IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló beruházások
támogatása 2011. évben/ A „Falusi lakosság kényelmét szolgáló multifunkciós irodai
eszköz beszerzésé”-re pályázatot nyújt be az alábbi költségvetésre:
Teljes megvalósítási költség
bruttó
100% nettó pályázható összeg
(max. 1.000.000 Ft)
önrész (minimum a 25 % Áfa)

127%

1.272.638

100%
27%

1.000.000
272.638

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 27 % , azaz mindösszesen 272.638 Ft önerőt a
2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és a projektmenedzseri feladatokkal a
pályázati támogatásként elszámolható 70.000 Ft + Áfa díjért megbízza Nagyné Deme
Krisztina egyéni vállalkozót (Hatvan).
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására és a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.11.02.
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III. Napirendi pont
EMVA IV. tengely – LEADER keretében „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi
sportpálya korszerűsítése pályázathoz megvilágítás és kerítés tervezésére tervező kiválasztása
Kómár József polgármester
Ez egy újabb pályázati lehetőség az EMVA IV. tengelykeretében. Vezetőségi ülést hívtak össze,
ahol is tájékoztatást kapott a Labdarúgó Klub erről a pályázati lehetőségről. Több feladat is
felvetődött többek között a sportöltözők tetőszerkezetének a felújítása is, melyet végül elvetett a
vezetőség. A sport vezetősége azt kéri, hogy a sportpálya körüli kerítés építésére, és a pálya
megvilágítására pályázzon az önkormányzat.
Samu Alfonzné képviselő
Most nincs megfelelően megvilágítva?
Kómár József polgármester
Most volt az iskolások részére egy toborzás, a részükre tartott edzésen több mint 20 gyermek vett
részt. Az ifi csapat létszáma 24 fő, ővelük egy profi edző foglalkozik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A megvilágítási tervek elkészítésére is két helyről kértek árajánlatot. A mai napon érkeztek meg az
ajánlatok, mely alapján Tóth Zoltán elektromos tervező 500.000 Ft + ÁFA, míg Molnár György
elektromos tervező 600.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatot tett. Ismerteti a benyújtott árajánlatok
tartalmát. Javasolja, hogy kedvezőbb ajánlata alapján a Képviselő-testület Tóth Zoltán egyéni
vállalkozót bízza meg a megvilágítási tervek elkészítésével az általános tartalékalap terhére.
Kómár József polgármester
Elmentek Markazra, hogy megnézzék az ottani focipályát. Készítettek képek a megvilágításról és a
kerítésről is, ezeket kinyomtatták, hogy a Képviselő-testületnek és a tervezőknek is meg lehessen
mutatni. Az áramforrás teljesítmény emelésének külön költsége van, melyet még külön ki kell
fizetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mekkora költséggel fog járni? Lehet, hogy eléri a tervezési költséget?
György Istvánné alpolgármester
A megnövekedett lámpatestek, mennyivel növelik meg a fogyasztást?
Kómár József polgármester
A tervező elmondta, hogy ő csak elkészíti a terveket az igények szerint. Az esetleges
teljesítménynövelést az önkormányzatnak kell kezdeményezni az ÉMÁSZ-nál. Ezt csináltuk az
iskolánál és a hivatalnál is.
Román Ernő gazdálkodási előadó
Remélhetőleg ezt majd a pályázatban költségként el lehet elszámolni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az elektromos hálózat fejlesztési díja még növelni fogja a pályázat költségét.
Kómár József polgármester
Markazon azt mondták nekünk, hogy 700-750 Ft/óra körüli a lámpatestek fogyasztása.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Herédi Labdarugó Klub jóformán a Herédi Önkormányzattól kapott támogatásból finanszírozza a
kiadásait. Így lényeges, hogy az új lámpák működtetése mekkora plusz kiadással fog járni.
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén elfogadta az ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítési
ajánlatát. A testületi ülés után néhány nappal megérkezett az ÉMÁSZ tájékoztatása, hogy 16,40-os
közvilágítási díjat jövőre megemeli 17,80 Ft-ra. Így a tervezet megtakarítás nem lesz igaz ha a díj
emelkedik, ezért saját bevételeinkből kell a különbözetet biztosítani. Erre majd az egyebek
napirendi pontban vissza fognak térni. A lámpákat külön- külön is fel lehet majd kapcsolni?
Kómár József polgármester
Természetes külön-külön is működni fognak.
Kerestély Gyula képviselő
Ha elkészülnek a lámpák, a működtetésükre oda kell figyelni, hogy fölöslegesen ne égjenek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
keretében „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítése pályázathoz
megvilágítási tervezéssel Tóth Zoltán egyéni vállalkozó megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
214/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely keretében megvalósuló „Juhász-kupa megrendezésére alkalmas
helyi sportpálya korszerűsítése” pályázathoz a heréd 783/2. hrsz-on lévő Sportpálya
megvilágítás tervezésével az árajánlata szerinti tartalommal megbízza Tóth Zoltán
elektromos tervezőt (Halásztelek) kedvezőbb árajánlata alapján 500.000 Ft+ Áfa
tervezői díjért a 2011. évi költségvetési tartalékkerete terhére az alábbi tervezési
feladatokra:
Heréd Sport úton 783/2 hrsz. alatti sportpálya nem engedélyköteles megvilágításának
tervezése:
o 4 db tartóoszloppal (kúpos fém)
o oszloponként 8 db. 400 W-os fényvetővel
o kapcsolószekrény kialakítás, kábelezés
o tételes költségvetés készítése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. október 24.
Felelős:
Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A megvilágítás és kerítés tervei nem engedélykötelesek, de a pályázat feltétele a kiviteli és
látványterv készítése.
A kerítés terveinek elkészítésére három helyről kértek árajánlatot. A beérkezett árajánlatok alapján
a Ház 60 Bt. 240.000 Ft + ÁFA; a Hard Like Stone Kft. 270.000 Ft + ÁFA és a LX Komfort Bt.
220.000 Ft + ÁFA díjazásért készítené el a terveket. Javasolja, hogy a kedvezőbb ajánlata alapján
a Képviselő-testület a LX Komfort Bt. bízza meg 220.000 Ft + ÁFA díjazásért.
Kómár József polgármester
Az ajánlattevőknek megmutatta a sportpályát.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ennek a pályázatnak a költségvetési kerete még nincs kiírva, így nem tud a Képviselő-testület
pontos összegekről dönteni. Annyi biztos, hogy ezekre a tervekre szükség van a pályázat
benyújtásához.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
keretében „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítése pályázathoz
sportpálya körüli kerítés tervezésével LX. Komfort Bt. megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
215/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely keretében megvalósuló „Juhász-kupa megrendezésére alkalmas
helyi sportpálya korszerűsítése” pályázathoz a heréd 783/2. hrsz-on lévő Sportpálya
kerítésépítés tervezésével az árajánlata szerinti tartalommal megbízza az LX Komfort
Bt.-t (képviseli: Tóth János tervező, Hatvan) kedvezőbb árajánlata alapján 220.000
Ft+ Áfa tervezői díjért a 2011. évi költségvetési tartalékkerete terhére az alábbi
tervezési feladatokra:
Heréd Sport úton 783/2 hrsz. alatti sportpálya nem engedélyköteles kerítésépítés
tervezése keretében
o kerítésépítési tervdokumentáció
o látványterv
o pályázatba illeszthető tételes tervezői költségvetés készítése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. október 24.
Felelős:
Kómár József polgármester
IV. Napirendi pont
A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Vincent Auditor megküldte a 2012. évi belsőellenőrzési tervre 60 pontos javaslatát, melyet
tovább küldött minden e-maillel rendelkező képviselőnek. Kérdezi, hogy mindenki megkapta-e?
A mai napon a helyi iparűzési adózók ellenőrzésének második fordulója volt. Az ellenőrzés
sikeresen megtörtént. Volt, akinél mindent rendben talált a belső ellenőr, de volt olyan is, akit
mulasztási bírsággal sújtottunk. Szükség van az ellenőrzésre, hiszen így tartható fenn a megfelelő
adózási morál a helyi vállalkozásoknál és előírás is.
A belsőellenőrzési feladatokra a normatívát a Kistérségtől kapjuk. Javasolja, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan rangsorolja a Képviselő-testület, mely feladatok ellenőrzésére tart igényt.
Kómár József polgármester
Mely intézmény nem volt még ellenőrizve?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hivatalban, az óvodában, az iskolában és a művelődési házban is volt már ellenőrzés. Az iskola
ellenőrzése a továbbiakban nem indokolt, hiszen köztudott, hogy 2012-ben már kikerül az
önkormányzatok hatásköréből. Javasolja, hogy továbbra is első helyen szerepeljen az iparűzési adó
ellenőrzése.
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Második helyen az önkormányzati működtetésű konyha gazdaságosságának vizsgálata, harmadik
helyen az önkormányzat valamelyik pályázatának pénzügyi elszámolásának vizsgálata és negyedik
helyen a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése szerepelhetne.
Román Ernő gazdálkodási előadó
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne csak 5 fő adózó legyen ellenőrizve, hiszen jóval több
adózója van az önkormányzatnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor legyen 10 fő adózó ellenőrizve.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2012. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását a javaslat szerint szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
216/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzési munkatervét a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi
LXV.tv. 92. § (6) bek. alapján az alábbi feladatok elhatározásával a normatív
finanszírozás adta keretek között rangsor felállításával elfogadja.
1.
2.
3.
4.

Iparűzési adó ellenőrzés 10 vállalkozó behívásával;
Önkormányzati működtetésű konyha gazdaságosságának vizsgálata;
Pályázat pénzügyi elszámolásának vizsgálata;
Közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése;

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot az érintettek részére
küldje meg és a 2012. évi belső ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: határozat megküldésére: 15 nap
teljesítésre: 2012. évben folyamatos
V.

Napirendi pont

Egyebek, kérdések
 Zagyvaság - Kerékpárút pályázattal kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Képviselő-testülettel a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmát.
A megállapodáshoz mellékeltő levelet nem kaptunk. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
határozat szövegébe írjuk bele, hogy anyagi elkötelezettséget nem tud vállalni az önkormányzat.
Papp Ákos képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett.
Kómár József polgármester
A pályázat keretében a Zagyva part mentén Salgótarjánból kerékpárúton juthatunk el Szolnokra.
A pályázat 16,3 milliárd forintos költségvetésű, de csakis erre a célra lehet felhasználni. A pályázati
lehetőség révén - a szándéknyilatkozatunk alapján - a későbbiek folyamán, lehetőség nyílik arra,
hogy ha a Bér patakon kerékpár utat építenénk azt hozzákössük ehhez a kerékpárúthoz. Egyetért a
körjegyző asszony javaslatával, hogy a határozatba írjuk bele, hogy anyagi elkötelezettséget ezzel a
határozattal nem vállalunk.
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a „Zagyva Térség
Turisztikai Fejlesztése, Kerékpárút hálózat kialakítása” pályázat előkészítésével kapcsolatos
konzorciumi szándéknyilatkozatát szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
217/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Regionális
Fejlesztési Operatív Program keretében a Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése
c. pályázati felhívásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő
szervezethez benyújtandó „Zagyva Térség Turisztikai Fejlesztése, Kerékpárút
hálózat kialakítása” pályázat előkészítésével kapcsolatos konzorciumi tagságra
vonatkozó megállapodás tervezetét.
A Képviselő-testület a pályázatban meghatározott célok megvalósítása
érdekében a későbbi szerződésben meghatározott keretek között az adott
kerékpárút szakasz kiépítésére létrejövő konzorcium tagjaként együttműködik,
szándékát fejezi ki arra, hogy a projektet a pályázatban foglaltak szerint
lehetőség szerint megvalósítsák.
A Képviselő-testület e határozatával anyagi kötelezettséget nem vállal.
Felhatalmazza a testület a Polgármestert a határozat szerint a megállapodás
aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
 Papp Ákos képviselő tiszteletdíj kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábbi ülésen Papp Ákos képviselő úr nyilatkozott arról, hogy lemond képviselő tiszteletdíjáról
annak visszavonásáig. Írásos kérelme alapján 2011. október 11-től ismételten kéri a képviselői
tiszteletdíját. A kérelemnek megfelelően Román Ernő gazdálkodási előadó elkészítette a kimutatást
a lemondásból származó megtakarításról, mely nettó 96.366 Ft volt. A képviselő úr kérésének
figyelembe vételével a megtakarítást többlettámogatásként a Heréd Község Katolikus Egyházának
Alapítványának utalnánk át. Mivel nem kerek összeg a megtakarítás kérdezi a Képviselő-testülettől,
mekkora összegű többlettámogatást kapjon az Alapítvány?
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy kapjon 96.000 Ft-os támogatást.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Község Katolikus
Egyházának Alapítvány többlettámogatására elhangzott javaslatot szavazásra teszi.

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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218/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Papp
Ákos képviselő bejelentése alapján tiszteletdíjának lemondásáról szóló
nyilatkozata 2011. 10.10.-i napjával visszavonását.
Kérésére a képviselői tiszteletdíj lemondásából keletkezett 96.000 Ft-os
megtakarítást Heréd Község Katolikus Egyházának Alapítványa javára
többlettámogatásként biztosítja.
Felkéri a Testület a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj további folyósításáról, a
támogatás megküldéséről, valamint a határozatról az érintettek
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A civil szervezeteknek adott támogatásról és a támogatás elszámolásáról kimutatást kell készítenie
az önkormányzatnak, melyet a község honlapjára is fel kell tennie.
 II. Táncos, Dalos Zagyvaság megrendezésével kapcsolatban
Kómár József polgármester
Jövőre a Herédi Népdalkórus Találkozót és a Herédi Amatőr Tánccsoport ideihez hasonló táncos
rendezvényét az önkormányzat egy rendezvény keretében szeretné megvalósítani. Az EMVA IV.
tengely keretében nettó 2 MFt összegben lehet majd pályázni rendezvény szervezésére. Terveink
szerint 1 MFt összegért 2 db 4 x 4-es és 1 db 5 x 8 sátrakat szeretnénk vásárolni valamint 10 db
komplett erős kivitelű sörpadot és asztalt szeretnénk vásárolni, melyekre már kértünk is árajánlatot.
A sörpadok és asztalok vásárlásához helyi vállalkozótól is kértünk ajánlatot és az lett a kedvezőbb.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az árajánlattevőket a tavalyi LEADER IV .tengely Dallamfonó pályázatban szereplő ajánlattevők
közül keresték meg. Sőt a sörpadokra és asztalokra kért árajánlatok mellé még rajzot is mellékeltek.
A pályázati anyag elkészítése folyik jelen pillanatban.
 Fogászattal kapcsolatban
Kómár József polgármester
A mai napon az új gép helyének a kialakítása megtörtént, mely bruttó 106.250 Ft-ba került.
A vállalkozó egy nap alatt profin és szakszerűen minden munkát elvégzett. Közmunkás
bevonásával a rendelő helységeinek festése megtörtént.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A doktornő is látta a kifestett rendelőt és nagyon tetszett neki. Az új fogászati kezelőegység 8-10
napon belül megérkezik. Nagykökényes is megtárgyalta az új fogászati kezelőegység vásárlásához
kért hozzájárulást. A nagykökényesi Képviselő-testület úgy döntött, hogy vagy most ahogyan mi
fizetünk 2 részletben bruttó 800.000 Ft-tal tudnak hozzá járulni a vásárláshoz, vagy 2013. december
31-ig tudják biztosítani a hozzájárulást negyedévenkénti bontásban, kamatmentes részletekben. A
herédi Képviselő-testület döntse el, hogy a felkínált lehetőségből melyiket választja.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a mostani bruttó 800.000 Ft-os hozzájárulást válassza.
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Samu Alfonzné képviselő
Mikor fog a doktornő kezdeni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha az ÁNTSZ-hez november 10-ig beérkezik a doktornőtől minden irat, akkor tud december 1-jétől
kezdeni Heréden.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fogászati kezelőegység
vásárláshoz nagykökényesi hozzájárulását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
219/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HerédNagykökényes közös fogászati praxis helyben történő feladatellátása érdekében
vásárolandó új fogászati kezelőegység lakosságszám arányos finanszírozására
irányuló kérésére Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2011.(IX.14.) sz. határozatába foglalt ajánlatát.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kért hozzájárulásból Nagykökényes
Önkormányzatától a fogászati kezelőegység árához a bruttó 800 ezer forint
hozzájárulást elfogadja két részletben, 2011. évben szállításkor 60 % rész, 2012.
január végéig pedig a fennmaradó 40 % megfizetésével.
Felkéri a Testület a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: értesítésre: 15 nap
teljesítésre: határozat szerint
Felelős: körjegyző
György Istvánné alpolgármester
Mikor lesz délutáni rendelése?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyeztetés alapján a rendelési idő hétfőn 8-14-ig; kedden 13-19-ig; szerda 8-12-ig - mely egyben
iskolai fogászati nap is; csütörtökön 9-15-ig fog tartani. Lehet még egyeztetni erről.
György Istvánné alpolgármester
A dolgozó lakosság részére jó lenne, ha több napon is lenne délutáni rendelés.
 Gombatermesztő üzemmel kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Horváth László úr megküldte a rendezési terv módosításának reá eső 500.000 Ft-os részét.
Megkaptuk a belterületbe vonásról szóló földhivatali határozatot. Jelenleg az építési engedélyezési
eljárás folyik.
 Termőföld eladás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Veres András ügyvéd úr megküldte a termőföld eladásról szóló hirdetményt. Október 20-án
kerülhet sor az adásvételi szerződés aláírására. A Nemzeti Földalapnak is megküldték a
hirdetményt.
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Samu Alfonzné képviselő
Tamás Lajos már megfizette a Ságvári utcai eladott telek árát?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A föld felét már kifizetette, a többit szerződés szerint részletekben fizeti meg.
 Folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jelenleg a rendelkezésre álló hitelkeret összegből 8.627.833 Ft-ot használtunk fel a mai napig.
Várhatóan a tervezet 1 MFt-os kamatösszeget nem fogjuk elérni.
 BRILL 60 Kft. kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megérkezett az ÁNTSZ-től a BRILL 60 Kft. működési engedélye. A működési engedély megléte is
feltétele a pályázati elszámolás megindításának. A háromoldalú feladatellátási szerződést a doktor
úrral a két önkormányzat megkötötte.
 Óvodai csoportlétszám emeléssel kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodás gyermekek elhelyezése ügyében kért állásfoglalás a Heves Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztálytól. A nagykökényesi Képviselő-testületet is tájékoztatta a csoportlétszám
emelési igénnyel kapcsolatban. A nagykökényesi Képviselő-testület nem ért egyet a csoportlétszám
emeléssel, mert szerintük ezáltal a tagóvoda létét veszélyeztetné. A csoportlétszám emelést a
székhely óvoda csoportszobáinak nagysága sem teszi lehetővé.
Továbbra is azt a megoldást tartja elfogadhatónak, hogy a gyermekek Nagykökényesre történő
utaztatását kellene a Képviselő-testületnek megoldani. Megkeresték Lakatos Lajos vállalkozó urat,
aki az iskolás gyermekek szállítását végzi, hogy tájékoztatást kérjenek tőle, mekkora plusz költséget
jelentene az önkormányzatnak a délutáni alvás után a herédi óvodás gyermekek hazaszállítása.
Lakatos úr szerint kb. napi 2.000 Ft plusz kiadást jelentene ez az önkormányzatnak.
Kómár József polgármester
A problémát az jelenti, hogy a szülők ragaszkodnak a herédi óvodához.
Papp Ákos képviselő
Ő is beszélt mind a két szülővel és azt mondták neki, hogy őszre megoldódik ez ügyük.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az új köznevelési törvény tervezetben úgy tudták szerepelt a csoportlétszám emelés, de az új
törvénytervezetet még nem fogadták el. Ha megérkezik az állásfoglalás, majd csak akkor kell a két
Képviselő-testületnek dönteni az csoportlétszám emeléséről.
A 3 évnél fiatalabb gyermekek a jogszabály értelmében nem minősülnek óvodáskorú gyermeknek,
így csak az óvodában szabadon maradt helyekre lehet őket felvenni. A 2012-es beiratkozáskor már
mindegyik gyermek betölti a harmadik életévét, így az óvodavezető az ő elhelyezésüket előre fogja
venni.
Samu Alfonzné képviselő
Mind a két család már elkönyvelte, hogy az ő gyermeküket nem fogják a herédi óvodába felvenni.
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Papp Ákos képviselő
Mind a két családban a szülők dolgozni járnak, nem tudják a Nagykökényesre történő minden napos
felhordást megoldani, ezért ragaszkodnak a herédi óvodához.
 Piac működési engedélyezéséről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A februári ülésen a Képviselő-testület új rendeletet alkotott a helyi piacról. Annak alapján
megkérték a Hatvani Hivataltól a működési engedélyt, mely a napokban meg is érkezett. Rendeltek
tájékoztató táblát is.
 Vodafone bérleti szerződésével kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A bérleti szerződést megkötötték a Vodafone Zrt.-vel. Az első munkafázis megkezdésekor lép
életbe a velük kötött bérleti szerződés, melynek alapján éves szinten 600.000 Ft bérleti díjat fognak
fizetni az önkormányzatnak.
 ÉMÁSZ közvilágítási korszerűsítésével kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző ülésen a Képviselő-testület elfogadta az ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítési ajánlatát.
Az ÉMÁSZ korszerűsítési ajánlata a 16,40 Ft-os árral számolt megtakarításról szólt. A napokban
kaptak tájékoztatást arról, hogy az ÉMÁSZ közvilágítási díjemelést tervez 16,40 Ft-ról 17,80 Ft-ra.
Ha megemelkedik a közvilágítás díja, nem keletkezik annyi megtakarítás, melyből az önkormányzat
fedezni tudja a korszerűsítés többletüzemeltetési díját, valamint még 8 évre az önkormányzat el is
kötelezte magát.
Kómár József polgármester
A korszerűsítési osztály és a díjszámlázási osztály két teljesen külön részleg, függetlenek
egymástól.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A korszerűsítési szerződést a Képviselő-testület döntése alapján aláírtuk. A határozat tartalmazta,
hogy többletköltsége nem keletkezhet a korszerűsítésből az önkormányzatnak. Így ismételten csak
azt tudja mondani, hogy most a közvilágítási díj jelentős emelkedése miatt nem keletkezik annyi
megtakarítása az önkormányzatnak, melyből finanszírozni tudja a korszerűsítést. Ezt felháborítónak
tartja. Javasolja, hogy hozzon a Képviselő-testület egy határozatot, melyben az ÉMÁSZ által
jelentősen megváltoztatott feltételek miatt a korszerűsítésért fizetendő többletüzemeltetési díj
felülvizsgálatát kéri.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMÁSZ korszerűsítési
megállapodása alapján a többletüzemeltetési díj felülvizsgálati kezdeményezését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
219/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ
közvilágítási szolgáltatás 2012. évre tett 17,8 Ft /kWh díjajánlatát, mely a jelenlegi
16,4 Ft /kWh díjhoz képest a várható inflációt lényegesen meghaladó, 8,5 %-os
emelkedést jelent.
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A Képviselő-testület az ÉMÁSZ ajánlatára és díjmegtakarítási kalkulációja alapján
203/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozatával úgy határozott, hogy a jelenlegi
közvilágítási szolgáltatási díjhoz képest többlet kötelezettséget nem eredményező
módon megrendeli a 124 db elavult közvilágítási lámpatest cseréjét.
A Képviselő-testület a megtakarítás összegének megfelelő, mindösszesen
2.886.996 Ft + ÁFA többletüzemeltetési díj megfizetését vállalta 2011.11.01-től
2019.10.31. közötti időszakban, havi 28 601.- Ft összegben.
Az ÉMÁSZ által jelentősen megváltoztatott feltételek miatt a Képviselő-testület a
korszerűsítési megállapodás 5. és 10. pontjára, valamint 1. sz. mellékletére
tekintettel a Korszerűsítési Megállapodás módosítását, a fizetendő
többletüzemeltetési díj felülvizsgálatát kezdeményezi.
Felkéri a Testület a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 Baucont Zrt.-vel kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Veres András ügyvéd úrtól megkaptuk az összefoglalást, mely szerint ugyan jogos a 4 MFt-os
követelésünk, de a csődeljárási törvénynek megfelelően az önkormányzat követelése nem vehető
előre. Az önkormányzat 49 %-os csatornavagyon részét pedig követelésként hirdette meg a
felszámoló.
 Az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tegnap kaptuk meg az új önkormányzati törvény tervezetét. A médiából azt az információt kaptuk
korábban, hogy a 2.000 fő alatti településeken nem lehetnek hivatalok. Az új önkormányzati
törvénytervezet alapján ezt a létszámhatárt 3.000 főre szeretnék felvinni. Ha az új törvényt
elfogadják az önkormányzatok társulnak akkor is az összlakosságszám meg kell hogy haladja a
3.000 főt. A településeknek 2013. január 1-je és március 1.-e között kell végrehajtaniuk az új
törvénynek megfelelő társulásokat. További feltétel, hogy a településeknek kistérségen belül,
közigazgatásilag határosnak kell lenniük. Ha a települések maguk közt nem tudnak társulni a
megadott időpontig, akkor felsőbb szintről a Kormányhivatalon keresztül kijelölik az
önkormányzatoknak, hogy hova csatlakozhatnak. Nem az önkormányzat fog megszűnni, hanem
maga az önálló hivatal. A székhely hivatal fogja megszabni, hogy hány dolgozó maradhat a helyi
hivatalban. Heréd járásilag és közigazgatásilag Kerekharaszttal és Zagyvaszántóval határos még
Nagykökényesen kívül. A hivatalok összevonásával a jegyzők létszámát szeretnék csökkenteni.
Polgármesterek megmaradhatnak még az 500 fős településeken is. Számos érdekesség van az új
törvénytervezetben. Minden képviselőnek e-mailben el fogja küldeni, hogy olvassák át.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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