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102-6/2011. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott 

rendkívüli üléséről. 
 

Határozat száma: Tárgy: 
46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának elhatározása 
47/2011.(III.10.) Zárt ülés elrendeléséről 
48/2011.(III.10.) HPV elleni oltóanyag vásárlásának elhatározása 
49/2011.(III.10.) Kistérség társulási megállapodásának módosítása 
50/2011.(III.10.) Menő & Nyerő Kft. ÉMOP projektmenedzseri feladatok ellátásra 

megbízása 
51/2011.(III.10.) LX Komfort Bt. műszaki ellenőrzésre kötött szerződés módosítása 
52/2011.(III.10.) Kokoro Dojo Egyesület támogatása 
53/2011.(III.10.) Peter Cerny Alapítvány támogatása 
54/2011.(III.10.) NOE herédi csoportjának támogatása 
55/2011.(III.10.) LEADER IV. tengely „Dallamfonó” pályázat visszalépéséről 

megerősítés 
56/2011.(III.10.) ÉMÁSZ intézményi kedvezményes áramdíjakról 
57/2011.(III.10.) JOBBIK rovásírásos tábla kihelyezésének engedélyezése 
58/2011.(III.10.) Fogászati ellátás ügyében 
59/2011.(III.10.) Polgármester személyes érintettség miatt döntéshozatalból való 

kizárásáról 
60/2011.(III.10.) Polgármester jutalmazásáról 

 
 
2011. március 25. 
 
 
Kómár József            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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102-6/2011. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10. -i rendkívüli üléséről. 
 

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

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mert a megválasztott 7 képviselőből, 5 képviselő jelen van. Kerestély Gyula és Papp Ákos 
képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. 
 

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalásra. 
 

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

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

Rendezési terv módosításának elhatározása 21. sz. főút bővítése ügyében 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztésből kiderül, hogy a 21. sz. főút bővítéséhez a rendezési tervünket módosítani 
kell. Az UTIBER Kft. vállalta a módosítás költségeit, mely 400.000 Ft+ ÁFA csak                  
a fénymásolás és a postaköltség terheli az önkormányzatot. Az év elején az Építész Kamarától 
kaptunk tájékoztatást, melyben felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a rendezési 
terv módosításához főépítész közreműködését kell igénybe venni. Írásban megkérdezte          
az UTIBER Kft-től, hogy a főépítész közreműködésének díjazását is a beruházó viseli-e? Ma 
délután érkezett meg a válasz, melyben tájékoztatnak bennünket, hogy nem tartja az UTIBER 
Kft. szükségesnek a főépítész közreműködését, hiszen nem történik jelentős változás              
a rendezési terv módosításában, hogyha mi mégis főépítész közreműködésére tartunk igényt, 
akkor azt az önkormányzatnak kell megfizetni. 
Sérelmesnek tartja, hogy a korábban írásban megküldött rendezési tervünk és a 21. út 
bővítésének összhangjáról szóló vélemény ellenére mégis módosítani kell a rendezési 
tervünket. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rendezési terv 
módosítását szavazásra teszi. 
 

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

46/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítását határozza el a 21 sz. 
főút herédi szakaszának fejlesztési tervéhez kapcsolódóan, a fejlesztéshez 
szükséges terület mértékéig. 

 

A tervezési feladatokkal az Egri Építész Iroda Kft.(Eger)-t bízza meg a Testület 
400.000 Ft + ÁFA tervezési díjért. 
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A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a tervezési költségre forrással nem 
rendelkezik, azt költségviselőként az UTIBER Közúti Beruházó Kft.(Budapest) 
köteles megfizetni a tervezési szerződésében számára előírtak szerint. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozatban foglalt 
feltételekkel a Rendezési Terv módosításának elindítására és a háromoldalú 
tervezési szerződés aláírására. 

 

Felkéri a Testület polgármestert a folyamatos tájékoztatásra. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

II. Napirendi pont 
 

HPV oltóanyag vásárlására érkezett ajánlatok elbírálása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztés mindenki megkapta, melyben az is benne van, hogy az egyik ajánlattevő kéri 
az ajánlat elbírálása zárt ülés keretében történjen üzleti titokra való hivatkozással. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez nem kötelező esete a zárt ülésnek ezért minősített többségű határozattal lehet elrendelni.   
A döntés már nyílt ülésen történik. 
 

Kómár József polgármester 
 

A zárt ülés elrendelését szavazásra teszi. 
 

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

47/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülést rendel el 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 13/2010. 
(XII.17) önkormányzati rendelete 15. § (2)-(3) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló mód.1990. évi LXV.tv. törvény (Ötv.) 12. § (4) 
bekezdésének b.) pontja alapján az általa kiírt HPV oltóanyag pályázat 
tárgyalására, ajánlattevő kérése alapján üzleti titokra való hivatkozással. 

 
 

Kómár József polgármester 
 

Zárt ülést rendel el a napirend megtárgyalásának idejére. 
 
 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében HPV oltóanyag vásárlásra érkezett 
ajánlatok elbírálását tárgyalt a jegyzőkönyv 77. oldalától - 79. oldaláig zárt ülés 
jegyzőkönyve. 
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Kómár József polgármester 
 

A nyilvános tárgyalást újra megnyitja. 
 

Kérdezi, hogy aki egyetért az MSD Magyarország Kft. megbízásáról szóló 1 éves időtartalmú 
szerződés aláírásával ajánlatuk szerinti tartalommal szavazzon. 
 

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

48/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Heréd 
községben az állandó lakos 13.- 14. éves korosztályú leánygyermekek részére 
ingyenes HPV elleni oltóanyag kedvezményes vásárlását. 

 

A beérkezett árajánlatok közül az összességében kedvezőbbnek ítélt MSD 
Magyarország Kft. (Budapest) ajánlatát fogadja el bruttó 17.900 Ft/db,             
br. 53.700 Ft/3 db /fő oltóanyag áron. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat és a 
megküldött árajánlat szerint 1 évre vonatkozóan szállítási szerződés kössön, 
valamint az oltással érintett korosztály tájékoztatásáról, a szülői nyilatkozatok 
beszerzéséről, és az oltás megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Kistérségi társulási megállapodás módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Emlékszik a Képviselő-testület, hogy az új Képviselő-testület megalakulása után az SZMSZ -t 
6 hónapon belül felül kellett vizsgálni. A Kistérségi Társulásnak ugyanezt kell tennie               
a társulási megállapodásával, hiszen ez a megállapodás a működésük alapja. A módosítást két 
a feladatellátásban bekövetkezett változás is indokolta, egyrészt Rózsaszentmárton település a 
kistérség keretin belül kívánja a belső ellenőrzési feladatait ellátni, másrészt a mozgó 
könyvtári szolgáltatás, mint közösen ellátandó feladatot szeretnék, ha bekerülne a társulási 
megállapodásba. A módosított társulási megállapodást a 13 alapító önkormányzat Képviselő-
testületének el kell fogadnia és minősített többséget igényel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kistérségi társulási 
megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

49/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás alapítója akként dönt, hogy jelen határozati 
javaslat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodást és elfogadja a 
társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
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Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen 
határozati javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét, úgy Heréd település Képviselő-
testülete felhatalmazza Polgármesterét a Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének aláírására. 

 

Határidő: azonnal  
Felelős: Heréd település polgármestere 

 
 

IV. Napirendi pont 
 

ÉMOP orvosi rendelő pályázat projektmenedzseri és műszaki ellenőri  
döntések meghozatala 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A projektmenedzser feladata a beruházás teljes megvalósításának nyomon követése,              
az önkormányzat segítse ennek a feladatnak a költségei elszámolhatóak a pályázati 
költségvetésben. A beérkezett ajánlatok alapján: 

 a Menő & Nyerő Kft. (Hatvan) 802.215 Ft+ÁFA díjazásért, 
 a T & L Kft. (Szilvásvárad) 1.200.000 Ft+ÁFA díjazásért, 
 a KIBUCZ-Kert Kft.(Hatvan) 1.220.000 Ft+ÁFA díjazásért tudja ezt a feladatot ellátni. 

Az önkormányzat kérése, hogy a pályázati pénz 100 %-ban lehívható legyen, hiszen már így 
is a tervezett költségeknél 9 MFt-al többet kell hozzátennie. A kivitelező munkájával 
probléma nem várható, hiszen nagyon korrekt, szakmailag elismert partnert nyertünk a 
közbeszerzésben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP orvosi 
rendelő projektmenedzseri feladatok ellátásával a Menő & Nyerő Kft. megbízását szavazásra 
teszi. 
 

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

50/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP pályázat 
projektmenedzseri feladatok ellátásával kedvezőbb ajánlata alapján a Menő 
& Nyerő Kft.-t (Hatvan) bízza meg 802.215 Ft+ÁFA megbízási díjért, 
melyhez a fedezetet a 2011. évi költségvetése céltartalékából biztosítja. 

 

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: szerződéskötésre:30 nap 
  igénylésre: kiírás szerint 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A műszaki ellenőrzési feladatokkal a Képviselő-testület tavaly év novemberében a LX 
Komfort Bt.-t bízta meg. Szakmai előírás a műszaki ellenőr 10 naponkénti helyszíni 
ellenőrzése. A Képviselő-testület kérése volt, hogy a minőségi munka végzése érdekében        
a szokásosnál gyakrabban 5 munkanaponként történjen a helyszíni ellenőrzés ezt a korábban 
megkötött szerződés nem tartalmazta. A több feladattal arányosan a pályázatban tervezett 
mértékig emelkedne a díjazása is 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP orvosi 
rendelő műszaki ellenőrzés feladatokkal megbízott LX Komfort Bt. szerződés módosítását 
szavazásra teszi. 
 

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

51/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
ÉMOP „Új orvosi rendelő építése” címen elnyert pályázat megvalósításában a 
226/2010.(XI.29.) számú határozatával műszaki ellenőrzési feladatok 
elvégzésével megbízott LX Komfort Bt. (Hatvan) a pályázati támogatásban 
elszámolható megbízási díját 401.107 Ft+ ÁFA-ra módosítja, mellyel együtt a 
szerződés tartalmában a műszaki ellenőri helyszíni ellenőrzések időpontja az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 
által előírt 10 napnál gyakoribb 5 munkanapra módosul. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a megbízási szerződés 
módosításának aláírására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

V. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a körjegyző asszonyt a beérkezett kérelmek ismertetésére. 
 

 Kokoro Dojo Egyesület kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti az Egyesület kérelmét. A 2011. évi költségvetésben 50.000 Ft-ot terveztünk               
a részükre. A továbbiakban kért 25.000 Ft-ot az általános tartalékból adhatja                              
a Képviselő-testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kokoro Dojo 
Egyesület emelt összegű támogatási kérelmét szavazásra teszi. 
 

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

52/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kokoro Dojo Egyesület (képviselő: Lőrinczi Sándor) támogatás iránti 
kérelmét és úgy határozott, hogy az Egyesület részére Lőrinczi Enikő 
hollandiai Európa Bajnokságra kijutásához 75.000 Ft támogatást biztosít 
a 2011. évi elemi költségvetésben az Egyesület támogatására tervezett    
50. eFt előirányzat, valamint az általános tartalékból további 25.000 Ft 
előirányzat terhére. 

 

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

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: értesítésre 15 nap 
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 Peter Cerny Gyermekmentő Alapítvány kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A 2011. évi költségvetésben 15.000 Ft-ot terveztünk részükre. Minden évben a kérelem 
tartalmaz egy kimutatást is a körzetből ellátott gyermeklétszámról és a kezelésük költségeiről, 
ezzel el is számolnak az előző évi támogatással és megköszönték azt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Peter Cerny 
Alapítvány támogatását szavazásra teszi. 
 

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

53/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (Budapest) 2010. évi 
támogatás felhasználásáról készített tájékoztatóját valamint további támogatás 
iránti kérelmét és úgy határozott, hogy részükre koraszülött-mentés 
költségeihez 15.000 Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetési előirányzat 
terhére. 

 

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

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: 15 nap 

 
 

 NOE helyi szervezetének kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A szervezet május hónapra Nyílt Családi Nap megszervezésére pályázik, melyhez 25.000 Ft 
önerőt kell biztosítania, melyhez kérik a Képviselő-testület támogató segítségét. A 
polgármester úr támogató nyilatkozatot adott eddig számukra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a NOE helyi 
szervezetének kérését szavazásra teszi. 
 

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

54/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
NOE helyi csoport (képviseli: Guziné Somogyi Csilla) támogatás iránti 
kérelmét és úgy határozott, hogy részükre a Nyílt Családi Nap 
szervezéséhez szükséges 25.000 Ft önerőt a Közművelődési 
tevékenységek és támogatások szakfeladaton a 2011. évi költségvetése 
általános tartalékából biztosítja. 

 

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

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: 15 nap 
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 LEADER IV. tengely „Dallamfonó” pályázattal kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület februári ülésén a LEADER IV. tengely „Dallamfonó” pályázatától 
visszalépett. A pályázatból felszabaduló önerő nagy részét az ÉMOP pályázat 
megvalósításához szükséges 9 MFT-os többlet kiadás fedezéséhez átcsoportosította, kisebb 
hányada a falunap megrendezésének költségvetése lett. A visszalépésről szóló határozatot 
megküldtük a Zagyvasági Közhasznú Egyesületnek. Ezt követő héten megérkezett a 
Hivatalba az értesítés, hogy nyert a pályázat. A Zagyvaság megkereste az önkormányzatot és 
azt kéri, hogy visszalépési szándékának megerősítéséről újabb határozatot hozzon immár a 
nyertesség ismeretében. A pályázatírónak a határozat mellé írt a polgármester úr egy levelet, 
melyben tájékoztatta, hogy milyen okok kényszerítettek bennünket a pályázattól való 
visszalépésre, ami miatt e tevékenységéért díjazásban nem részesülhet, valamint felajánlotta, 
hogy az ÉMOP pályázat keretében a projektmenedzseri feladatok ellátására várja az 
ajánlatukat. 
 

Kómár József polgármester 
 

A LEADER IV. tengely pályázatot még 2009-ben nyújtotta be az önkormányzat, azóta 
húzódik a pályázat elbírálása. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a LEADER IV: 
tengely „Dallamfonó” pályázat visszalépési szándék megerősítését szavazásra teszi. 
 

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

55/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 
25/2011.(II.14.) számú határozatát az ÚMVP IV. tengely LEADER 
„Dallamfonó” pályázata visszavonásáról. 

 

A Képviselő-testület az MVH hiánypótlási kérelmére nyilatkozza, hogy a 
visszalépésről hozott döntését követően megítélt támogatás összegéről 
lemond. 

 

Felhatalmazza a Testület a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 
nyilatkozat megtételére. 

 

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

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011. március 17. 

 
 

 ÉMÁSZ kedvezményes árajánlata intézmények részére 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ÉMÁSZ árajánlata alapján egy évre az intézményeink részére 20,90 Ft/óra áron biztosítja 
az áramszolgáltatást. Ismerteti a Képviselő-testülettel az ÉMÁSZ kedvezményes árajánlatát. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az ajánlat alapján további 1 évre is az ÉMÁSZ ügyfelei maradunk. Valójában az ügyfelek 
megtartását szolgálja ez a kedvezményes ajánlat. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMÁSZ 
intézmények részére tett kedvezményes áramdíj ajánlatát szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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56/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta            
az ÉMÁSZ önkormányzati intézmények részére tett kedvezményes áramdíj 
ajánlatát és úgy határozott, hogy élni kíván intézményeiben a kedvezményes 
bruttó 20,90 Ft/kWh áramdíj ajánlattal. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az egy éves időtartamú 
szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester, 
Határidő: 15 nap 

 
 

 JOBBIK megkeresése rovásírásos helységnév tábla kihelyezéséről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel a JOBBIK helyi szervezetének kérelmét. 
 

Orbán Gábor Jobbik herédi alapszervezetének vezetője 
 

Az „Isten hozott tábla” mellett elfér, ha mégsem férne el, akkor külön teszik. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felhívja a képviselő úr figyelmét arra, hogyha az út mellé külön tábla kerül, akkor a közúttól 
való távolságra figyeljenek, mert a Közút Kezelő KHT. a kihelyezett tábláért külön díjazást 
kér. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a JOBBIK helyi 
szervezetének rovásírásos helységnév tábla kihelyezéséi kérelmét, szavazásra teszi. 
 

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

57/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
JOBBIK herédi alapszervezetének 3 db rovásírásos helységnév tábla 
kihelyezésére irányuló kérelmét és hozzájárul a kérelem melléklete 
szerint tervezett rovásírásos tábláknak a jelenlegi üdvözlő táblákra 
történő kihelyezéséhez.  

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Bírósági ülnökválasztásról tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy érkezett egy megkeresés Hatvan város 
polgármesterétől bírósági ülnökválasztással kapcsolatban. A jelentkezés határideje a mai nap 
2011. március 10, mivel a levél február 22.én érkezett azóta nem volt képviselő-testületi ülés, 
melyen jelölhettünk volna bárkit bírósági ülnöknek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Hivatalos formában a hatvani polgármester úrnak meg kellett küldenie minden környező 
településnek. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagykökényesen volt jelölt, aki bent járt a hivatalban és kérte, hogy ő szeretne továbbra is 
ülnök lenni. Ott sem volt a határidő lejártáig képviselő-testületi ülés így magán úton 
kezdeményezték az ülnöki jelölést. 
 
 

 BAUCONT ügyében tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület határozatát, melyben felhatalmazták a polgármestereket a szerződés 
aláírására, elküldte a felszámolónak, melyre választ nem kaptunk. A Fővárosi Bíróság 
megküldte a közbenső mérleggel kapcsolatosan meghozott végzését. A végzés lényegét 
ismerteti a Képviselő-testülettel. 
 
 

 Hatvani Volán tájékoztatója 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megküldtük a herédi lakosság panaszáról szóló határozatot az új buszmegállóval 
kapcsolatosan. Ismerteti a Hatvani Volán Zrt. tájékoztatást az átszállással kapcsolatban. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Ez így nem igazságos, mert az egyszeri utazók részére a 300 Ft-os átszálló jegy komoly plusz 
kiadással jár. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az új buszmegálló megvalósítása pályázati pénzből történt, melynek ismeretei szerint feltétele 
volt, hogy a menetrendi buszok közvetlenül nem mehetnek be a volt buszállomásra. Ha           
a feltételnek nem tesznek eleget, a pályázaton elnyer pénzt elveszíthetik. 
 

A polgármester úr 7 perc szünetet rendel el. 
 
 

 Rendőrségi tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hatvani rendőrkapitány ígéretének megfelelően megküldte a tájékoztatóját a Képviselő-
testületnek a februári ülésen részéről meg nem válaszolt kérdésekre. 

 Az óvodai betöréssel kapcsolatban nem sikerült megtalálni az elkövetőt így április 15-
én felfüggesztették az eljárást. Ha újabb bizonyítékokat találnak, akkor újból 
megindítják az eljárást. 

 A II. világháborús síremlék megrongálásával kapcsolatban sem sikerült eredményt 
elérni, így ez az eljárás is lezárult. 

 
 

 Vízelvezető árokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Két képviselőtől érkezett javaslat a belvíz elvezető árokrendszer rendbetételével kapcsolatban. 
Mind a két javaslatban szerepelnek cégek, ő egyik céggel sem vette fel a kapcsolatot. Simon 
Attilától kért tájékoztatás, aki elmondta, hogy több fajta lehetőség közül lehet választani.         
Az egyik az új Széchenyi terv, melyben lesz lehetőség ilyen jellegű beruházásokra pályázni. 
Boldog községben történtek hasonló lépések a belvíz elvezető árokrendszerrel kapcsolatban, 
mely ugyan nem az egész településre terjed ki, hanem csak a három fő vízelvezető 
kiépítésére. Az információ alapján a tervezési költség 10 MFt-ba kerül, de ez mellett még 
hatástanulmányokra is szükség van. 
Pétervásárán is most folynak ehhez hasonló munkálatok. Elment és megnézte hogyan valósul 
meg a beruházás. Telefonon tájékoztatást is kért a jegyzőtől, aki elmondta, hogy milyen 
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költségek mellett kerül megvalósításra a beruházás – megvalósulási terv 800 eFt, vízjogi 
engedélyes terv 9.300 eFt, környezetvédelmi vizsgálat 1.400 eFt, geodézia 3.100 eFt, 
projektmenedzseri feladatok és közbeszerzés 7.100 eFt, mérnöki tevékenység 5.600 eFt. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Ha tervezésre lehetne pályázni, már az is sokat jelentene. 
 

Kómár József polgármester 
 

Simon Attila azt a tájékoztatást adta, hogy a legtöbb uniós pályázatba beépíthető a tervezési 
költség. Tervek nélkül nem tudunk pályázni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Van az önkormányzatnak egy lejárt terve, mely a három fő vízelvezető árkot érinti. 
 

Kómár József polgármester 
 

Valóban van ilyen terv, melyben a Sport utca, a Kökényesi út-Arany János utca, és a Pusztai 
utca és kertek alja szakasz szerepel. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az engedélyek meghosszabbíthatók. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Szerinte ezek az engedélyek hasonlóak az építési engedélyekhez, mely egyszer 
meghosszabbítható utána pedig ha nem valósult meg elvesznek, azaz újból kell 
engedélyeztetni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Pétervásárhelyen a beruházás 375 MFt-ból valósul meg, az ismertetett költségek mind nettó 
összegek. A terveket, ha önerőből meg tudjuk valósítani, akkor tudunk pályázaton indulni. 
 
 

 2111. és a 2134. számú közutakkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Megküldtük a társult önkormányzatokkal hozott közös döntésről szóló határozatot.                 
A napokban megérkezett a válasz a levelünkre. Ismerteti a Magyar Közút Zrt. válaszát. Szabó 
Zsolt hatvani polgármester meghívta magához Szerencsi Gábort a Magyar Közút Zrt. 
igazgatóját, hogy tájékoztatást kérjen az utakkal kapcsolatban. Ismerteti     a találkozón 
elhangzottakat. 
Korábban érkezett Szűcs Péter herédi lakostól e-mailben egy tájékoztatás, mely a Magyar 
Közút Zrt.-vel folytatott levelezéséről szól. A levél alapján felhívta Lehel Zoltánt - aki             
a Magyar Közút Zrt. program igazgatója – és tőle kért tájékoztatást. Lehel Zoltán úr azt           
a tájékoztatást adta, hogy mindenképp meg kell valósulnia a felújításnak, hiszen lejár              
a megvalósítására kiszabott idő, és ha nem valósul meg a felújítás az elnyert támogatási 
összeg elveszik. 
 
 

 Polgármester nyugdíjazásával kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy időpontja van a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.   
A Képviselő-testület hozzáállásán fog múlni, hogy elmegy-e nyugdíjba. Ha hozzájárulna         
a Testület ahhoz, hogy tiszteletdíjas polgármester legyen, akkor nagy valószínűséggel el fog 
menni nyugdíjba. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott tájékoztatás alapján fogja 
bejelenteni a nyugdíjba vonulását. A falunak jobb lenne, ha ő tiszteletdíjas polgármester 
lenne, mert akkor közel 5 MFt megmaradna a költségvetésből. 
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 Fogászati ellátás helyben történő biztosításáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A praxisjog eladására előírt hat hónap hamarosan lejár, ezért szeretne a Képviselő-testülettől 
felhatalmazást kéri a polgármester úr részére, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Ismerteti a jogszabályi feltételeket. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkereste fogorvos ügyben Boldogot is, ahol legnagyobb meglepetésére azt a tájékoztatást 
kapta, hogy a fogorvos közalkalmazott. Dr. Szmirnova Ilona doktornő is bejelentkezett 
Boldogra. A családjával közösen szeretne a fogászati ellátást megoldani, azaz aki éppen 
szabad lenne az vinné el a következő rendelést. Amikor Heréden járt megmutatta a régi 
rendelőt neki, és a doktornő elmondta a feltételeit. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szóba került még a működéshez szükséges gép, műszer vásárlás, melyhez kamattámogatásos 
kölcsönt kaphatnak a fogorvosok. 
 

Kómár József polgármester 
 

Dr. Vígh Annamária fogorvos abban kérne csak segítséget, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő gépek javítási munkához járuljunk hozzá és a rendelő felújításában legyünk 
a segítségére. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Most nem dolgozik Dr. Vígh Annamária fogorvos? 
 

Kómár József polgármester 
 

Dolgozik, ő helyettesít Boldogon. Úgy tudja, hogy a boldogi önkormányzat felajánlotta, hogy 
fő állásban lássa el a fogászati ellátást, melyet nem fogadott el, mert Heréden szeretne 
fogorvos lenni. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a végleges fogászati 
ellátás biztosításához szükséges intézkedés elvégzésére történő felhatalmazást, szavazásra 
teszi. 
 

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

58/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.12.01.-től 
helyettesítéses feladatellátással ellátott közös herédi és nagykökényesi tartósan 
betöltetlen fogorvosi körzet ügyében felhatalmazza a polgármestert a helyben 
történő fogászati ellátás érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Korszerűsítésre közvilágítási ajánlatról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismételten kapott az önkormányzat közvilágítás korszerűsítésre ajánlatot. Ismerteti                 
az ajánlatot a Képviselő-testülettel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tud olyan környező településről, akik már éltek ezzel a lehetőséggel. Jó dolognak tartja, de 
előbb hozzáértő szakemberekkel kellene véleményeztetni. Ha a vélemény kedvező lenne,            
az önkormányzat bátran élne a lehetőséggel. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Következő ülésre a pénzügyes kollégákkal átnézeti, és ha elfogadhatónak találják, akkor a 
Képviselő-testület dönthet róla. 
 
 
 

 Hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hulladékszállításról szóló rendeletünk nem tartalmazza, hogy milyen feltételekkel 
igényelheti a lakosság a 60 literes gyűjtőedényzetet. A nagykökényesi hulladékszállító cég 
már jelezte, hogy kéri az önkormányzatot, rendeletében szabályozza, hogy csak 1-2 fős 
háztartás igényelhesse a kisebb gyűjtőedényzetet. 
 
 

 Polgármester jutalmazása 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A köztisztviselők cafetéria juttatásakor nem döntöttünk a polgármester cafetéria 
különbözetéről. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A körjegyzőségi hivatal költségvetésekor jóváhagyásra került az a jutalomkeretet, mely             
a cafetéria elvont juttatás különbözetére szolgált. Onnantól kezdve számukra munkáltatói 
intézkedés annak egyedi eldöntése. A polgármester úr esetében is munkáltatói intézkedésről 
van szó, de mivel az ő munkáltatója a Képviselő-testület így egyedi határozat alapján 
történhet a jutalom megállapítása, melyet a tartalékalapból fizethető ki.  A polgármester urat a 
törvényi előírásnak megfelelően az előző évben végzett munkája alapján a Képviselő-testület 
jutalomban részesítheti, melyet nyilvános ülés keretében tárgyal. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A tavalyi évben végzett munkájáért - árvizek, hulladékszállítási közbeszerzés - javasolja          
a polgármester úr részére jutalom megszavazását. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület mekkora összegű jutalomra gondolt? 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Úgy gondolja, hogy a polgármester is önkormányzati alkalmazott, mégpedig főállású. Így 
hasonlóan az önkormányzat minden köztisztviselőjéhez - személyétől függetlenül - kapja meg 
ő is a cafetéria elvonásból adódó különbözetet. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Javasolja, hogy a polgármester úr részesüljön bruttó 102.000 Ft jutalomban. 
 

Kómár József polgármester 
 

Bejelenti személyes érintettségét és kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki a szavazásból. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Felkéri a képviselőket, aki egyetért a bejelentéssel, szavazzon. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal valamint 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 

59/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kómár József 
polgármestert bejelentése alapján, személyes érintettsége miatt a polgármesteri 
jutalom megállapítása döntéshozatalból a helyi önkormányzatokról szóló mód. 
1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 14. § (2) bek.-re figyelemmel kizárta. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

A polgármester úr bruttó 102.000 Ft jutalomban való részesítésére tett javaslatot, szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal valamint 1 fő személyes érintettség 
miatti kizárásával a következő határozatot hozza: 
 

60/2011.(III.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Kómár József főállású 
polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
szóló mód. 1994. évi LXIV. törvény 4/A §-a figyelembe vételével elmúlt évi 
munkájának értékelése alapján bruttó 102.000 Ft jutalmat állapít meg a 2011. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről 
gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Fakivágással kapcsolatban 
 
György Istvánné alpolgármester 
 

A Kolozsvári utca fakivágási kérelme hol tart? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat a Rákóczi úti és Ady Endre utcai fák kivágására kérte meg az engedélyt, 
melyre már megérkezett az engedélyezés. Azok a fák hamarosan, ha az idő engedi, kivágásra 
kerülnek. 
De nem emlékszik, hogy a Kolozsvári utca fáinak kivágására már testületi döntés lenne, így 
elküldtük volna a fakivágási engedély iránti kérelmünket a Heves Megyei 
Kormányhivatalhoz. Samu Alfonzné képviselő asszony most nyújtott be a Hatvani úti fák 
kivágására kérelmet. Az ottani fák kivágását nem ő engedélyezi, hiszen azok a fák a Magyar 
Közút Zrt. tulajdonában vannak, melyhez nagy valószínűséggel hozzá fognak járulni, de         
a fapótlást az önkormányzatnak kell biztosítania. 
A fakivágásokkal csak annyi problémánk van, hogy az ÉMOP orvosi rendelő pályázat plusz 9 
MFt-os többlet kiadás biztosításához a fapótlásra szánt keretet is a Képviselő-testület a felére 
csökkentette így már ezen fapótlások biztosítása kérdéses, hiszen nincsen rá idén fedezet. 
 
 

 Gombaüzemmel kapcsolatban 
 
György Istvánné alpolgármester 
 

Jelenleg hol tart a gombaüzem megvalósítása, történt-e előrelépés ez ügyben? 
 
Kómár József polgármester 
 

Tavaly májusban el kellett volna, hogy bírálják a vállalkozó pályázatát. Eddig nem történt 
még ez ügyben előrelépés. 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmf 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester   körjegyző 
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