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73-5/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. február 10.-én 18 órakor kezdődött
közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Orbán Gábor,
Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
35 fő herédi lakos
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a körjegyző asszonyt és a hivatali dolgozót, valamint
a megjelent herédi lakosokat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. György Istvánné alpolgármester asszony a későbbiek
folyamán fog csatlakozni.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Falugyűlési beszámoló ismertetése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felolvasta a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót a 2011 évi tevékenységről:
 ÉMOP új orvosi rendelő pályázatról;
 Árvízi védekezésről;
 Az intézményekben történt jelentősebb beruházásokról – óvodai konyhára dagasztó és
többfunkciós robotgép vásárlásáról, iskola hátsó oldalán kiépített új bejárati ajtóról;
 Utcákban történt forgalomszabályozásról és a faluközpont egy irányúsításáról;
 Közvilágítás bővítéséről és korszerűsítéséről
 A fogorvosi ellátás helyben történő biztosításáról és korszerű fogászati kezelőegység
vásárlásáról;
 Az önkormányzat által alkalmazott közmunkásokról;
 Védőnői Szolgálatnál történt változásról;
 2011. évben a civil szervezetek részére biztosított támogatásokról;
 Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről – azon belül a 2011. évi költségvetésről, ÉMOP
új orvosi rendelő pályázati támogatás elszámolásáról valamint a pályázat
előfinanszírozására felvett folyószámlahitelről;
 Adózásról – adómértékről, helyi adókról, környezetterhelési díjról, letiltásokról és más
hatóságok adók módjára történő behajtásáról.
 Szociális feladatokról – bérpótló juttatásban/foglalkozási helyettesítő támogatásban
részesülőkről,
nem jövedelem alapú támogatásokról,
étkeztetésről,
házi
segítségnyújtásról, közmunka programról, a megváltozott lakásfenntartási támogatásról.
A rendkívüli időjárással kapcsolatban kiegészítésül elmondja, hogy a napokban
felkerestünk minden egyedül élő idős, beteg embert. Három esetben, ha nem mentünk
volna komolyabb baj lett volna.
György Istvánné alpolgármester asszony megérkezett a falugyűlésre így a Képviselő-testület
létszáma 6 főről 7 főre emelkedett.
 Gyámügyi feladatokról – a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásról és a nyári
gyermekétkeztetésről. A nyári gyermekétkeztetésben való részvétel szociális alapon az
intézményvezetőktől és a Gyermekjóléti Szolgálattól beérkezett javaslatok alapján
történt.
 Népesség alakulásáról;
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 Képviselő-testület munkájáról – valamint a társult önkormányzatokkal közösen
megtartott ülésekről;
 A község közbiztonságáról.
Ezt követően a 2012. évi tervekről és feladatokról:
 a novemberben elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióról - azon belül a képviselők
által tett javaslatokról;
 Pályázat keretében megvalósítani kívánt beruházásokról és felújításokról (LEADER IV.
tengely keretében multifunkciós eszköz beszerzéséről, II. Táncos, Dalos Zagyvaság
rendezvényről, Sport pálya felújításáról, ÉMOP útpályázatról és Művelődési Ház
tetőszigetelés felújításáról valamint világításkorszerűsítéséről, a LEADER III. tengelyben
iskolakert külső kerítés és hősi emlékmű felújításáról.
Hétfőn a Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetését. Az
önkormányzat költségvetésének elfogadása előtt a társulásos közoktatási intézmények és a
körjegyzőség költségvetését már elfogadták a társult önkormányzatok. Heréd az első a
Kistérségben, aki intézményei működtetését társulási formában végzi, ezáltal jelentős pénzt
tudott megtakarítani.
Az iskola életében jelentős változás lesz 2012. szeptember 1-jével, hiszen a tanárok átkerülnek a
Heves Megyei Kormányhivatalhoz. Várhatóan 2013-tól az iskola is átkerül az államhoz. Az
önkormányzat visszakérheti majd az iskola fenntartási jogát, de annak jelentős anyagi kihatása
lesz, melyet előtte a két társult önkormányzattal egyeztetni kell, hátha kevesebb plusz pénzzel
megmaradhat az iskola önkormányzati fenntartásban. Ekkor a karbantartót, a takarítókat és az
iskolatitkárt nekünk kell fizetni, de még így is megérné. Ő javaslatot fog tenni, hogy az iskolát
tartsa meg az önkormányzat.
Megköszöni a herédi lakosság figyelmét és felkéri a lakosságot, hogy tegyék meg kérdéseiket,
javaslataikat és észrevételüket a közmeghallgatás keretében. Ha érkezik jó javaslat, akár még a
költségvetésbe is beépíthető lesz.
II.

Napirendi pont

Közmeghallgatás
Ifj. Juhász Gyula herédi lakos
A közút felújításával kapcsolatban van-e bármilyen fejlemény?
Varga Zoltán herédi lakos
Köszönetet szeretne mondani az önkormányzatnak az elmúlt napokban végzett munkájáért.
Példamutatónak tartja, hogy az önkormányzati dolgozók és a polgárőrség személyesen
felkeresték az egyedülálló, idős embereket a rendkívüli hideg időjárás alkalmával. Neki
kifejezetten jól esett, jobban mintha kapott volna pl.: 2.000 Ft-ot.
Kómár József polgármester
1. Köszöni az elismerést. Minden magyar embernek így kellene tennie és nemcsak a hidegre
való tekintettel. Sokan nem tudják, hogy egyes emberek milyen körülmények között élnek.
Sokan igenis rászorulnak a segítségre. Sajnos negatív visszhangja is volt ennek a
segítségnek.
2. Úttal kapcsolatban: Óvatos választ ad. A Néptánc találkozókor 2011. szeptember az
országgyűlési képviselő úr bejelentette, hogy megindulnak az útmunkák mégsem történt
meg. A napokban a Magyar Közútkezelő igazgatója volt nála, aki arról tájékoztatta, hogy a
támogatási és kivitelezési szerződéseket már aláírták. Utána érdeklődött a kivitelezőnél is, és
megerősítette, valóban tavasszal megindul az útfelújítás. Úgy tudja, hogy Heves megyében
csak ez az egy jelentősebb útfelújítás lesz ebben az évben. Több alkalommal kerestük a
Magyar Közútkezelő Kht. ez ügyben. Nagyon bízik benne, hogy tavasszal tényleg
elkezdődik a munka.
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Tábik Tibor herédi lakos
A beszédből nem derült ki, hogy valamelyik képviselő párt befolyásoltság miatt szembe ment a
herédi érdekekkel? Volt ilyen?
Kómár József polgármester
Nem volt ilyen. Az a képviselő, aki szembe menne a herédi érdekekkel az nem méltó arra
képviselő legyen. Ő nem ezt mondta.
Tábik Tibor herédi lakos
Nem derült ki a beszámolóból, hogy volt-e ilyen?
Kómár József polgármester
Ilyen nem történt. Igaz olyan nagy hatalma nincs, de nem tűrné el, hogy ilyen történjen. De egyet
tud. Ő soha semmilyen utasítást a pártjától nem kapott és ezt be kell tartania mindenkinek.
Orbán Gábor képviselő
A beszámoló a polgármester úr véleményét tükrözi. Mivel ketten vannak párt színekben a
polgármester úr és ő, valószínű, hogy a polgármester úr nem magára gondolt. Jobbikos
képviselőként jutott be, való igaz a herédi emberek szavazták meg, lehet, hogy a logó miatt,
lehet, hogy a személye miatt. De ő úgy érzi, hogy amikre ő szavazott akár nemmel, akár igennel
az mind Heréd érdekeit képviselte. Aki úgy gondolja, hogy nem nyugodtan rákérdezhet. Voltak
dolgok, amire nemmel szavazott a polgármester úr ellenére is, mert ő úgy gondolta
pártpolitikától függetlenül, hogy vannak dolgok, amiket nemmel kell megszavazni teljesen
mindegy, hogy az ember milyen párthoz kötődik. Ennyit szeretet volna mondani, köszöni
szépen.
Juhász Gyula herédi lakos
Előbb a falu érdeke, utána a pártérdek.
Kómár József polgármester
Sokat lehetne erről beszélni. Belül mindenki valahova tartozik. Ő nem tűrné el, még Szabó
Zsoltnak sem, hogy őt bármire utasítsa. Jelzi nem is tette. A polgármesterek között közös
megállapodás, hogy egymás településein levő dolgokba nem avatkoznak bele. Nincs ennek olyan
nagy jelentősége, próbált finoman fogalmazni a beszámolóban. Érezte, hogy ezt szóvá fogja
valaki tenni. Teljesen mindegy hogy milyen párt, milyen szövetség, vagy milyen csoportosulás
van a faluban, ő mindenkihez jó szándékkal áll hozzá. Úgy gondolja, hogy a Jobbikhoz is.
Orbán Gábor képviselő
Amit csináltak, azt mind a falunak csinálták. Ha nekik valaki gátat szabott volna, a falunak
szabott volna gátat. A mondatokat forgathatjuk így is, úgy is.
Kómár József polgármester
Amit a Jobbik a faluért csinált, ahhoz a lehetőségek keretén belül biztosított volt az
önkormányzati támogatás. Így volt?
Orbán Gábor képviselő
Igen, ez így volt.
Kómár József polgármester
Akkor nincs miről beszélnünk. Hiszen mindenki emlékezzen csak vissza 2002, 2003 vagy 2004re, amikor is közösen, összefogva tennünk a faluért. Ma már ez nem megoldható.
Krizsán József herédi lakos
Volt konkrét oka annak, hogy a falu központját egyirányúsította az önkormányzat? Volt baleset,
vagy az ott lakók kérték?
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Kómár József polgármester
A válasz megadására felkéri Papp Ákos képviselő urat, aki kezdeményezte az utcák
egyirányúsítását.
Papp Ákos képviselő
Elég egyértelmű oka van. Török Ferencné, aki a Pékköz sarkán lakik többször kérte, többek
között a tavalyi falugyűlésen is jelezte, hogy szűk az utca, az út közel van a kerítéséhez.
Valamint többen jelezték, hogy a Tabán utcában nincs járda, - melyet egyenlőre nem tudtunk
megoldani az önkormányzat, bár sikerülne - a Tabán utcában kétirányú közlekedés van, ahol is
az autók nagy sebességgel közlekednek. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester
úr járja be e területeket közlekedési szakemberrel, és a javaslatát figyelembe véve helyezze ki a
közlekedési táblákat az önkormányzat. Így már biztonságos a közlekedés a falu központjában.
Több helyen hasonló módon biztosítják a lakóövezetekben a biztonságos közlekedést.
Juhász Gyula herédi lakos
Való igaz, hogy a pékköz alkalmatlan a kétirányú közlekedésre. Akkor lehetne ott kétirányú
közlekedés, ha az árok csatornázva lenne.
Kómár József polgármester
Törökné több alkalommal felkereste őt a Hivatalban és kérte, hogy tegyen valamint az
önkormányzat az utca egyirányúsításával kapcsolatban. Igaz azt is mondta, hogy több autó már
kárt tett a kerítésében. Ő kint jár és megnézte a drótot, azon semmilyen sérülést nem látott.
Krizsán József herédi lakos
Őt zavarta ez?
Kómár József polgármester
Igen, őt zavarta.
Tábik Tibor herédi lakos
Személyesen érintett, örül neki, hogy tavaly szeptembertől megindult az utánpótlás nevelése
Heréden Nikl Gábor edzővel. A Sport Klub 2,5 MFt-ot kapott az önkormányzattól, ebből nem
jutna az utánpótlásnak is? Az edzésekért havi 1.000 Ft-ot szednek a szülőktől. Valójában nem
nagy összeg, de vannak, akiknek ez sok, vagy két gyermek is jár az edzésre. A jövő nemzedékre
nem szánna rá ekkora összeget az önkormányzat vagy a Sport Klub, hogy ezzel segítse a
gyerekeket?
Kómár József polgármester
A 2012. évben csak 1,5 Ft támogatást tervezett az önkormányzat a Labdarúgó Klubnak. Lát rá
lehetőséget. Tudja, hogy minden pénzbe kerül. Bizonyára hallottak már róla, hogy a vállalkozók
társasági adójuk 70 %-át valamilyen egyesület részére felajánlják. Hatvanban ez már nagyon
komolyan beindult pl.:130 MFt-ot tudott lehívni ebben az évben a Lokomotív. Heréd most fog
indulni, Hatvantól kaptunk ez ügyben segítséget. Az előjelek szerint már három vállalkozó
jelentkezett, aki ebben részt kíván venni. Számításaink szerint 1-1,2 MFt-hoz tud hozzájutni a
Labdarúgó Klub főleg ifjúsági és serdülő programok szervezésére. Mert ezt nem akármire lehet
fordítani. Hatvan nem ad a Sport Klubnak csak 600 eFt-ot, de ott nagyon erős a vállalkozói
támogatottság. Nagyon bízik benne, hogy így tud a Sport Klub pénzt lehívni és azt az
utánpótlásra tudják fordítani.
Orbán Gábor képviselő
Tábik Tibor úr arra gondolt, hogyha egy család megszorul az első, amit abba fognak hagyni az,
hogy a gyerek edzésre menjen, mert másra kell a pénz. Ha át tudnánk ütemezni és bele tudnánk
tenni, akkor a gyermekek nem vinnék az otthoni kasszát a focira és akkor lehet hogy
megmaradnának a focistáink.
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Kómár József polgármester
Érti, hogy mit kér Tábik Tibor úr. Valószínűnek tartja, hogy ez meg fog oldódni.
Kerestély Gyula képviselő
Valóban az a cél, hogy a herédi focicsapatban herédi focisták játszanak. A kapott támogatásért
cserébe ne hatvani és más játékosok játszanak a csapatban. A herédi focisták pedig elmennek
másfelé focizni. A 1.000 Ft-os kérésről nem tudtunk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat nem mindenkit tud támogatni, csak bejegyzett egyesületet. A bejegyzett
egyesületeket sem akárhogy tudja támogatni, 2012. évtől szigorodott a civil szervezetekről szóló
jogszabály. Így például az önkormányzattól kapott támogatásról számlákkal kell elszámolni és
csak az a civil szervezet kaphat 2012-ben támogatás, aki ezt megteszi. A kapott támogatás
felosztásáról a Klubbon belül kell megoldást találni.
Orbán Gábor képviselő
A Sport Klubnak adott éves 2,5 MFt-os támogatásba kellene beleépíteni az utánpótlás
támogatását.
Kómár József polgármester
A beszedett díjból fedezik pl.: a téli időkben a tornaterem bérleti díját, hiszen télen a
tornateremben folyik az edzés. Az edző jó munkát végez, a gyerekek szeretnek az edzésekre
járni.
Megütötte a fülét, hogy Kerestély Gyula képviselő úr azt mondta, hogy azt sem tudjuk, kik
játszanak a csapatban. Ő tudja, hogy kik játszanak a csapatban. Az a baj, hogy nem jár ki a
képviselő úr a meccsekre.
Tábik Tibor herédi lakos
Az utánpótlás csapat 90 %-ban herédi gyerekekből áll. Nikl Gábor a nagyoknak is tartja az
edzést és azoktól nem szednek pénzt. Nyáron is szedik a pénzt, amikor nem használják a
tornatermet.
Krizsán József herédi lakos
Kerestély Gyula képviselő úr véleményével egyetért csak sajnos herédi gyermekekből nem
lehetne egy teljes focicsapatot kitenni. Most is van olyan hatvani csapattag, aki képes volt
csomagtartóban kijönni az edzésre. Sajnos a herédi gyerekek hozzáállásával is komoly
problémák vannak. A csapatba való bekerülésért meg kell küzdeni. Örül, hogy sikerült egy olyan
edzőt találni, aki ért a gyerekekhez. Bár az is igaz, hogy ő sem herédi. A Klub elnöke is egy
fiatalember lett, akit az öregebbek támogatnak így adott az esély arra, hogy javuljon a helyzet. A
mostani utánpótlásból elképzelhető, hogy többen maradnak a herédi csapatnál.
Juhász Gyula herédi lakos
Ha az állam elviszi az iskolát, óvodát akkor a kultúrházat is?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Rosszul értelmezték a polgármester úr által elmondottakat. Valóban a tanárok munkajogilag, így
bérük kifizetése átkerül a Kormányhivatalhoz, de ugyanitt fognak tanítani. Az iskola
tulajdonjoga és fenntartása, ha 2013-tól átkerül az államhoz, akkor is ugyanitt lesz a tanítás.
Juhász Gyula herédi lakos
Mit fizet érte az állam?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A rendezés pontos módjáról még nem tudunk.
Juhász Gyula herédi lakos
Majd ha vissza akarjuk venni, akkor majd fizetnünk kell érte. Majd megláthatjuk.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester úr azt mondta, hogy ha visszaigényeljük az önkormányzatok, akkor vállalni kell a
fenntartási költségeket. Még nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett maradhat az
önkormányzatnál az iskola. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekek Heréd helyett majd más
településre kell, hogy járjanak.
Juhász Gyula herédi lakos
Nem ezért mondta. Hanem azért, mert ha majd rendezvényünk lesz, minden esetben majd
engedélyt kell kérni? Kerítésen belül be se lehet majd menni engedély nélkül?
Kómár József polgármester
Erre mondta, hogy lát rá esélyt, hogy az iskola önkormányzati fenntartás alatt marad. Ezeket el
kell mondani, mert mindenhonnan csak ezt halljuk, fölösleges tagadni.
Juhász Gyula herédi lakos
A szép tornaterem sem azért lett építve, hogy az iskolaigazgató a használatáért bérleti díjat
kérjen a gyerekektől.
Kómár József polgármester
Ha elviszik az iskolát, akkor biztos, hogy úgy lesz. Bérleti díja van a tornateremnek most is,
hiszen ellenkező esetben mindenki, aki kéri, ingyen használhatná a tornatermet. A tornateremnek
vannak költségei, melyet az iskolának kell megfizetnie.
Juhász Gyula herédi lakos
Akkor, amikor mennek befelé, akkor kell csak a herédi gyermekeket beengedni.
Kómár József polgármester
Ezt nem lehet megtenni, mert az diszkriminatív lenne.
Aranyi János herédi lakos
A Csap utcában az utat tavaly ősszel felmérték, mi a szándéka az önkormányzatnak?
Kómár József polgármester
Ezért lett felmérve, mert tudtuk, hogy lesz lehetőség útfelújítási pályázaton indulni. Első körben
teljes egészében csak utak felújításáról volt szó, több más utcával együtt. De kiderült, hogy a
pályázat keretén belül százalékosan meg van határozva, hogy mennyi lehet az út valamint a
közösségi térre fordítható pénz. A kultúrház például egy közösségi tér. Ezért került bele a
pályázatba a kultúrház tetőszigetelésének felújítása, és a világítás korszerűsítése. Így az
útfelújítások közül csak az Ifjúsági út új szakasza, a Táncsics út új szakasza valamint a Sport út
Petőfi és Táncsics utcát összekötő szakasza fért bele a pályázatba.
Alatyáni Istvánné herédi lakos
A Kökényesi úton mikor lesz kijavítva a baloldali járda? Nagyon veszélyes egy szakaszon.
Kómár József polgármester
Felelőtlen ígéretet nem tesz. Mihelyt lesz rá pénz, meglesz.
Ifj. Juhász Gyula herédi lakos
Pár éve volt szó a megújuló energiáról, Szélparkkal mi lett? Mert sok jó pályázati lehetőség van
főleg önkormányzatok részére 80-90 %-os támogatással. Nem lehet kombinálni a felújítást egy
napelemes rendszer kiépítésével?
Kómár József polgármester
A napenergia hasznosítása a legdrágább dolog még most. Az orvosi rendelőnél a napelemes
rendszer csak a meleg víz előállítására szolgál és több mint 1 MFt-ba került. A szélerőművek
építését országos szinten leállították. Sehol nem épülhet. Nem érdeke a jelenlegi
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áramszolgáltatónak, hiszen csökkenne az elfogyasztott árammennyiség. Jelen pillanatban
leállították a szélerőművek építését. Nagyon fájó pont számára, rengeteget dolgoztak a
Szélerőmű megvalósításával. Az a német üzletember, aki ezen dolgozott már az országot is
elhagyta. Tudja, hogy egyre több önkormányzat tér át fatüzelésre vagy valamilyen
energiaspóroló megoldásokra. Gyakorlatilag nálunk ez már kivitelezhetetlen. Az alternatív
energiáé a jövő.
Kérdése, javaslata van-e még valakinek?
Holecz Tibor herédi lakos
Ady E. utcában rosszul van felhelyezve a lámpa és fordítani kellene rajta.
Tábik Tibor herédi lakos
A gombaüzem kapcsolatban van már valamilyen fejlemény?
Kómár József polgármester
Minden rendbe van a gombaüzemmel kapcsolatban. Megvannak a jogerős építési engedélyek, a
telek kialakítás, földmérés megtörtént. Egy hiányzik a megvalósuláshoz ez pedig a pénz.
A befektető több bankkal is tárgyalt ez ügyben, de nem kapott még pénzt egyik helyről sem.
Annyit tud, hogy már elkezdték az építési munkát, csak a fagy kiszorította őket. Utolsó kapott
információ alapján, augusztusban a gombaüzemnek üzemelni kell, mert több megkötött szállítási
szerződése is van.
Tábik Tibor herédi lakos
Herédieket fog alkalmazni?
Kómár József polgármester
A legelső kitétel volt a herédi lakosok alkalmazása, amikor a vállalkozó felkereste őt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
De azt ne várja el senki, hogyha nem lesz Herédről munkás, - melynek megvan az esélye
ismerve egyes közmunkások hozzáállását a munkához -, akkor munkaerőhiány esetén nem fog
más helyről embereket felvenni a vállalkozó. Hiszen a folyamatos ellátás lesz a vállalkozó
érdeke és mi ilyen kikötést nem tehetünk felé.
Kómár József polgármester
A legelső tárgyalás alkalmával ígéretet tett rá a vállalkozó, hogy elsősorban herédi lakosokat
kíván foglalkoztatni. Sőt ígéretet tett, hogy a gombaüzem vezetői is herédiek lesznek.
Alatyáni Istvánné herédi lakos
Sok helyen nincs eltakarítva a hó.
Kómár József polgármester
Mindenkinek „kutya kötelessége” a háza előtt, ha sarok telek, akkor oldalt is elsöpörni a havat.
Az önkormányzatnak van ugyan traktorja, de ha már letaposták nem tudja letúrni.
Bozsik Istvánné herédi lakos
A gombaüzem hol lesz?
Kómár József polgármester
A sportpályától feljebb100 méterre a Sport úton.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a falugyűlést és a közmeghallgatást bezárja.
Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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